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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
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KLÖVERBLADETYttERspALTEn

alfa Romeo 100 år.

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@tele2.se

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: litorApid mediA Ab, göteborg

#4 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 (tills vidare)

torbjörn Wulf
tel: 0734-25 72 21

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 tORBJÖRn WuLF nYHEtSREDaKtÖREn FunDERaR StaFFan ERLanDSSOn

Denna gång fattar jag pennan för denna ledare och 
hoppas jag kan hålla samma klass som Annica brukar 
ha på sina ledare.

Som ni alla vet firades det ju för fullt i Milano i juni 
och skälet var ju Alfa Romeos 100-årsdag.

När ni läser detta är det ju väldigt nära vårt eget 
100-årsfirande på Gärdet där vi hoppas att så många 
som kan dyker upp och njuter av bilar, sällskap och olika 
aktiviteter.

Vi har med oss en del partners på plats för att det inte 
bara ska bli bilar, även om det lär vara gott om dem. Bl.a. 
nya Giuliettan. 

Förutom bilarna finns mat genom Skafferiet, kaffe 
av Lavazza, en hoppborg för alla barn som inte tycker 
att däck, bilar eller scooters är meningen med livet, det 
finns m.a.o. många skäl att komma till Gärdet. Dessutom 
finns mycket annat att besöka runt om när ni är där.

För kvällen gäller middag på Utsikten Meetings i 
Nynäshamn, för er som gillar att bara njuta av omgiv-
ningarna kan jag garantera att ni kommer att få ett fan-
tastiskt sceneri om ni söker er runt på de små vägar som 
finns runt om Nynäshamn.

Jag vill passa på att tacka Roland Sjölander för den 
tid som han ställde upp som kassör, det blev kortare än 
vi hade hoppats eftersom Roland fick jobb i Malaysia, vi 
kan bara önska lycka till detta spännande uppdrag.

Tillsvidare har undertecknad hoppat in som kassör 
men vi söker en person som kan ta över från årsskiftet 
och mer långsiktigt.

I samma veva vill jag också tacka Filip Wennergren 
som blivit tvungen att avsäga sig rollen som medlems-
hanterare p.g.a. familjeskäl, men vi har turen att ha fått 
Henrik Fleur som med väldigt kort varsel hoppar in och 
tar över tills vi hittar en ny person som kan hjälpa oss 

cIao / torbjörn Wulf, vIce ordförande

med detta.

Hör av er till styrelsen@alfaromeo.org om ni känner er 
manade att hjälpa klubben, just nu söker vi som sagt en 
kassör och en medlemshanterare.

I sommar har jag njutit av det fantastiska vädret, det 
har varit nedcabbat större delen av tiden och min Spider 
har fått rulla en del. Det har blivit ett antal besök ute 
på Brostugan, just utanför Stockholm, på tisdagskväl-
lar. Kul att träffa likasinnade och ta en kaffe och prata 
bort en stund. Jag vet att det finns en hel del liknande 
aktiviteter ute i landet och det är kul att se olika trådar 
på hemsidan om planerade lokala träffar. Fortsätt att 
träffas, umgås och ha kul glöm inte att dela med er med 
bilder, historier m.m. – det ger mersmak och skapar fler 
träffar.

Välkomna till vårt 100årsfirande alla som kan.

En ut, en trasig och två in
Ibland kör det ihop sig. Som den onsdag då jag gick från två 
fungerande bilar till ingen inom loppet av 20 minuter. En helt 
vanlig eftermiddag i juni. Har haft familjens Honda Accord 
diesel�kombi till salu en längre tid. Då ringer en herre från 
Malmö och berättar att han kommer upp och hämtar bilen två 
dagar senare. Alltid kul att få bilen såld, även om tidpunkten 
var illa vald. Nåja, jag har ju alltid 156:an som kan rycka in tills 
jag hittat ny bil. Trodde jag.

Några minuter senare ringer min fru och berättar att 156:an 
inte längre går att styra. Första haveriet på 30 månaders ägan-
de. Hon befinner sig bara några kilometer bort. Jag åker dit 
och ser en smal sträng av oljespill som börjar vid vår utfart och 
slutar strax innan jag kommer fram. Snabb kontroll av servot 
visar att behållaren är tom och oljekladd finns. Nu börjar det 
köra ihop sig!

Då ringer Daniel Holm i Skepptuna för att berätta om en 
babyblå 156:a han tänkt köpa som vinterbil. Den slår jag till på 
direkt! Ilsket babyblå med 19 000 mil och den berömda oljeslu-
kande TS�motorn känns bra. Visserligen växer det mossa och 
alger på bilen eftersom den stått mer eller mindre oanvänd nio 
månader då ägaren skaffat 156 Sportwagon. Oljeförbrukningen 
lyser dessutom med sin frånvaro enligt ägaren, så det var bara 
att slå till. 

V6:an fick ny slang och olja dagen efter för en kostnad om 
dryga tvåhundra kronor. Att bilsemestern sedermera företogs 
i två nedlastade 156 sedan är en helt annan historia som det 
antagligen pratas om i södra Dalarna fortfarande.

Veckorna går och kombibehovet kvarstår. Blocketbevakningen 

på 156 SW kollas hela tiden. Och så dyker DEN upp! En röd SW 
från 2000 i närapå nyskick och lejongult läder med nätt 6000 
mil på mätaren bara några mil bort. Det blir affär några tim-
mar senare. Vagnparken består nu av tre Alfa 156 förutom de 
tre övriga i garaget, så nu ska bägge sedanerna avyttras för att 
ersättas av en ny familjedieselkombi. Eller nåt.

Önskar framföra mitt tack till de som medverkat med materi-
al i detta nummer, utan er blir det tråkiga blaskor! Klöverbladet 
lever på medlemmarnas bidrag så fortsätt skicka in!

SynS vI PÅ gärdet och I nynäShamn?
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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 pro-
duktion 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

Registro 
Classico 
Svezia

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

Ni	som	har	information	om	gamla	bilar,	välkomna	att	dela	
med er. Vem har t ex information om den gammelalfa som 
påstås ligga begravd under Bahcos fabrik i eskilstuna?
Välkommen	att	anmäla	dig	till	denna	sektion,	kontaktper-
soner 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

SEKREtERaR-REFLEKtiOnER BO m. HaSSELBLaD

Sommarfunderingar är alltid svåra att sätta på pränt 
då det finns så mycket annat som pockar på ens tid. 
Dessutom har man ju lyckats varva ned ordentligt och då 
är det svårt att finna inspirationen för att sätta sig vid 
datorn i stället för att uppsöka hängmattan!

Men, några rader vill jag i alla fall skriva inför den 
stora 100-årshelgen i Stockholm. Det är ju ytterligare en 
chans för oss i klubben att visa upp oss, våra bilar och 
den gemenskap vi har. Kanske det till och med inspirerar 
någon ytterligare med en svaghet för Alfa Romeo att ta 
steget och bli medlem i klubben eller kanske till och med 
fundera på att skaffa en Alfa. Med den nya importorga-
nisationen och det engagemang för den svenska mark-
naden man deklarerat så finns det ju förutsättningar att 
både märket och klubben kan växa i Sverige. Det är ju 
givetvis en utveckling som vi alla skulle glädjas åt!

Ett evenemang som Gärdessammankomsten är ju ett 
utmärkt tillfälle att visa hur vi, som klubb, lyckas samla 
en brokig skara medlemmar och bilar. Allt från utsökt 
bibehållna eller varsamt renoverade äldre modeller till 

de allra senaste. Allt från grånade äldre män som varit 
med i klubben sedan 50-talet till nyblivna, stolta Alfa-
ägare, ofta kvinnor och många gånger yngre. Det är ju 
faktiskt charmen med en organisation som vår där det 
gemensamma intresset för Alfa Romeo samlar, oavsett 
bakgrund, ålder eller kön.

Nu hoppas jag att vi på Gärdet och senare på kväl-
len under galamiddagen på Utsikten Meetings kommer 
att ha en underbar tid och en tillställning som fortsät-
ter att leva kvar i minnet i många år framöver. De som 
var med vid klubbens 50-årsfirande kommer säkert väl 
ihåg dagen och det finns ju alla förutsättningar att 28:e 
augusti i år också kommer att kommas ihåg som en höjd-
punkt i klubbens historia.

Det får bli min förhoppning inför firandet innan jag 
nu återgår till hängmattan!

glada SommarhälSnIngar 
bo

filip Wennergren som sedan årsmötet tagit 
hand om medlemshanteringen önskar avgå 
från uppdraget på grund av familjeskäl. fram till 
årsskiftet har henrik fleur tagit på sig ansvaret 
för detta, men därefter är posten vakant.

är du sugen på att hjälpa till? Arbetet 
består bland annat av att registrera och skicka 
ut välkomstpaket till nya medlemmar samt 

skicka ut lösnummer av klöverbladet till med-
lemmar då postgången inte fungerat.

vana vid Excel på hobbynivå är egentligen enda 
önskemålet. givetvis står klubben för alla kost-
nader i samband med uppdraget.

hör av dig till vice ordförande Torbjörn Wulf på 
0734-257 221 eller mail kassor@alfaromeo.org

medlemshanterare sökes

Svezia
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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

Lördagen den 28 augusti rekommenderas ett besök på 
Gärdet i Stockholm. Platsen är strategiskt utvald och 
ligger mitt emot Tekniska Museet.

Från klockan 10 till klockan 15 firar vi enligt modell 
från klubbens 60-årsjubileum som ägde rum på samma 
plats. 

Klara utställare är nya generalagenten som visar upp 
nya bilar, Lavazza som serverar kaffe, Skafferiet som 
lagar mat samt Pirelli som visar sina produkter. För de 
minsta finns dessutom en hoppborg. Viktigast av allt är 
dock medlemmarna och deras bilar. I skrivande stund är 
169 personer anmälda på klubbens hemsida. Ta din Alfa 
Romeo och kom dit så vi kan få en så mäktig samling 
bilar som möjligt spridda över gräset!

För familjemedlemmar finns Tekniska Museet, 

100-årsjubileum på Gärdet
Sjöhistoriska samt Kaknästornet inom kort promenad-
avstånd. Lite längre bort finns resten av Stockholm 
med shopping, Skansen, Gröna Lund och annat som kan 
tänkas underhålla de inte fullt så bilintresserade med-
lemmarna.

Festligheterna fortsätter i Nynäshamn på hotell 
Utsikten Meetings.  Kvällen börjar med mingel och oliv-
oljeprovning följt av middag där Italien-kännaren Bo 
Hagström föreläser. 

Mer info hittar du på hemsidan www.alfaromeo.org 
under fliken aktiviteter.

Välkomna på hundraårsfest!

foto: Jeppe wikstrom

foto: Jeppe wikstrom
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Svezia

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

410-SVEZIA 210x148,5.indd   1 19-05-2010   16:12:57

Den 16 maj var det premiär för årets första större bilut-
ställning i Skåne. AlfaRomeos 100-årsjubileum skulle 
uppmärksammas, varför Club Alfa Romeo fick heders-
platserna närmast slottet. Målsättningen var 10.000 
besökare men då hade inte arrangören räknat med det 
skånska vårvädret; det utlovade solskenet byttes till 
nästan konstant duggregn och gråväder.

Redan innan åtta på morgonen började det rulla in ett 
flertal Alfa Romeo. Strax efter nio stod det 21 bilar upp-

text & foto: robert sVensson

Sofiero Classic 2010

Vy över trädgår-
den från träffen 
2008 då vädret 
var betydligt 
vackrare. Foto: 
Per Sjöberg.

ställda trots vädret. Även om nu inte folktillströmningen 
blev den som arrangören hade räknat med så samlades 
det en hel del folk i klubbens område. När Wille Ros 
sedan drog igång i guidning fylldes området ytterligare.

Då det var dags att småfrusna sätta oss i bilarna och 
köra hem kan det summeras att det trots vädret blev 
lyckat för Alfa Romeo/CAR och arrangören framförde 
sitt tack för den goda uppslutningen från oss.

En god samling 
vackra Alfor sam-
lade runt klubb-
tältet framför slot-
tet. Foto: Robert 
Svensson
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Efter söndagsutflykten till Villa Skaftekulla tidi-

gare i maj tyckte Fredrik Malmberg, som inte 

kunde vara med vid Smålandsbesöket, att det 

var dags för en inspirerad kvällstur runt Roxen. Det rik-

tiga vårvärmen hade inte riktigt infunnit sig och på väg 

till samlingen i Norsholm kom det en ordentlig regnskur 

som överaskade både mig och Gunnar Biljer i sin 147 

ROXEn Runt i maJ

GTA, som jag ”träffade” på motorvägen mot Norsholm.

Vi hade celebert besök genom Håkan Haver från 
Ekerö med sin TS-konverterade Bertone som precis pas-
serat sin besiktningsregistrering med fanan i topp. Bilen 
studerades och diskuterades och alla var vederbörligen 
imponerade. Även Veine Johansson, som med sin oöver-
träffade bakgrund som Alfa-specialist och expert har 

sett många fina exemplar under många år, tyckte det 
var ett väldigt fint bygge som troligen kommer att visa 
många sin stjärt vid framtida banmöten.

När karavanen på ett tiotal bilar sedan rullade iväg så 
hade molnen skingrats och solen började kika fram. Med 
Fredrik i täten blev det en ordentlig tur norr om Roxen, 
förbi Grensholms Slott och även Stjärnorps Slottsruin 

passerades i rask takt. Vägarna i skogstrakterna norr om 
Roxen bjuder på många tillfällen till rolig bilkörning, så 
även denna gång.

Turen avslutade vid slussarna i Berg där det nyreno-
verade vandrarhemmet gav tillfälle att äta en glass, ta en 
kopp kaffe och fortsätta Alfa-snacket. 

text och foto: bo m. hasselblad
foto: patrik Johansson
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Georg hade tagit kontakt med Joakim och fått en 
inbjudan att komma på besök. För att samla så många 
deltagare som möjligt hade vi i år tre samlingspunkter – 
Söderköping, Frödinge och Mönsterås. Det fungerade bra 
och när vi så småningom konvergerade vid Skaftekulla 
började det ramla in bilar från både höger och vänster! 
Det blev med andra ord en Östgöta-Smålandstouring i år 
– eller rättare sagt flera turer. Tyvärr kunde Georg inte 
delta av hälsoskäl men vi ser fram emot att se honom vid 
något senare tillfälle.

Det var en kylslagen vårdag med regntunga moln 
hängande över oss men det glömdes snart när vi fick en 
chans att titta på allsköns pärlor som fanns på plats. Där 
finns Pappa Lars 6C  2500 Super Sport som har varit 

text och foto: bo m. hasselblad ett pågående projekt under ett antal år. Att höra hans 
berättelse om sökandet efter de bakre stötfångarna som 
en gång satt på bilen var underbart. Resultatet av det 
omfattande detektivarbetet var att de till slut lokalise-
rades på vinden i ett gammalt hus där en tidigare ägare 
bott! Vevaxeln till bilen var inte mindre imponerande, 
speciellt som den är fabricerad från ett stycke. Lars 
svarade på frågor och berättade om både den och andra 
bilar i samlingarna.

Under tiden fick vi en chans att också titta på Joakims 
Alfasud-projekt och otaliga andra ”pågående arbeten”. 
Att han är en perfektionist vad det gäller renoveringar 
eller nybyggen och otroligt duktig med svetsen har vi 
sett många exempel på på nätet. Att få se hans projekt i 

verkligheten och höra hans beskrivning av arbetet bara 
underströk intrycket. Att han besitter otroligt djupa 
kunskaper om bland annat Boxer-Alforna blev också 
uppenbart men han håller ju hela Alfa-släkten kär.

Efter att vi promerat runt bland alla juveler, både 
i nuvarande form eller framtida renoverat skick, bjöd 
Mamma Elvy på nybakat bröd och kaffe inne i huset. 
Där fortsatte samtalen och diskussionerna och det var 
väldigt gemytligt och trevligt efter att det blivit lite rug-
gigt i luften ute.

Ett stort tack till hela Famljen Aineland för gäst-
friheten och viljan att ha ett gäng klubbmedlemmar 
vandrande runt deras verkstad och förråd. Med lite tur 
kanske vi får en chans att återkomma!

De senaste åren har Georg von Boisman, 
som håller till på AlfaPower, och jag arrangerat 
vårturer i och runt Östergötland. Det har varit 
välbesökta utflykter och en chans för många 
att ta fram sommarbilen för att lufta den. I år 
varierade vi formatet lite och det var destina-
tionen som blev arrangemangets huvudpunkt 
– Scuderia Skaftekulla och Familjen Ainelands 
samlingar i nordöstra Småland.

ÅRETS ÖStGÖtatOuRinG
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OriginalmOnterat på världens främsta bilar.
När du kör en av de bästa bilarna i världen vill du inte pruta på prestanda,
stil eller säkerhet. Det är därför däck från Pirelli sitter originalmonterat 
på just din bil. Pirelli – alltid i täten.

pirelli.se

Varje år sätter sig 65 erfarna motorjournalister 
och funderar på årets nya motorer. De bästa 
belönas inom i elva olika kategorier. I år vann 
Alfa MiTo och Giulietta den prestigefyllda klas-
sen Bästa nya motor före bland annat Ferrari 
458, VW Polo 1,2 TSI och Mercedes S400 
Hybrid.

De rutinerade domarna var speciellt imponerade över 
motorns flexibilitet. Jämfört med 155–hästaren i MiTo 
levererar nya 170–hästarsversionen mer effekt, vridmo-
ment samtidigt som förbrukningen minskat med en halv 
liter vid blandad körning.

– En suverän liten motor. En högeffektiv maskin 
samtidigt som den levererar den sportighet man kan för-

text: staffan erlandsson
foto: alfa romeo

multiair–motorn vinner prestigepris

vänta sig av en Alfa Romeo, säger Lorenzo Facchinetti 
på italienska Auto.

– Fiats MultiAir är en fräsch fläkt bland traditionella 
förbränningsmotorer med helt nya teknologier som ger 
oanande möjligheter att styra ventiler och kamaxlar, 
säger Dennis Simanaitis på amerikanska Road&Track.

I klassen Bästa gröna motor tog Toyota Prius en 
förkrossande seger med sin hybridteknik. Andra plats 
belades dock av MultiAir–motorn i MiTo och Giulietta 
före VW 1,4 TSI som bland annat återfinns i Golf 
och Scirocco. En ganska bra dag på jobbet för Fiat 
Powertrain med Alfa Romeo i spetsen. Det bästa av allt – 
dom finns att köpa i Sverige! Toppresultat i Euro/NCAP, 
prisbelönade motorer och ny agent i Sverige. Det känns 
faktiskt riktigt bra just nu!
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inFORmatiOn&AkTiviTETEr

100 år på väg
Bagaget är färdigpackat –

besök oss på Gärdet 28 augusti!

Välkomna 
önskar Rosemarie & Anders 
Catering & Festarrangör

www.skafferiet.se
08-650 90 20

Servering med Italienska 
delikatesser i vårt tält!

Rättelse
På grund av slarv, ovarsamhet, tankspriddhet eller all-

män förvirring hävdade jag att de förgasare som syntes på 
bilden från Lars Lindbergs intressanta GTV var av fabri-
kat Dellorto då de i själva verket är ett par maffiga Weber 
45:or. Eftersom Lars lagt ner en hel del arbete på motorn 
med bland annat portad topp, aggresiva C&B kammar 
med 11 graders lyft och högkompkolvar var det lika bra 

att löpa linan ut och uppgradera även förgaseriet.

– Det intressanta med min konstruktion är att inte bara 
insugsljudet minskat, bilen har en mycket lägre ljudnivå 
även vid landsvägskörning, berättar Lars.

Staffan erlandSSon

Att lansera en ny bil utan toppresultat i Euro/
NCAP är en omöjligt idag. Alfa Romeo 
Giuliettas resultat är det hittills bästa för en bil i 
kompaktklass, och då är det dessutom enligt 
de nya testkraven!

Vid krocktesterna enligt dessa mäts resultat på fyra 
olika områden; vuxen respektive barn, fotgängare och 
det nya området säkerhetsutrustning, där exempelvis 
antisladd och bältespåminnare ger högre poäng. 

Giuliettans slutresultat blev 87 av 100, med delresultat 

text: staffan erlandsson
foto: alfa romeo

SäKRaStE BiLEn

Giuliettans bottenplatta med genialisk krockkraftfördelande och vridstyv 
konstruktion. Avancerade material minskar dessutom vikten med 41 kg 
jämfört med de material som användes på 147:an.

97 för vuxna åkande, 85 för barn, 63 för fotgängare och 
86 för säkerhetsutrustning.

Det goda resultatet för Giulietta innebär att då nya 
och strängare regler träder i kraft 2012 så kommer bilen 
fortfarande att nå fem stjärnor i Euro/NCAP – redan 
idag.

Inte nog med att MultiAir-motorn belönats som bästa 
motor enligt notis härintill, nu är bilen även den säkraste 
i klassen! Fast å andra sidan kanske det inte är mer än 
rättvist; det sägs ju att till och med Volvo är körglada 
nuförtiden.
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ALFA ROMEO MITO QUADRIFOGLIO VERDE
BORN TO RACE.

Miljöklass: Euro5. Bränsleförbrukning: 6,0 l/100 km vid blandad körning. CO
2
-utsläpp 139 g/km vid blandad körning. Bilen på bilden är extrautrustad..

Bil AB Årsta Skolgränd 00 117 43 Stockholm tlf: 00 00 00 00Bil AB
Logo

www.alfaromeo.com

1.4 MULTIAIR TURBOMOTOR 170 HK. 0 - 100 KM/T PÅ 7,5 SEK.
ALFA ROMEO MITO QV FR 210.000 KR..

I förra numret av Klöverbladet fanns en notis om rabatt 
på Lavazzas kaffemaskin Amodo Mio. Samma rabatt 
gäller idag, dock ökad till 400 kr från tidigare 200 kr.

Medlemmar i Club Alfa Romeo erhåller 400 kr i 
rabatt på Amodo Mio-maskinerna (pris fr. 1795 kr inkl 
moms). Beställning görs på telefon 077-441 213 där du 
uppger medlemsnummer i CAR för avstämning mot 
medlemslistan. Därefter skickas maskinen hem till er.

Alkoholkonsumtion 
under graviditeten 
kan skada barnet.

www.italwine.se

De bästa vinerna
från Italien

kommer inte som bag-in-box

Velletri 
Riserva
Rosso 
DOC

Nr. 22314. Pris: 87:-Nr. 22314. Pris: 89:-

Vill du veta mer om maskinen rekommenderas ett 
besök på www.lavazzamodomio.se

Under hösten utökas medlemserbjudandet med möj-
lighet att delta i Lavazzas baristautbildningar, där du 
kan fördjupa dig i konsten att brygga en espresso. 
Möjlighet till smakprov kommer att ges i samband med 
100-årsjubielumet på Gärdet då Lavazza deltar med sin 
maskiner!

Rabatt på Lavazza amodo mio

Söta alfa Romeo
För att bekräfta din svaghet för Alfa 
Romeo kan du nu komplettera skaffe-
riet med en viktig produkt; strösocker i 
portionsförpackning med Alfa-logga på. 
Finns på http://shop.alfisti.net under Fan 
Articles. Priset ligger på 2,59 Euro för ett 
tiopack exklusive frakt. Vill du låta dina 
närmaste bli riktigt oroliga säljer samma 
firma kalendrar med Alfa-bilar för åren 
2003 och 2005(!). Fortfarande. Priset är 
19,99 Euro.



Egentligen var det dags för skroten men Joakim 
Källviks ville annorlunda. Efter fem års slit kör han 
omkring i sitt alldeles egna himmelrike. 
De kurviga sommarvägarna har fått en ny kompis!

’’ ’’
– Det var rätt mycket delar för 
att vara en så liten bil 

HimLEn 
       kAN 
Vänta
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Under 80-talet åkte Jocke Alfetta GTV några år. 
Det slutade med karossrenovering och lack. 
Därefter kom karriären i vägen för 

hobbyn, vilket i och för sig löste sig 
ganska bra då Jocke 1991 hämtade 
ut en Alfa 75 3,0 America som 
tjänstebil. Genom åren grodde 
tanken på att någon dag helre-
novera en unik Alfa. I januari 
2005 var karriären i hamn och 
garageplats fanns. Jakten kunde 
börja. Timmarna framför datorn 
blev många. Det var självklart 
att det skulle bli en Alfa 
Giulietta eller Giulia Spider. 
Cabriolet och vackra linjer 
var kraven Jocke hade.

Efter ett tag var affären i hamn. Trodde 
Jocke. I norska Sandefjord fanns en Giulia 
Spider som skulle hämtas. Med semester på fre-
dagen var Jocke på väg för att hämta det bokade 
hyrsläpet när ett sms kom från säljaren; bilen 
är såld. Säljaren hade lite för många järn i elden 
och lovade kanske lite för mycket och sålde bilen till 
en annan spekulant. Efter ett par veckor på adrenalin 
hämtade Jocke sig och började återigen leta. Denna gång 

dök Joop Stolze upp, en holländare med en hemsida 
som verkade för bra för att vara sann – 450 exotiska och 
unika bilar samlade i några nedlagda växthus! Kika in 

1964 lämnade en Alfa Romeo Giulia Spider fabriken i Italien för export till Amerika. 
Där levde den gott fram till år 2000 då den exporterades till Holland. 2005 fick 
Joakim källviks syn på den. Idag är den i bättre skick än den där dagen 1964 
då Amerika-båten gick från Italien.

på hans hemsida www.stolzeclassiccars.nl 
för unika bilder.

– Jag boka-
de snabbt 
flygbiljett 
och hyrbil 

för att 

se samlingen med egna ögon, minns Jocke. Den var 
verkligen unik, växthus efter växthus fyllt med alla 

dessa bilar var verkligen en syn!

Efter en hel dags spatserande var det klart och hand-
penning lades på bilen – en svart Giulia Spider i sorgligt 
skick med en del rost och bucklor. 

Lite drygt två månader senare hjälpte underteck-
nad Jocke att hämta bilen då den kom med biltran-
sport till Solna. Det var en smällkall vinterdag i mars 
2005. Spidern var duktigt nedskitad efter transporten 

genom Europa, vänster framskärm var aningen 
krockad, cabben hängde som en vissen 

blomma över sittbrunnen och kro-
met var mest rostigt. 

– Jag började med att demon-
tera hela bilen, berättar Jocke. 
Det var rätt mycket delar för att 
vara en så liten bil.

Skicket visade sig vara 
både bättre och sämre än 
väntat. Motorn togs isär och 

var en  angenäm överrrask-
ning.

– Hela motorn var nyrenoverad, 
berättar Jocke. Jag bytte ändå vev- och 

ramlager samt alla packningar innan 
jag glatt skruvade ihop den igen. Hittade 

dessutom en original Solexförgasare på 
Ebay istället för den Weber som satt på.

Karossen lämnades till Urban Bulander på 
Dicka Bil utanför Avesta. Han upptäckte att golvet och 
balkarna innanför sparklådorna var mer rostiga än vän-
tat. Rosten i golvet berodde på eftermonterade midjebäl-
ten då bilen kom till USA. Skruvhålen för infästningen 

text & foto: staffan erlandsson och Joakim källViks
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fick inget rostskydd, vilket efter några decennnium 
ledde till en hel del rost i golvet. Balkarna i trösklarna 
fick bytas och därefter monterades nya sparklådor som 
fanns att köpa nya på tyska Häckner. Krockskadan i 
fronten lagades och därefter lackades bilen i originalfär-
gen Alfa Romeo Nero 901, en solid svart lack.

2006 kom första delsegern då motorn hängde på 
motorstativet i väntan på montering. Återstående arbete 
var bland annat växellådan som fick sig en resa till 
Nilssons Motorservice i Örebro. Timmarna framför 
datorn i jakt på delar och bevakning av auktioner 
på Ebay räknades inte. Kontakter knöts på Alfa BB, 

ett ypperligt forum för alfister, 
som ledde till nya kofångare. När 
karossen kom tillbaka från Dicka 
Bil vändes den resolut upp och 
ner för behandling. Alla skarvar 
förseglades och hela underredet 
lackades med en wash primer 
som i sin tur täcktes av en två-
komponents epoxyfärg. Denna 
har i sin tur fått två lager 
underredsbehandling; det för-
sta med utspädd (hälften lin-
olja, hälften rostskydd) och 
slutligen ett lager med 100 
procent Dinitrol som ger en 
god slityta för däcksprut.

2008 började återmon-
teringen. Nysydd läderin-
redning i rött var pricken 
över i som passar alldeles 
utmärkt till den blank-
svarta vagnen. Motor 
och låda hamnade på sin 
plats igen. Små detaljer 
som kromade gångjärn 
och spolarmunstycken 
monterades varsamt. 
Kupéfläkt, dörrsidor 
och mattor avslutade 
sittbrunnen. Alla de 
tusentals timmarna i 
garaget och vid datorn 
glömdes bort då bilen 
så sakteliga växte 
fram igen. Första 
provkörningen när-
made sig och med 
den ett visst mått av 
nervositet.

– Den behövde lite startgas, sen gick den klockrent, 
berättar Jocke som var aningen koncentrerad då nyckeln 
vreds om. Första provturen lovade gott, allt kändes tajt 
och fint även om alla ljud noga registrerades och analy-
serades.

Sommaren 2009 var allt klart för registreringsbesikt-
ning. Den vanliga besiktningen hade kunnat klaras av i 
samma veva om det inte varit för ett par specialformade 
gummidistanser till vindrutetorkarna som saknades.

– Det får jag ta på mig, konstaterar Jocke. Hade jag 
varit lite mera aktiv hade det kunnat ordna sig redan 
förra sommaren, men å andra sidan har jag inte direkt 
bråttom att bli klar.

Den 5 juli 2010 klarades nålsögat med ett blankt pap-
per. Första turen gick till Stäket väster om Stockholm.

– Första turerna var ren provkörning och kontroll 
av att allt satt fast, inte läckte och fungerade, berät-
tar Jocke. Jag ville hålla mig inom bogseringsvänligt 
avstånd från garaget. Idag har jag kört totalt 25 mil, så 
det är 75 mil kvar till första service då samtliga vätskor 
ska bytas, topplocksbultarna efterdras och allt annat 
kontrolleras.

Planerna för sommaren är en tur till barndomens 
Hedemora, någon bilträff samt inte minst 100�årsjubileet 
på Gärdet.

Avslutningsvis frågar jag Jocke om han ska sälja bilen. 
Blicken jag får till svar lämnar inte något utrymme för 
feltolkning.

– Se det så här, funderar Jocke – jag har lagat mat i 
drygt fem år nu, och ska precis sätta mig ned för att njuta 
denna gourmétmiddag. Då kan man inte sälja…

Provkörningsrapport
Att sätta sig i en helrenoverad och privatägd bil för 

provkörning är ansvar under frihet. Högt ärade ägare 
Joakim Källviks beviljade mig denna ynnest.

Att ta sig in i Spidern borde vara lätt, men då ratten 
sitter ganska nära stolens sittdyna måste jag behärska 
tekniken lägg-in-ditt-vinklade-högerben-under-ratten 
först-och-låt-kroppen-rinna-in-därefter. Väl på plats i 

’’ ’’
– Den stora ratten möjliggör 
något som kallas för ryss-servo
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’’ ’’
Att sälja nu är som att laga en 
gourmétmiddag utan att äta

stolen sitter jag bra bakom den stora ratten. Jag miss-
tänker att den stora rattens syfte är att möjliggöra något 
som kallas ryss-servo – stor omkrets ger stort moment då 
bilen exempelvis ska fickparkeras.

Ett snabbt vrid på nyckeln som sitter placerad till 
vänster om ratten och Nordfyran hoppar igång. Både 
gång och ljud påminner mycket om Alfetta-vagnarna. 
Växellådan är lättarbetad med behaglig koppling – 
racingväxlingar bör dock undvikas. 

På vägen går vagnen mycket bra även om den är 
något mjuk i chassit. Direktstyrdheten finns där liksom 
lekfullheten – att detta är en drygt halvsekel gam-
mal konstruktion är inget jag tänker på bakom ratten. 
Bromsarna biter bra utan ansträngning.

Högsta punkten är min hjässa vilket ger kraftigt rufs 
i håret. Antagligen var både italienare och jänkare ännu 
kortare på sextiotalet än idag. Solskydd saknas vilket 
annars är en bra deflektor för vinden vid långkörning, 
något som kräver täckande klädsel även varma sommar-
dagar om inte nackspärren ska komma.

Bilen är strikt tvåsitsig med gott om plats i framsätet 
liksom ett bra bagageutrymme som utan problem rym-
mer packning för två personer. 

Kort sagt är detta en imponerande gammal vagn med 

ett dagligt modernt bruksvärde som gör den användbar 
än idag, även om vissa komfortkrav får läggas åt sidan. 
Säkerhetskrav tänker jag inte ens fundera över, det får 
räcka med att man kan känna doften av nyslaget hö när 
man åker runt på landsbygden.

Då jag slutligen parkerar bilen gläds jag för Joakim 
– lönen för mödan bakom renoveringen betalas ut i 
hårdvaluta varje kilometer bakom ratten på denna fan-
tastiska lilla vagn!

Lanserades på Monza 1962 som efterträdare till suc-
cén Giulietta Spider. Största skillnaden var 1600-motor 
i Giulia mot 1300 i Giulietta. Även plåtdetaljer som ett 
luftintag på motorhuven skilde modellerna åt. 1964 kom 
Giulia Spider Veloce vars dubbla förgasare och starkare 
motor och högre utväxling i bakaxeln som gav den lilla 
bilen en toppfart om fabulösa 180 km/h, vilket var något 
enormt 1964 då exempelvis Volvo Amazon 122 S med 
dubbla SU-förgasare toppade 148 km/h.

Motor: rak 4-cyl 1570 cc, dubbla kedjedrivna överlig-
gande kamaxlar, två ventiler per cylinder. Max effekt 91 
– 113 hk vid 6200–6500 v/min, max vridmoment 15 – 13 
kgm vid 3700 – 4200 v/min.

Kraftöverföring: 5-växlad manuell låda, bakhjuls-
drift. Golvspak.

Mått: Axelavstånd 225 cm. Längd/bredd/höjd 390 
cm/154 cm/ 131 cm, tomvikt 920 kg, max vikt 1120 kg. 
Tank 58 liter.

Fjädring/hjulställ: Nedre och övre länkarmar fram, 
skruvfjädrar. Stel bakaxel med skruvfjäder bak.

Hjul: pressad stålfälg 15 tum, däck 155/15.

Elsystem: 12 V med 25 A likströmsgenerator, batteri 
50 Ah.

Bromsar: trumbromsar i aluminium fram och bak, 
från 1964 skivor fram.

Fartresurser: 0–100 km/h Spider 12,9 s , Veloce 10,5 s. 
toppfart 171–180 km/h.

Förbrukning: 8,8–113,5 l/100 km.

Antal tillverkade Giulietta: 27 437exemplar mellan 
1955–62.

Antal tillverkade Giulia: 9250 Spider och 1091 Spider 
Veloce mellan 1962–65.

Källa: All The Alfa Romeos – Editoriale 
Domus 2010

FaKta Giulia Spider
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Per G Larsson,  varför åkte ni ner till Milano i juni?

Förutom att vi har  fyra Alfa i familjen så är ju juni 
en bra semestermånad Som regel är det stabilt väder och 
få semesterfirare.

Vilken bil åkte ni i?

Det föll sig naturligt att pröva Spidern på långtur – 
tänkte vi, men det blev ganska varmt så en luftkonditio-

nerad kupé hade nog varit mera bekväm, om än mindre 
upplevelserik.

Var ni flera bilar i sällskap?

Min fru och jag åkte ensamma, men med en liten röd 
Alfa Spider blir man aldrig ensam. Det kommer alltid 
fram folk som vill prata. Det känns som om man åker 
omkring i en tvåspaltig kontaktannons i färg.

Hur var det att åka biltåg?

Bekvämt !! Skönt att slippa köra bil genom Tyskland. 
Vi körde ombord i Hamburg på söndag eftermiddag 
och körde av i Bolzano på måndag förmiddag. Själva 
hade vi egen kupé på tåget. Fin service, framåt 22-tiden 
kom personal och bäddade upp två sängplatser och tog 
beställning på dryck till morgonens frukost som serve-
ras i egna kupén. Hemresan gick från Lörrach – strax 
utanför Basel – till Hamburg. Man kan köpa resan på 

internet (dbautozug.de/se)  men vi föredrog att boka via 
resebyrå. Resebyråerna hemma i Nacka hänvisade till 
Sonja på EW–resor i Göteborg. Hon kan allt om biltåg i 
Tyskland! 

Kostnaden för oss tre – jag, hustrun och bilen – slutade 
strax under 10 000 kr. Planerar man att åka biltåg är ett 
bra tips att ringa EW–resor på 031-21 85 35.

100-ÅRSJuBIlEuM I miLanO

Per G larsson  och hustrun åkte till 
milano i spidern för firandet av alfas 
100–årsjubileum.	Milano	var	varmt,	
trevligt och ett minne för livet. 
Tack till Per för bidrag!

Nercabbat och nysnöpudrat, på väg till Canazei.



32

aLFaromEo100åR

33

aLFaromEo100åR

Hur var upplägget i Milano?

Ja, hur skall man svara på den frågan?  Italienskt 
charmigt och rörigt! I Arese var man så seriösa att vi 
var tvungna att skriva in oss – personligen – i gästboken. 
Det tog ju sin lilla tid innan man kom in,  men vi hade 
väldigt trevligt bland norrmän, holländare och engels-
män medan vi väntade. Väl innanför väggarna fanns det 
väldigt mycket Alfagodis men mycket få toaletter!

Det stora jippot på lördagen var STORT –  lite för stort 

för arrangören. Vi som var ute i tid hann äta av den goda 

buffén och dricka av det goda vinet. De morgontrötta 

blev utan förtäring. Det som jag upplevde som den stora 

grejen var ju att få se alla fina Alfor av olika modeller, 

årgångar och ägare. Att prata med Alfistis från hela 

världen var stort! Kortegen in till centrum av Milano var 

varm och italiensk! Dock var det många som inte orkade 

köa i värmen efter motorvägen in till city utan åkte till-

baka till hotell/hem/andra aktiviteter.

I  nyputsade Spiders anländer Stefan Lindstedt och Kent 
Magnusson till Albergo Riva.

Internationell attraktion utanför museet i Arese. Italiensk skönhet med svenska skyltar 
på holländsk släpvagn. Någon som kan historien om denna vagn?

Formelbilar från förr. 159 Gran Premio från 1951.

Rostkoll?

Fiera Milano 26 juni 2010. Som Skokloster fast tio gånger 
större. Och varmare!

GPS:en är inte 
att lita på. 
Fru Larsson 
skriver noter 
från en vanlig 
karta.

Istället för luftkonditionering på holländsk Spider.

Hur kändes det att sitta i kö tillsammans med några 
hundra Alfor runt Milano?

Vi provade ju på köerna delvis redan på fredagen  och 
förstås på lördagen men på lördagen var det förväntans-
fullt och trevligt. Alla pratade med alla i de stillastå-
ende köerna. Med tanke på att vi skulle vara  i Lörrach 
på måndagen avstod vi söndagens ”Rundkö i Milano”. 
Kanske fel, men som sagt, det var trevligt i lördagskön.

Vilket eller vilka är de bästa minnena från resan? 

Att åka Alfa Spider på slingriga alpvägar tillsam-
mans med hustrun. Trevligt att umgås med  andra 
klubbmedlemmar på vårt hotell och knyta nya kontakter 
med samma intressen.

Köbildning 
mot de cen-
trala delarna 
av Milano.
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milano-boende anders Weinar gick på alfas 100-årsjubileum. Se hans bil-
der från mässhallarna där alfas varierande historia återgavs. bilar, sport-
bilar, flygplansmotorer, lastbilar och racerbåtar var bara några av produk-
terna som alfa romeo producerat under sitt sekel på världskartan.
tack till anders Weinar för bidrag!



aLFaromEo100åR

37

aLFaromEo100åR

36



38

PROVkörT

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. Kom-
plettera 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.
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Den 26 juni avtäcktes en mäktig staty i 
Milano. Platsen var den södra ingången 
till mässområdet Fiera Milano i nordvästra 
Milano.

Monumentet var en gåva av RIAR (Italienska Alfa Romeo-
registret) tillsmmans med många andra klubbar och entusias-
ter världen över, däribland vår egen klubb.

Statyn har designats av Centro Stile Alfa Romeo i samar-
bete med konstnären Agostino Bonalumi. Själva fundamentet 
har tagits fram av arkitekterna Monica Mariani och Claudio 
Lo Passo. 

Statyn innehåller också ett förslutet utrymme där ett per-
gament med samtliga bidragsgivares namn finns nedtecknat. 
Samtliga bidragsgivare skall få en modell i skala 1:43 av statyn. 
Givetvis är produktionen begränsad och numrerad. 

Känner du för att spendera kanske en av de 100 bronsmo-
deller i skala 1:10 som kommer att tillverkas kan vara något? I 
köpet ingår boken Un Monumento per uno Stile (Ett monument 
för stil) som beskriver Centro Stiles historia men även hur det 
gick till då monumentet tillverkades.

Att det blev just en Disco Volante är intressant. Uppgiften 
var inte helt enkel; ta fram en staty som återspeglar 100 år av 
Alfa Romeos historia samtidigt som det blickar mot framtiden 
är ingen avundsvärd uppgift. Att valet föll på den futuristiska 
Disco Volante, som presenterades 1952, visar sig vid en närmare 
granskning inte vara så pjåkigt. Världen har precis lagt andra 

monumental Disco Volante

text: staffan erlandsson
foto: alfa romeo

världskriget bakom sig och blickar framåt. Tidningarna var 
fulla av fantasifulla reportage som förutspådde att vi skulle 
bo både på månen och Mars vid sekelskiftet om nu inte Jorden 
invaderats av marsianer innan dess. 1949 flög den för sin tid 
banbrytande de Havilland Comet första gången och världen 
hade fått sitt första jetdrivna trafikflygplan. I denna tid repre-
senterade Disco Volante bilindustrins framtida visioner och 
förhoppningar. Idag representerar statyn det som varit och det 
som komma skall.

Vad var förlagan för någon sorts bil då? I början av fem-
tiotalet deltog Alfa Romeo inte längre i Grand Prix-racingen. 
Alfetta Tipo 158 och 159, med en makalös tävlingshistoria, för-
passades till museum och historieböckerna. Alfa Romeo skulle 
gå en ny väg; det var dags för massproduktion! 1900:an sålde 
bra och Giuliettan lurade i vassen. För att ändå hålla racingar-
vet vid liv presenterades Alfa Romeo 1900 C52. Beteckningen 
1900 kom från motorn, 52 från året den debuterade. Byggd på 
en rörram med hänförande linjer och aerodynamik var den en 
världsnyhet som än idag smäller högt, även om tävlingsfram-
gångarna uteblev. Både öppna och täckta versioner förekom. 
Prestandan var 1952 närmast ofattbar med en vikteffekt på 
4,7 kg/hk.

fakta disco Volante
Motor: rAk Fyrcylindrig 1997 cc, 
 158 hk Vid 6500 V/Min.
hjulBAs: 223 cM 
spårVidd F/B: 122/119 cM
Vikt: 733 kg
toppFArt: 225 kM/h
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De flesta av mina drömbilar kommer från det 
ljuva sextitalet. Utan att rangordna dem fanns 
då bilar som Alfa Romeo Giulietta, Alfa TZ1, 

TZ2 , Ferraris 250-serie såsom Lusso och GTO, Porsche 
356 C, Jaguar E Type bara för att nämna några. På den 
tiden fanns det tydliga skillnader mellan bilar tillver-
kade i Italien, Tyskland eller i England. Idag är karak-
tärerna strängt taget utsuddade och i stället råder en 
tävlan om flest hästkrafter. Man måste fråga sig om hur 
viktigt det är att ha 450 hk med en toppfart av minst 
300 km/h när högsta hastighet på svenska vägar är 120 
km/h. Jag saknar därför känslan från 60- och 70-talet 
då farten upplevdes med sinnena syn, hörsel, lukt och 
känsel. Jag tycker bättre om upplevelsen nu går det fort 
istället för å faen – gick det så fort. Detta är en av orsa-
kerna till varför jag påbörjade projektet Alpha GT 6C. 
Men för att berätta hela historien om mitt projekt vill jag 
gärna ta det från börja.

 Mitt intresse för Alfa Romeo började redan 1961 
genom en artikel skriven i nummer ett av Teknikens 

värld 1961 där ing Rolf Eriksson och Gunnar Friberg 
analyserade Alfa Romeo Giulietta Sprint. Lite kuriosa 
från artikeln är värd att återge. I artikeln kan bland 
många positiva omdömen läsas ett och annat negativt. 
“Naturligtvis har Giulietta Sprint en stilren och sportig 
interiör. Inredningen är i toppklass vad beträffar finish 
och kvalitet. Men tyvärr verkar det som om italienarna 
glömt att nordbor kan vara resliga – en person över med-
ellängd kan inte ha hatten på, så lågt är det faktiskt i 
bilen”. En idag lite komisk bedömning. Tänk om coupen 
i en Maserati skulle dömas utifrån om man kan ha hatten 
på eller inte. Testet ifråga fick en förankring i verklig-
heten genom att det på den tiden fanns en röd Giulietta 
Sprint i Borås. Den stack ut otroligt bland alla Volvo och 
VW. Habegäret blev omedelbart stort, men för tillfället 
var den ouppnåelig.

Alfa–äventyret började 1974 med en 1750 Berlina -72 
inköpt i Stockholm. Den behöll jag i cirka tio år. Den 
första roligbilen köpte jag 1975. Naturligtvis en Giulietta 
Sprint -61 som renoveringsobjekt. En omfattande reno-

vering blev det, hela bilen in i minsta detalj plockades 
ned. De enda detaljerna som inte var isär, som jag minns, 
var motorn till vindrutetorkarna. Renoveringen tog sex 
år. 

Ett par år efter renoveringen var färdig köpte jag 
en Bertone 1750 -69, ett enklare renoveringsobjekt. En 
sanslöst trevlig bil att köra, den kördes med signaler från 
stolsitsen, i en underbar ljudatmosfär från motorrum och 
avgassystem. Den bilen fastnade mycket starkt i mina 
känslor. Det är nog många som kan intyga att har man 
kört en Bertone coupe så är den svår att glömma.

Jag tror det var 1983 eller -84 som det bland Alfa 
Romeo–handlarna cirkulerade en Alfetta GTV6 som i 
reklamen kallades för Turbodödaren för provkörning. På 
så sätt fick även Tage Johansson Bil i Målsryd tillgång 
till denna bil. Möjligheten till provkörning annonsera-
des ut i lokalpressen och detta var man naturligtvis inte 

sen att nappa på. Van vid Bertonecoupen var jag nyfiken 
på vad GTV6 hade att erbjuda. Jag blev inte besviken. 
Hela formgivningen gjorde intryck, men det som impo-
nerade mest var utan tvekan ljudet, något helt nytt. 
Sången påminde om en formula uno på avstånd. Det var 
mycket stor skillnad mot insugningsljudet i Bertonen. 
Ha–begäret uppstod omedelbart på ort och ställe.

Åren de gick och jag ägnade bilåkandet åt Giuliettan 
o Bertonen. Så småningom ryktades det om en ersättare 
till GTV6an, ryktet talade om en framhjulsdriven ersät-
tare. För min del var det något negativt, med risk att få 
på moppo tycker jag  att en Grand Turismo ska utföras 
med hjälp av styrning fram och drivning bak. Inte så att 
jag är en förare som kör på gränserna, utan det är nog 
mer som att ärtsoppa hör torsdagar till, om ni förstår 
vad jag menar.  Jag tror det var nu det började cirkulera 
konstiga tankar i huvudet på mig.

byggde egen drömbil

text & foto: kJell fransson
foto: stefan båging

Många har sett den och känt igen grundkonstruktionen. Andra har inte 
en aning. Från kjell Fransson kommer historien om varför och hur han 
byggde sin Alpha GT 6C. läs och inspireras!

60-taLSnOStaLGiKER



42 43

minALfA minALfA

Under årens lopp har jag haft en dubbel relation 
till sportbilen Porsche, jag har både gillat och ogillat 
den. Det jag tycker om är deras sätt att förvalta form-
språket från sextitalet. De har förfinat formspråket på 
ett raffinerat sätt. Om man tänker från de senare 356 
modellerna B och C genom de första 911-orna till dagens 
moderna modeller så är det inte svårt att hitta tillbaka 
till grunddragen från början av 60-talet. Enligt mitt 
synsätt är detta ett suveränt sätt att utveckla och ta vara 
på en produkts möjligheter. Jag hade gärna sett att Alfa 
Romeo gjort något liknande. De har faktiskt en hel del 
att plocka ifrån.

Det var ryktet om en framhjulsdriven GTV som star-
tade det hela. Mina tankar gick efter Porschevägen, 
men i Alfatermer, från Giulia Bertone via Alfetta coupe 
vidare till GTV6.

Alltså börja med sextitalsmodellen Giulia Bertone 
coupe, modernisera chassiet med den senare Alfetta 
coupens chassi och förse detta med hela drivlinan och 
bromsanläggning från GTV6 Turbdödaren. Om man 
beskriver detta med hjälp av ingående komponenter kan 
det låta som följer. Utgångsmaterialet är en av sextita-
lets snyggaste couper, sätt den stommen på en modern 
bottenplatta byggd för frontmotor, transaxel med de 
dionaxel, montera in en aluminium V6 motor, dubbel-
skivig koppling före växellådan som är hopbyggd med 
differentialen och slutligen innermonterade bromsski-
vor bak. Får inte en sådan beskrivning blodet att rusa i 
huvudet så säg? 

Min idé om designen var att behålla en hel del av 
Bertonen, i varje fall så mycket att om man är bekant 
med Bertone coupen skulle man kunna härleda formen. 

Jag bestämde mig för att behålla fram och bakruta och 
taklinjen i stort, speciella rutor är ju väldigt dyra att 
tillverka i få antal. Bertonen har i mina ögon en ”söt” 
form, jag ville göra den lite tyngre och som vi säger i 
mina trakter lite tyken i formen. Alfettaplattan, cirka 60 
procent är använd, ger en större spårvidd och en något 
längre hjulbas. Dessa förändringar skulle jag ta upp i 
karossformen. Därför behöll jag Bertonens karossbredd 
vid dörrarnas framkant. Dörröppningarnas form behöll 
jag i stort, dock är taket kapat något så att A-stolparna 
har en större lutning än på originalet. Sidorutornas form 
ändrades för att understryka kilformen.

När jag kommit så långt med tankarna var det dags 
att förhandla med hustrun om att få sätta av tiden. Jag 
jämförde tidsåtgången med renoveringen av Giuliettan 
sådär en sex-sju år, vi trodde på detta både hustrun och 
jag, så jag satte planerna i verket. Men ack vad jag miss-
tog mig!

Projektet påbörjades med att köpa in delar som motor, 
fram- o bakvagn, bottenplatta från Alfetta GTV samt en 
bertone 1300 som sett sina bästa dagar. Byggnationen 
började med att plattan låg på en plan bädd, motorn och 
karossen hängde i varsin kätting,  sedan justerades allt 
i läge där jag trodde det skulle bli rätt. Jag ville absolut 
undvika ett scoop på motorhuven, V6 är ju något högre 
än R4-an. Därför är motorn något sänkt och tillbakaflyt-
tad i förhållande till originalmonteringen. När detta var 
klart – det tog betydligt mer tid än det tar att skriva detta 
– ordnades fixeringspunkter för motor och karosstomme. 
Därefter rensades plattan från tröskellådor med mera 
samt kapades av direkt bakom Wattlänkens infästning. 
Sedan började uppbyggnaden genom att först integrera 

en rörbur som får plats inuti karosstommen. Buren går 
från främre till bakre hjulhus med erforderliga tvärstag 
vid A-stolpe, i tak och vid bakstam. Den bakre delen av 
karossen vilar på en stomme av fyrkantrör. När buren 
var färdig och tröskellådorna på plats fixerades stom-
men på plattan. Nästa steg var att få motorn på plats, 
nya fästen fick tillverkas och torpedväggen modifieras. I 
och med att jag flyttat motorn visade det sig längre fram 
att original grenrör inte passade så nya fick tillverkas, 
vilket inte var gjort med en handvändning. Därefter 
monterades växellåda och hjulupphängningar. Nu hade 
jag ett rullande objekt vilket underlättar betraktelse 
på avstånd, betydelsefullt för att kunna se ”stället” på 
chassiet. Med motorn på plats med en kortad o balanse-
rad transaxel till växellåda kunde arbetet med broms-
system och pedalställ påbörjas. Samtidigt beställdes 
den första SFRO-besiktningen. När den var gjord och 
synpunkterna var åtgärdade började det stora arbetet 
med karossen.

 Jag bestämde mig för att bygga en sida först, finns 
det något annat sätt?  När den första sidan var färdig var 
det bara en kvar! Puh! Hur får man dem lika? Mitt sätt 
blev att ruta upp den färdiga sidan och tillverka profiler 
där markeringarna fanns. Sedan flyttades dessa över till 
andra sidan och karossplåtar tillverkades därefter.

Ungefär här blev det ett långt avbrott pga. mycket att 
göra på jobbet samt inköp av sommarstuga vid kusten. 
Men frågan är om inte detta var bra för inspirationen 
höll på att tryta kände jag. Avbrottet varade i flera år 
bara med små korta avbrott under vintersäsong. Men till 
sist var jag ju tvungen att bestämma mig om jag skulle 
slutföra projektet eller inte. Naturligtvis hade jag kom-

mit för långt för att avbryta. Det hade varit ett otroligt 
slöseri med tid om det inte hade blivit så att jag fortsatt. 
Uppbyggnad av inredning och elsystem samt underarbe-
te för lackering återstod. Dessutom alla justeringar som 
alltid uppstår vid den verkliga slutmonteringen.

Inredningen byggde jag upp av tunna stålrör och per-
forerad plåt, på vilket halvhårt isolermaterial limmades 
som sedan skulpterades. Alla träpaneler är skiktlimma-
de och beklädda med betsad masurbjörk. Om elsystemet 
finns mycket att berätta, men det skulle ta för stor plats. 
Hösten 2005 skickades karossen i delar för lackering för 
att under 2006 och 2007 monterades det hela ihop. Jag 
har nu kört bilen cirka 1500 km och saker och ting fung-
erar väl. Några missöden har inträffat men inte värre än 
jag har kunnat ta mig hem.

Förtroendet för bilen har börjat infinna sig och jag 
hoppas det förblir så. Nu hoppas jag, precis som Bo 
Hellström skrev i ett tidigare reportage om drömbilen, 
att jag får köra den i några år innan det är dags att 
lämna ifrån sig licensen.

De vanligaste frågorna jag får är varför man ger sig 
på ett sådant här projekt och om det är något jag är 
särskilt nöjd med. Den första frågan har jag nog delvis 
besvarat i början av berättelsen. På den andra är svaret 
enkelt och det är att hustrun har stått ut, humöret har ju 
inte alltid varit på topp när man kommit in från garaget. 
Men framöver behöver hon inte stå ut med denna typ av 
påfrestningar, nu är det färdigbyggt för min del. Jag har 
min drömbil i garaget!
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Min första Alfa Romeo var en röd GTV6 från 
1986. Det var även min första bil med en 
V6:a och det var verkligen adrenalinhöjande 
att lyssna till det vackra motorljudet. Särskilt 
bra blev det när man vevat ner sidorutan och 
nöjesvarvade i ett P-hus. 1986 var näst sista 
årgången av denna klassiker. Epitetet blivande 
klassiker användes faktiskt i Motorbörsens 
annonser redan i slutet av 80-talet av säljare 
som ville haussa upp priset. 

Här följer några noteringar från min korta men uppskat-
tade tid som ägare för ungefär 22 år sedan. 

Det var på Scanauto i Göteborg jag hittade min sport-
vagnsdröm med endast 4.000 mil på mätaren. Det var den 
enda Alfan i hallen och den riktigt strålade i mängden 
av vanliga bilar. Jag tog plats bakom ratten och pillade 
på en av de trevliga rattarna som man vred ner bakre 
sidorutorna med. Efter en stunds drömmande frågade jag 
om jag kunde få ta en provtur. En stund senare kunde jag 
upphetsat ge mig iväg, lyssnandes till V6:ans sång. GTV6 

lanserades som Turbodödaren och det var säkert många 
turboförare som fick studera det vackra akterpartiet på 
GTV6:an. En amerikansk annons från 1983 löd: The car 
you can test drive for the rest of your life och det höll jag 
med om under min provkörning. Jag gasade på och njöt av 
accelerationen, ljudet och den fräcka inredningen. Allt var 
toppen. Men när jag var på väg tillbaka skulle jag växla 
ner till tvåan i en kurva och då lät det plötsligt som om 
någon körde en motorsåg i en stålbalk bakom nacken på 
mig. Jag blev iskall och trodde jag hade pajat hela bilen. 

Det var väldigt lurigt att få in tvåan vid nedväxling. 
Träffade man inte exakt rätt så fick man höra motorsågen 
igen som straff. Som alla ni kunniga läsare vet så är de 
såna. Det är synkningen av växellådan som ligger ihop 
bakaxeln som inte fungerar helt perfekt. Jag tror felet 
berodde på att en synkring slets ner för snabbt. Men det 
positiva med den lösningen var att den gav bilen en fan-
tastisk balans. 15 minuter efter provturen hade jag i alla 
fall köpt min första Alfa Romeo. Jag bara måste ha den 
och tvåan skulle jag nog kunna lära mig lirka i. 

Detta utspelade sig 1988 så bilen var således nästan 
ny. En sådan kvalitetsbrist förekommer som bekant inte 
på dagens bilar och absolut inte heller på senare tiders 

text: bo törnmalm
foto: alfa romeo och arkiV

Turbo – min första Alfa

80–talets våta dröm för många pojkar oavsett ålder; Alfetta GTV6 2,5.

Alfa Romeo. Den typen av charm och spänning är troligen 
borta för alltid. 

Priset för bilen var strax över 100.000. Med tanke på 
att jag inte hade någon kontantinsats och levde ett dyrt 
ungkarlsliv så krävdes en kreativ finansiering. Tack vare 
en studiekamrat från handels som arbetade i finansbran-
schen så kunde jag lösa detta på ett utmärkt sätt. Han 
hade uppfunnit ett fantastiskt finansiellt instrument - Ett 
billån utan avbetalningskrav! Eller, nåja en liten avbetal-
ning krävdes men det hela byggde 
på ett optimistiskt antagande om 
att bilen inte skulle minska något 
nämnvärt i värde. Det var sent 
80-tal, fastighets- och finanskrisen 
lurade runt hörnet och så kunde det 
gå till då. 

Nybilspriset för en GTV6 av års-
modell 1983 var bara 110.800, enligt 
Teknikens Värld, så mitt köp 1988 
av en 86:a för dryga 100.000 ter 
sig lite dyrt om inte nybilspriset 
hoppade upp rejält till årsmodell 
-86. Men det är väl för sent att 
klaga nu. Jag vill hur som helst 
minnas att priset för GTV6:an var 
mycket attraktivt jämfört med 
den tidens BMW med flera andra 
sportigare märken.

Glad och gasandes körde jag 
nu runt med min nyinköpta Alfa 
Romeo. Det var de allra första 
milen och jag kände att jag ville 
öppna huven och kika lite på 
den läckra V6:an. Varför inte 
kolla oljan? Jag hade ju just 
hämtat bilen så egentligen var 
det ju helt onödigt. Men till 
min förskräckelse syntes det 
inget spår av olja på stickan! 
Jag åkte genast bort till den 
numer rivna Shellmacken i 
Ullevi och köpte en liter av 
den finaste olja och hällde på. 
Ny kontroll, inget spår av olja 
ännu. In igen till butiken och 
ut med ny olja, samma resul-
tat. In igen och nu började 
det kännas lite fånigt. Om 
jag minns rätt fyllde jag på 5 

liter olja och jag tror motorn rymmer 6 liter. Det hela ver-
kar konstigt idag och jag har inte sparat kvittona, så jag 
har inga bevis. Men jag vill försöka förmedla den obehag-
liga känslan som jag aldrig kommer att glömma när jag 
fyllde liter efter liter och motorn bara girigt svalde mer 
och mer. Varför lyste inte varningslampan? Eller hade den 
lyst? Det var en omskakande händelse. Efter att ha kört 
bilen lite mer kom jag fram till att den drog en knapp liter 
per 100 mil vid normal körning. Det var ju inte så farligt 
så den var snabbt förlåten. 
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Alfan var tyvärr dyr i drift, den ekonomiska verklig-
heten hann ikapp och jag behövde dessvärre sälja bilen. 
Bästa pris får jag väl om jag byter in Alfan där jag köpte 
den tänkte jag. Så i slutet av 1989, vid ca 4800 mil byt-
tes GTV6:an in på Scanauto igen mot en, hör och häpna, 
ny Mazda 323 av årsmodell 1990. Detta skedde enbart av 
akuta likviditetsproblem, jag lovar – jag har köpt mängder 
av Alfa Romeo sedan dess. 

Okej, det fanns ytterligare ett skäl till att byta till en 
långsammare bil. Hastighetsbegränsningen sänktes på 
Sveriges motorvägar till 90 km i timmen under en period 
vid denna tid och Alfan gick knappt rent på så låga varv 
på motorvägen. Men ödet straffar sig själv. En tid efter att 
jag sålt Alfan upptäckte jag att köparen arbetade i samma 
kvarter som jag, så jag tvingades ofta passera bilen och 
känna ”hur kunde jag sälja den”-ångest.

Och som om det inte vore nog så åkte jag otroligt nog 
fast för fortkörning med den urtrista och sega Mazdan på 
E6:an utanför Halmstad!

Konkurrenterna
bmw 323i
Snabb, silkeslen sexa och för tiden mycket vass pre-standa. Christer Glenning konstaterade dock att bilen var livsfarlig i halka.

saab 900 aero
Precis som GTV6 var detta en gammal konstruktion som modifierats genom åren med plastattribut och vassare motorer. Värdig efterträdare till banbrytande Saab 99 Turbo.

VolVo 240 turbo
Bilden föreställer en vanlig 240 men gå inte i samma fälla och skratta åt Hisingstraktorn vilket medtävlar-na i euoropeiska standardvagnsmästerskapen gjorde. I slutet av säsongen var det tyst från motståndarna när Volvo förödmjukat kaxiga konkurrenter som Alfa, BMW, Jaguar och Rover genom att knipa titeln.
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TURTLE WAX EXTREME 
När du väljer Turtle Wax Extreme bilvårdsprodukter får du produkter 
som är utvecklade för att möta framtidens krav. Du får alltid ett 
extremt bra resultat. Turtle Wax ger dig en renare och blankare bil 
som håller sig snygg längre.

Blankaste bilen på gatan!

Extreme Halv Liggande.indd   1 09-04-23   13.53.37

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
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Årets största nyhet hittills är naturligtvis Mattias 
Anderssons efterlängtade första seger i STCC, men vi 
börjar från början...

STCC-säsongen 2010 började för 
första gången någonsin på dansk mark, 
närmare bestämt på Jyllandsringen. 
Det är ett nytt samarbete mellan STCC 
och DTC som i år kör ett Skandinaviskt 
mästerskap över fyra racehelger. Det 
är meningen att det i förlängning-
en skall bli ett Nordiskt mästerskap. 
Premiärtävlingen kördes den 24-25 
april. Även om Danmark ligger en bit 
söderut var det bitande kall vind. För 
mig var det första gången jag besökte 
en tävling på banan. Den var lite spe-
ciell med sina många kurvor, men väl-
digt publikvänlig!

I årets STCC får vi följa inte mindre 
än tre alfor! Det är Mattias Andersson 
i den stora klassen och Claes Hoffsten 

och Robin Appelqvist i Caran Cup (privatförarcupen). 
Alla tre har ett långt förflutet med Alfa Romeo. Hoffsten 
hade oturen att svänghjulet lossnade redan under trä-

ningen, så det blev inget race för honom. Andersson 
startade från sjunde rutan, men han avancerade snabbt 
under första varvet. Han blev dock lite för ivrig och dess-
utom kom han ut på gräset inför en tvär vänsterkurva. 
Han tvingades använda Thed Björk som stoppkloss. Han 
vände runt Björk, som då blev frontad av sin teamkam-
rat. Andersson fick ett ”drive-thrue straff” och han föll 
ända till nittonde plats. Han lyckades köra upp sig till 
femtonde totalt i mål och 11:e plats i STCC. Appelqvist 
hade motorproblem, men han hankade sig i mål på 22:a 
plats. I andra racet slutade Andersson nia totalt och 
femma i STCC. Appelqvist hade fortfarande motorpro-
blem och slutade 21:a.

Andra deltävlingen kördes på Ring Knutstorp. 
Andersson gjorde en bra träning, men på kvalet fick 
han det inte att stämma. Han fick starta på 10:e plats. 
Det blev ett märkligt race. Regnet hängde tungt i luften. 
Precis när racet startades började det regna. Rustad 
blev vänd på Microkrönet och han satte sin Volvo hårt i 
betongmuren. Säkerhetsbilen kom ut och regnet tilltog. 
Alla bilar körde på slicks. Thed Björk ledde racet. Från 
sin ledarposition vek han plötsligt in i depån för att byta 
till regndäck, Andreas Ebbesson hängde på. Var detta 
ett genidrag eller ett idiotdrag? Ett varv senare släpp-
te säkerhetsbilen fältet, samtidigt som Janne ”Flash” 
Nilsson också gick i depå för att byta till regndäck. Det 
blev inte mer regn, det slutade istället att regna och 

Full Fart på racingFronten

text och foto: bengt-åce gustaVsson - www.racefoto.se

Efter en lång tung och snörik vinter är nu racingsäsongen i full gång. (Det är 
midsommarhelg när detta skrivs). Här kommer min racerapport om vad som har 
hänt hittills i år på våra svenska racerbanor: 

de tre regndäcksförsedda bilarna blev hjälplöst sist... 
Mattias Andersson hade en tuff kamp om åttondeplat-
sen med Claes Hoffsten, som var högt upp på insidan av 
Andersson en gång. Han höll sånär på att vända honom, 
men Andersson redde ut situationen och belöningen som 
väntade var pole till race 2 i och med den omvända star-
tordningen. Hoffsten blev alltså nia medan Appelqvist 
bröt. 

Det andra racet på Ring Knutstorp skulle komma att 
gå till historien. Mattias Andersson tog ledningen från 
pole och därefter kontrollerade han loppet från start 
till mål. Bakom honom avancerade förare som Robert 
Dahlgren, Richard Göransson, Thed Björk och Fredrik 
Ekblom och lade sig i en lång rad efter Mattias. Men han 
gjorde allting rätt den här dagen. Han var tillräckligt 
snabb på rätt ställen för att ingen skulle kunna köra 
om och Dahlgren var professionell nog att inte peta 
av honom, vilket har hänt ett otal gånger tidigare för 
Mattias genom åren. Mattias höll undan och vann. Efter 
över hundra starter i STCC blev det äntligen hans tur. 
Det är 17 år sedan han vann på svensk mark senast, då 
i F3. Mattias var rörd till tårar och hade svårt att svara 
på speakerns frågor. På prispallen blev han ordentligt 
nerduschad av Dahlgren och Göransson. En fotograf 
bad om Mattias uppmärksamhet, men han svarade: - Jag 
ser inget, bakom sina igenimmade glasögon. Hoffsten 
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slutade 11:a medan Appelqvist aldrig kom till start. 
Resultatet för Hoffsten var en dubbelseger i Caran Cup.

Nästa anhalt var Karlskoga. Andersson kvalade in på 
femte tid och efter Q2 blev det sjätte startposition. I för-
sta racet gick han i mål på femte plats, men ärvde sedan 
fjärdeplatsen efter att Rustad fått tidstillägg. Hoffsten 
slutade 12:a och segrade i Caran Cup medan Appelqvist 

bröt. I race 2 slutade Andersson femma, Hoffsten 14:e och 
Appelqvist 16:e.

Årets fjärde deltävling var stadsloppet i Göteborg. 
Det är en väldigt speciell miljö att köra i med räcken runt 
banan överallt. Ett misstag och du har kört färdigt och 
det är svårt att köra om. Danskarna var åter på plats för 
Skandinaviska Cupen. Mattias kvalade in på åttonde och 

sista plats med en tiondel till godo, kul att marginalerna 

fick vara på Mattias sida för en gångs skull! I Q2 förbätt-

rade han sig och körde in på fjärde plats. Efter ett mycket 

bra första race slutade han på andra plats! Hoffsten fick 

åter problem med svänghjulet och tvingades hoppa över 

tävlingen. Appelqvist vågade inte riskera att det skulle 

bli en dyr helg i Göteborg, så han avstod från att köra. 

I andra racet hade Mattias ett bra resultat på gång, när 

han blev bryskt påkörd av en dansk så att han tvingades 

bryta. I tabellen ligger Andersson på femte plats och i 

teammästerskapet ligger han på tredje plats! (Han kör i 

team med Johan Stureson, trots att denne inte kör något 

ädelt bilmärke). I Caran Cup ligger Hoffsten trea och 

Appelqvist fyra.
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Historisk Racing

I Sveriges största racingserie, den historiska, har 
man hunnit avverka två tävlingar i år; Anderstorp och 
Karlskoga. Först ut var Anderstorp med 160 deltagare. 
Här har inte RHK kört på många år. Det är tyvärr glest 
i leden när det gäller Alfa Romeo. Den gamle kämpen 

Lennart Henjer ger sig dock inte så lätt med sin fina 
gamla Giulietta som han kör för 31:a året i rad! Han 
tog som vanligt en dubbelseger i sin klass. Det var 
den enda alfan jag lyckades hitta i Anderstorp... Vid 
Velodromloppet i Karlskoga var det lite bättre. 220 bilar 
på startlinjen. Ny dubbelseger för Henjer! Vi fick även 
se Arne Allard ta en dubbelseger, liksom Anders Agfors, 
medan Robert Pettersson tvingades bryta.

SSK-serien

I SSK hittar vi återigen den gamle kämpen Claes 
Hanström som kör i SSK Classic med sin gamla Bertone 
Coupé. Han missade premiärtävlingen, men i den andra 
deltävlingen bärgade han två andraplatser och han lig-
ger även tvåa totalt i serien.

Jag har kollat upp SPVM och ERCup, men kunde inte 
hitta någon Alfa dessa två serier ännu i år. Många bilar 
har ju hamnat i vår egen racingserie. 

 
Vi hörs till hösten igen :-)

Dubbelseger för Anders Agfors i Velodromloppet, Karlskoga.

Vi fick även se Arne Allard ta en dubbelseger i Karlskoga.

Ny dubbelseger för Lennart Henjer i Velodromloppet, Karlskoga.

I SSK hittar vi återigen den gamle kämpen Claes Hanström.
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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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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.

24 alfa 75 & milano driVen 
to be different
kommer att kosta ca 700:-
Nu kommer den första historiken om Alfa 
75 mångas favoritmodell.
264 sidor på engelska med 950 bilder, Trycks 
i endast 600 exemplar.
Alla olika modeller och varianter behand-
las.

25 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?

26 alfa romeo 100 years
av maurizio tabucchi
kommer att kosta runt 500:-
Den officiella 100 års jubileumsboken.
280 rikt illustrerade sidor på engelska med 
historik och framtid för vårt märke.

27 how to powertune 
alfa romeo V6 engines
inget pris klart ännu.
Denna bok har vi väntat länge på, förhopp-
ningsvis kommer den nu i sommar.
Vad den handlar om? Behöver det presen-
teras?

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 
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-
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fotogallerI – bIdrag SöKeS
ett av många gemensamma intressen bland klubbens medlemmar verkar vara fröjd för ögat. 

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

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

studio della foto – fotostudion.

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

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

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

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

Välkomna med bidrag!

6514 Karlsson Thomas sollenTuna                      

6513 Karlsson magnus ViKingsTad alfeTTa gTV 2000 1978 röd

6512 KaraKaTsanis KersTin umeå and424 spider 1980 ViT

6511 olsson ChrisTer ljunghusen sXT800 147 2002 röd

6510 WesTin magnus löddeKöpinge CCu317 gT 1600 junior 1975 Blå

6509 suoKKo fredriK sToCKholm Kuj081 miTo 1,4 TB 155 2010 röd

6508 sjösTröm Björn härnösand TlW103 spider 1997 röd

6507 peTsen magnus upplands VäsBy rsn948 156 sW  

6506 åKesson per göTeBorg                        

6505 eKdahl peTer ensKede                         

6504 CasTaldo marCo lindome  gTV 3,0 V6 24V 2002 rödmeTalliC

6503 sTranne Tommie myggenäs  156 sW 2,0 selespeed 2002 röd

6502 selander Bo BolleBygd KTC123 159 1750 TBi 2010 

6501 linders sVen-olof Tygelsjö agX391 spider 1995 grön

6500 adamsson ulf Vellinge gah423 159  

6499 KVisT andreas malmö jem902 156 1999 

6498 arVidsson josefin TrelleBorg BgC105 156 2001 silVer

6497 fransson ingrid Vellinge uZZ294 147 2,0  silVermeTalliC

6496 lindsTam maTs BlenTarp WhW538 156 2,0 jTs Ti 2005 ChampagnemeTalliC

6495 melVerT johan malmö  gTV V6 2001 sVarT

6494 Tegnér magnus löddeKöpinge                    

6493 ingBerg Charles sToCKholm                       

6492 KörKKö Kai järfälla                        

6491 Bergman anders Tyresö                          

6490 liljequisT sVen solleBrunn Wpj962 guileTTa spider 1961 röd

6489 dahlsjö paTriK onsala                          

6488 KosieradZKi miKolaj göTeBorg Xhs 684 156  

6487 lönn ChrisTian göTeBorg  75 3,0 1989 grå

6486 núñeZ Vera eduardo solna XXh071 159 sW 1,9Td  silVer

club Alfa romeo svezia (cAr) startade 1956 och är en av lan-

dets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 medlem-

mar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar äger idag 

ca 50% av landets totala Alfa-bestånd. 

verksamheten i klubben drivs i huvudsak inom fyra distrikt, öst, 

nord, väst och syd, med aktivitetscentra i stockholm, umeå, 

göteborg och malmö. varje distrikts respektive klubbmästare 

driver aktiviteterna.

Medlemsavgiften är idag 395:- per år och för det får man 

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på 

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika 

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

träffar och inomhusgokart. 

vill du bli medlem sätter du in avgiften på Plusgiro 60 45 40-5 

och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer 

och om du äger en Alfa romeo kan du skriva vilken modell.

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du kansliet. du 

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

BLi mEDLEm i

Svezia



posTTiDning B
cLuB ALfA romEo c/o fiLip WEnnErgrEn, 

örnsTigEn 3, 183 50 TäBY

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


