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YTTERSPALTEN

CLUB ALFA ROMEO, C/O TORBJÖRN WULF, 

VINBÄRSVÄGEN 22, 168 59 BROMMA

STYRELSEN 2011
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MIKAEL GRANS
EDVIN ADOLPHSSONS VÄG 6,
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MICHA FORSGREN GRÖNVALLS
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ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TEL: 070-840 74 07

MAIL: AKE.NYBERG@PAR.SE

NICLAS ROSENGREN
DALESLÄTT 1, 460 21 UPPHÄRAD

TEL: 070-288 40 83

MAIL: NIKLAS.ROSENGREN@SAAB.COM

ROBERT SVENSSON
GJUTAREGATAN 20, 268 31 SVALÖV

TEL: 070-6206474

MAIL: RSN549@GMAIL.COM

STEFAN WERNER
SKOGSSTIGEN 1, 443 32 LERUM

TEL: 0302-139 33

MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
KANSLI/MEDLEMSANSVARIG
HENRIK FLEUR
O D KROOKS GATA 77, 

254 43 HELSINGBORG

TEL: 070-274 21 81

MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

BANMÖTESANSVARIG
STEFAN ATTERHALL
CRONSTRÖMSVÄGEN 14, 168 66 BROMMA

TEL: 070-732 76 56

MAIL: BANMOTEN@ALFAROMEO.ORG 

POSTORDER
HENRIK SELBO
JOHANNELUNDSGRÄND 5, 163 45 SPÅNGA

MAIL: POSTORDER@ALFAROMEO.ORG

BOKLÅDAN
BJÖRN NILSSON
KASTANJELUND FUGLIE, 

231 94 TRELLEBORG

TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)

MAIL: KASTANJELUND@SWIPNET.SE

WWW.ALFAROMEO.ORG

För ett par veckor sedan började jag 
skymta våren, jag satt på altanen med en 
Espresso och kände att äntligen var väl 
vintern på väg ut i Stockholmsområdet.

Dagarna gick och vägarna blev snöfria, 
härligt, nu kunde man ju börja putsa på 
Spidern. Så typiskt tar man ut våren i för-
skott, på fredagen kom snön igen, inte bara 
lite utan med 1 decimeter på en eftermid-
dag, tillbaka på ruta ett.

Nåväl, jag vet att det finns delar lite 
norrut som har betydligt med snö kvar och 
som får vänta längre än jag på att plocka 
fram sommarpärlan.

Det är med glädje jag får information om 
att det finns en hel del planer på aktiviteter 
när nu snön så småningom är försvunnen.

För ett par veckor sedan fick jag mail 
från Alfaklubben i Finland som meddelar 
att de kommer till Skokloster med 7-10 
bilar, fantastiskt roligt.

Jag har som förhoppning att få lite 
danska och även norska klubbmedlemmar 

till Skokloster, kanske lyckas vi få till ett 
pannordiskt möte.

Kanske kan vi lyckas få dem till fler av 
våra möten runt om i landet.

Jag träffade Stefan Atterhall härom-
dagen och fick en bra information om hur 
banmötena är planerade och vilket intresse 
det finns att besöka dem.

Har ni inte redan varit med på banmö-
ten kan det rekommenderas att besöka, 
det finns ju både lugna och snabbare pass, 
dessutom är det ett perfekt tillfälle att 
träffa likasinnade och ha en kul dag, kolla 
aktivitetkalendern här i KB eller via vår 
hemsida för senaste uppdateringarna.

När ni läser detta så hoppas jag att 
vägarna är torrare och fler har fått väg-
kännig med sina sommaråk, jag vet att jag 
hoppas är i startgroparna.

LEDAREN TORBJÖRN WULF
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ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

TORBJÖRN WULF

REDAKTIONEN
ADRESS:
KLÖVERBLADET 
ATT: STAFFAN ERLANDSSON
SOFIA GYLLENHIELMS VÄG 9
193 31 SIGTUNA

NYHETSREDAKTÖR
STAFFAN ERLANDSON
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
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

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 FÖRE-

DRA MEN VANLIG POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET MED EN UPP-

LÖSNING 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 NYHETSRE-

DAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR STAFFAN ERLANDSSON

Sisådärdå, 
som min mormor Agda brukade säga. Med 
Alfa Romeo 4C satte Alfa ner foten rejält på 
Genévesalongen. Koenigsegg hade visserli-
gen en takbox och sen var det några andra 
bilmärken med eldrift och några design-
koncept om jag tillåts att på ett enkelt 
och vinklat sätt sammanfatta salongen. 
Allvarligt talat så skapade Alfa faktiskt 
spaltkilometer med sin 4C. En liten bil, 
låg vikt och god effekt är klassiskt; så har 
man byggt tävlingsbilar sen starten. 2012 
kommer godbiten i produktion enligt Alfa 
Romeo. Låt oss bara hoppas att antisladden 
går att koppla ur…

Annars är det lugnt. Sedan flytten från 
gammal bonnagård till nybyggt har tiden 
för underhåll och renovering minskat avse-
värt. Lite som att gå från en 22 år gammal 
Alfa 75 till en ny 159:a med garantipaket 
och tillförlitlighet på ett sätt som Alfa 75 
bara kan drömma om. Kanske dags att göra 

livet lite mer spännande och ställa av 156:an 
under sommaren för att utmana verklighe-
ten med 75:an? Om inte annat torde det bli 
en något annorlunda annons då 156:an ska 
iväg; endast vinterkörd!

Alfagaraget är alltför tomt sen avytt-
ringen av allt som inte fick plats i nya boen-
det. Ödet skall dock utmanas, liksom min 
fritid, varför ett nyförvärv snart står i gara-
get. Det är inte en Alfa, det är annorlunda 
och det är så osportigt det någonsin kan 
bli. Misstänker att jag inte ställer av 156:an 
i sommar, tiden lär tack vare detta objekt 
passera utan alltför mycket sysslolöshet. 
Vad det är för ekipage återkommer jag till i 
nästa nummer.

Hoppas sommaren blir grönskande, varm 
och kanske lite svettig emellanåt. Svalt och 
tråkigt får andra märken syssla med – vi 
kör med hjärtat!

NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

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 Filip på kans-

liet på telefon 070-770 77 11. Du når kansliet enklast via e-post, 

medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

Svezia Återstående sommarbil är Alfa 75 TS byggd för bana. Förra vårens debut skedde i mars. I år 
lär det dröja, varken vår eller kommunens grussopare har synts till.

6641 ÖSTMAN PER-HÅKAN MARIEHOLMSVÄGEN 20 542 43 MARIESTAD
6640 OLSSON DANIEL       
6639 GUSTAFSON-ÖLLSJÖ PER KORPÅSVÄGEN 20 433 76 JONSERED                        
6638 TALVIK SÖDERSTRÖM ANTON VARVSGATAN 8 A 117 29 STOCKHOLM OYS094 75 2,0 TS 1989 MÖRKGRÖN
6637 HEINUM JANNE TORKEL KNUTSSONSGATAN 33 118 49 STOCKHOLM CTK579 SPIDER 1995 
6636 ENOCKSSON GERT TORPGATAN 8C 262 62 ÄNGELHOLM                       
6635 GARDELL KALLE MODIGSBACKE 102 733 92 SALA KMP923 166 3,0 V6 1999 GRÅMETALLIC
6634 LENNARTSSON SVEN KANIKEGATAN 3C 595 41 MJÖLBY GIULIETTA 2011 RÖD
6633 LINDNER KENNETH ASKHAGSVÄGEN 19 589 43 LINKÖPING 156 2002 SVART
6632 NYLUND ERIK STORA BRUNNSÄNGSGATAN 21E 732 32 ARBOGA                          
6631 CAGLIESI ANDREA KORPHOPPSGATAN 25 120 64 STOCKHOLM FTE158 159 SW 1,9 JTDM 2007 SVART
6630 ROSENGREN RAGNAR JÄRPGATAN 12 582 39 LINKÖPING PBK692 156 2,0 TS  GRÖN
6629 JÖNSSON PATRIK LANDSVÄGEN 368 235 41 VELLINGE  1750 1969 RÖD
6628 SAMUELSSON OLOF VÄRMLANDSGATAN 16A 413 28 GÖTEBORG  159 TI SW 2011 NERO CARBONIO
6627 VOLLMER MARIA SJÖFARTSGATAN 11 120 62 STOCKHOLM FWL237 159 2007 SVARTMETALLIC
6626 PALMBERG THOMAS FRIHERREGATAN 112 165 58 HÄSSELBY                        
6625 WALLSTRÖM DENNIS STUBBVÄGEN 4 669 31 DEJE  33 SW 4X4 1,7 IE 1989 
                              75 3,0 1989 
                               33 1,7 QV 1989 
                               33 4X4 1,7 16V 1985 
6624 BORG CHRISTER TALLRIKSGRÄND 3 393 64 KALMAR   155 2,0 TS 16V  
       GTV 1977 
6623 KARNEHOV PETER GÄLKHYTTAN, GÄLKHYTTESTUGAN 611 95 NYKÖPING
6622 HARLING LINUS MIDSOMMARVÄGEN 56 126 35 HÄGERSTEN DCW417 GTV6 1986 SVART
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER BO M. HASSELBLAD

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

AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

Mer än en verkstad
Oavsett vilken motor, om du 
kör på bana, i skogen eller på 
gatan har vi alltid något att 
tillföra. Mer än 15 års praktisk 
erfarenhet gör Autokinito till 
experter på Alfa Romeo, men 
vi servar, trimmar och reparerar 
alla bilmärken.

Rullande landsväg
Många kommer till oss för 
att ställa in motorn med 
hjälp av vår bromsbänk eller 
chassidynamometer (rullande 
landsväg). Oavsett om du åker 
tävling eller bara bil till jobbet 
är detta det bästa sättet att få 
ut det mesta ur din bil, vare sig 
du är ute efter prestanda eller 
lägsta bränsleförbrukning.

Reservdelar
Vi jobbar med de bästa och 
flesta på marknaden förekom-
mande märken när det gäller 
reservdelar och tillbehör.

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

E-post: christos@autokinito.c.se
www.autokinito.se

Våren är i antågande och snön har inte mycket att 
sätta emot när solen nu äntligen börjar värma. Det 
känns som det är hög tid och som om vintern varit 

tyngre än vanligt. Den började ju redan i november med 
ett ordentligt snöfall även här i södra Sverige och sedan 
blev det aldrig någon lättnad. För de som har vinterpro-
jekt i garaget så har det ju i och för sig inneburit att det 
funnits gott om tid. Därför är ju löftet om vår och sköna, 
soliga dagar då det passar bra att ge sig ut på en tur – bara 
för resans skull! Dessutom drar ju första maj med den nu 
traditionella träffen på Skokloster och motsvarande evene-
mang i Södra Sverige snabbt allt närmare. För de som inte 
varit med på något av dessa sammankomster rekommen-
derar jag starkt ett besök. Det spelar ingen roll vilken Alfa 
du kör – alla är lika välkomna. Dessutom finns det ju alltid 
en stor samling andra medlemmars bilar på plats liksom 
ett urval av andra italienska märken. Samla ihop familjen 
och gör en utflykt!

Jag tänkte passa på att också ge lite rosor till en ”insti-
tution” som vi ofta både fruktar och ogillar – för att inte 
säga hatar. Bilprovningen! För många med lite äldre bilar 
så är ju besiktningsdagen en ångestfylld upplevelse då man 
med ängslan överlämnar sitt skötebarn till helt okända 
människor som skall utsätta henne för allsköns 
obehagligheter. Det knackas och det ruskas. 
Utandningsluften skall mätas och bromsarna 
utsätts för påfrestningar. Oftast går det ju 
trots allt bra, men nervöst är det i alla fall.

Genom att Trafikverket ändrade sina regler 
för godkänd ombesiktning under besiktnings-
period utan att informera Bilprovningen, som 
det verkar, fick det som resultat att ombesikt-
ningen jag gjorde inte ”räknades”. Jag skulle 
i stället ha gjort en komplett besiktning igen, 
trots att det bara var tre veckor sedan den 
senaste. Jag kollade med Bilprovningen före 
första besiktningen och fick till svar att om 
bilen blev godkänd vid en ombesiktning skulle 
det räcka till nästa års besiktningsperiod. 
Under perioden mellan besiktningarna ändra-
des alltså förutsättningarna. Jag ringde givet-
vis Bilprovningens kundservice och beskrev 
problemet. I stället för någon bortförklaring 
fick jag i stället beskedet av en trevlig tjej 
att de hade uppmärksammat problemet och 
ledningen arbetade på en lösning. Jag blev 
kopplad till hennes chef som ursäktade att det 
blivit fel men att det skulle komma informa-
tion. Tre veckor senare ringde sedan chefen för 
den lokala stationen i Linköping och talade om 
att jag var välkommen att stanna till och visa 
upp bilen för att få den kompletta besiktningen 
– som Bilprovningen skulle bjuda på. Han 
talade om att jag inte behövde boka tid utan 
bara fråga efter honom eller hans ställföreträ-
dande chef. Ytterligare någon dag senare kom 
ett trevligt och ursäktande brev med samma 
innebörd.

När jag sedan besökte Bilprovningen i Linköping var 
bemötandet lika trevligt och tillmötesgående som vid tidi-
gare samtal. Efter att ha talat med stationschefen var bilen 
inne i hallen direkt och besiktningen gjordes. 

Tyvärr har vi alla lätt att klaga högljutt när saker 
och ting inte fungerar. Däremot är vi inte riktigt lika 
snabba att ge lovord när ett företag eller institution som 
Bilprovningen faktiskt är kundinriktade och samarbetsvil-
liga. Här var det inte fråga om att något försök att ”slingra 
sig” eller undvika ansvar. I stället var erkände man att det 
blivit fel och gjorde det så enkelt som möjligt att fixa pro-
blemet. Det är ju inte ofta man stöter på den rättframma 
och ärliga attityden – desto trevligare när man gör det. 
Det verkar som om det heller inte är en isolerad incident 
– Bilprovningen i Åtvidaberg fick exempelvis 100% i kund-
nöjdhet vid en mätning nyligen. Jag hoppas era erfarenhe-
ter också är mestadels positiva!

Nu ser jag fram emot att träffa många av er på 
Skokloster och dessutom vid andra aktiviteter och träffar 
– både lokalt här i Östergötland men också vid lite större 
sammankomster under våren och sommaren!

HÄLSNINGAR, BO

FOTO: BILPROVNINGEN

Klubbmedlemmen Jan Stjernestam har ett hus som han 
gärna hyr ut till fördelaktigt pris. Huset ligger i regionen 
Abruzzo vid Adriatiska havet. Byn heter Lentella, har 
800 invånare och ligger 15 min med bil från havet med 
den välvårdade milslånga sandstranden vid badorterna 
San Salvo marina och Vasto marina. Den lite större sta-
den i närheten med ca 40.000 invånare heter Vasto och 
erbjuder allt från shopping till historia, museum, gam-
mal borg och marknader. Vasto är också av en modern 
karaktär och bara trevlig att strosa runt i.

Till Lentella reser man för att uppleva det riktiga o 
äkta Italien utan trix, här är man bara en naturlig del 
av livet i byn. Likaså på stränderna vid marinan, där är 
98% italienare. Långt ifrån en chartersemester alltså. I 
byn finns också två mat– och diverseaffärer, bageri, apo-
tek och tre barer. Till de närmaste restaurangerna får 

man ta sig några kilometer, och inom 15 km radie (i San 
Salvo) finns fler restauranger än man behöver under en 
normal semester.

Sevärdheter finns det gott om med städer äldre än 
Rom, bergskedjor att vandra i och nationalparker för den 
naturintresserade. Om du kommer med flyg till Rom har 
du mellan 25–30 mil med bil beroende på vilken väg du 
väljer. Hittar du flyg som landar i Pescara är det betyd-
ligt närmare.

För 400 kr/dygn kan fyra–fem personer bo i 
huset. Sänglinne och handdukar tar man med själv. 
Slutstädning kommer an på hyresgästen.

Intresserade kan med fördel surfa in på www.janstjer-
nestam.com alternativt ringa Jan på 070-545 00 33 för 
mer information.

Dags för en resa till Italien i sommar? Semestertips
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Styrelsen samlades för ett styrelsemöte på Quality 
Hotell Nacka i Stockholm den 22 januari för det 
första ”riktiga” styrelsemötet efter årsmötet, då det 

konstituerande mötet hölls. I samband med styrelsemötet 
fortsatte diskussionerna även på söndagen med inriktning 
på banmötesverksamheten och utvecklingen av vårt med-
lemshantering och webbapplikation. 

I stället för att ta upp värdefull plats i tidningen med en 
kopia av protokollet summerar jag i denna artikel de beslut 
som fattades vid styrelsemötet och diskussionerna påföl-
jande dag. Det kompletta protokollet finns tillgängligt för 
den som så önskar. Hör av dig till sekreteraren så skickar 
jag gärna en kopia.

Vi beslöt till att börja med att summariskt avföra från 
dagordning sådana frågor som tid efter annan bordlagts. 
Under de senaste åren har ett antal frågor fortsatt att ligga 
på bordet utan att styrelsen fattat något beslut vilket att 
göra antalet punkter på dagordningen för varje möte vuxit. 
Därför beslutade nu styrelsen att avfärda dessa ärenden 
utan åtgärd. Avsikten är att våra styrelsemöten i framtiden 
kan bli mer effektiva och vi kan ägna tiden åt frågor som 
är aktuella och viktiga för tillfället.

Vi diskuterade styrelsens organisation och beslutade att 
en post som vice ordförande är lämplig. Under 2010 inrät-
tade styrelsen denna post för att avlasta dåvarande ordfö-
rande. Efter diskussioner ansåg styrelsen att även under 
normala omständigheter så är denna post eftersträvans-
värd. Den kan tjäna att avlasta ordföranden vissa uppgifter 
och innebär också att det finns en utsedd ersättare om ord-
föranden skulle tvingas avsäga sig sitt uppdrag under året. 
Styrelsen beslöt att en vice ordförande skulle utses och 
valde enhälligt Mikael Kahlin som vice ordförande.

Kassören informerade styrelsen om klubbens ekono-
miska situation som fortsätter att vara tillfredsställande. 
Den överensstämmer i stort med läget vid samma tidpunkt 
föregående år. Efter att en avstämning av inkomna med-
lemsavgifter gjorts kan en utvärdering av resultatet av 
medlemsrekryteringen som genomfördes tidigare göras. 
Obetalda medlemsavgifter behandlades och det beslutades 
att en påminnelse om dessa skulle skickas via vanlig post 
till samtliga medlemmar vars medlemsavgift inte betalats 
senast 28 februari. Henrik Fleur, som medlemsansvarig, tar 
fram en sådan lista och Åke Nyberg ombesörjer utskicket 
genom PAR AB.

Den verksamhetsplan som presenterades och antogs vid 
årsmötet diskuterades. Styrelsen beslutade att den skulle 
ligga till grund för styrelsearbetet under året.

Kalendern med träffar och möten, både i klubbens egen 
regi och som arrangeras av annan part men där vi officiellt 
deltar diskuterades. Det beslutades också att den kommer 
att fortlöpande publiceras i Klöverbladet och aktivitetska-
lendern på hemsidan.

Klubbens banmöten diskuterades på söndagen då även 
Stefan Atterhall, banmötesansvarig, deltog. Banmöten 
kommer att hållas på Gelleråsen 7 maj, Kinnekulle 4 juni 
och 13 augusti samt Mantorp 17 september. Dessutom dis-
kuteras ett deltagande vid ett arrangemang på Gotland 
Ring 16-17 juli. Trofeo Abarth 500 planerar då att hyra 

banan och deltagare från Club Alfa Romeo kan få möjlig-
heten att delta. Styrelsen diskuterade hur detta banmöte 
skulle kunna paketeras för att bli så attraktivt som möjligt 
för klubbmedlemmarna.

Klubbens banmöten kommer även under detta år att 
genomföras med högt ställda krav på säkerhet och i enlig-
het med Svenska Bilsportförbundets regler. Enligt Stefan 
kommer de nya licensformer för deltagare som introduce-
ras under 2010 inte att påverka banmötesverksamheten. 
Diskussioner har också förts med MECA Haninge och det 
finns planer att närvara vid banmöten med en servicebuss, 
framförallt för Challengedeltagare.

Klubben har också samarbeten med ett antal olika par-
ter. Dessa och möjligheter utveckla dem diskuterades. 2011 
innebär 150-årsjubileum för Italien som nationalstat och 
ordföranden kontaktar italienska ambassadören för att 
diskutera möjligheter att genomföra gemensamma arrang-
emang eller ambassadörens intresse av att delta vid klub-
barrangemang.

Kontakter finns och diskussioner har förts med våra 
systerklubbar i Danmark, Finland och Norge. Dessa samtal 
kommer att fortsätta och avsikten är att stärka samarbetet 
och eventuellt genomföra gemensamma arrangemang.

Klubben har även fortlöpande kontakter med importö-
ren och ett antal återförsäljare runt om i Sverige. Dessa 
kontakter kommer att fortsätta. 

På förslag av Mikael Kahlin kommer klubben att inför-
skaffa ytterligare ett klubbtält för användning i syd- och 
västregionerna.

Klubbens webbplats och dess administration disku-
terades. Frågan om betald reklam diskuterades också 
men det beslutades att för tillfället inte ändra nuvarande 
status. Under söndagen diskuterades upphandling och 
implementering av det nya medlemshanteringssystemet, 
integrerat med en ny webbplattform. En lista av önskvärda 
egenskaper togs fram och en grupp bestående av Robert 
Svensson, Stefan Atterhall och sekreteraren, med Robert 
som sammankallande, bildades för att sammanställa upp-
handlingsunderlag och kravspecifikation för medlemshan-
tering, inklusive betalningslösning, samt webbapplikation. 
Gruppen återrapporterar till styrelsen vid nästa styrelse-
möte.

Det bestämdes också att inte formellt utse en webbmas-
ter med övergripande ansvar för moderering av diskus-
sionsforum på hemsidan. Mikael Kahlin föreslog att denna 
uppgift kan delas upp och ansvaret fördelas på styrelse-
medlemmar. Mikael utsågs att ta ansvar för moderering 
samt att koordinera moderering av de olika fora som finns. 
Ett beslut fattades också att fortlöpande publicera styrelse-
material såsom kallelser och protokoll på hemsidan.

Slutligen beslutade styrelsen att tilldela Joakim 
Källviks 2010 års renoveringsutmärkelse för arbetet med 
sin Giulia Spider. Den har tidigare presenterats i en längre 
artikel i Klöverbladet nr 4, 2010.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Göteborg 16 
april.

BO M HASSELBLAD

STYRELSERAPPORT
Klubben har en renoveringsutmärkelse för finaste 

restaurering av en av Alfa Romeos klassiker. Priset, som 
förutom äran av utmärkelsen, är också en belöning för de 
många timmar som ligger bakom alla sådana projekt.

För 2010 har styrelsen valt att tilldela detta pris till 
Joakim Källviks för sitt idoga och pedantiska arbete med 
att återställa sin Giulia Spider från 1964 till nyskick. Som 
många medlemmar säkert kommer ihåg porträtterades den 
av redaktör Staffan i Klöverbladet nr 4 2010. Den fanns 
också till beskådande vid vårt firande av Alfa Romeo 100-
år på Gärdet i Stockholm förra året. Kanske får vi under 
året se en kort uppdatering i tidningen av slutputsen som 

Joakim håller på med. Förutom äran innebär utmärkelsen 
också ett presentkort på några tusen som Joakim planerar 
att använda till en ny sufflett för pärlan.

Om vädret tillåter eller om suffletten finns på plats 
kommer Joakim också att vara med på Skoklosterträffen 
1:a maj. För er som inte sett eller läst om bilen blir det ett 
utmärkt tillfälle att närmare inspektera denna fullstän-
diga renovering av en av Alfa Romeos vackraste skapelser.

Styrelsen utbringar ett stort grattis till Joakim och hans 
pärla och hoppas att vi får fortsätta att se den vid många 
av våra evenemang!

RENOVERINGSUTMÄRKELSE 2010
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Välkommen till 
Svenska Bil när du 
ska köpa din nästa 
Alfa Romeo.
André Ingrosso. 08-505 691 15   andre.ingrosso@svenskabil.se

 

Esbogatan 8. Akalla. 08-505 692 00. Må-fre 9-18. Lö-sö 11-16. www.svenskabil.se

Alfa Romeo Giullietta. Pris från 199.900 kr.
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Jag har hunnit bli 42 år och har varit CAR-medlem i 23 år, 
dvs sedan 1988. Bor med fru och två barn (Erik 6 år, Frida 
9 år) utanför Trollhättan i Upphärad.

Våren 1988 blev jag med Alfa. Egentligen var det min 
kusins fel. Hon var ihop med en kille som råkade ha en 
Alfasud Sprint från 1978. Sprinten var lite trimmad och 
var fint rostlagad och omlackad (501 Röd). Jag föll som en 
fura och lyckades på nått sätt övertala ägaren att det bästa 
för bilen var att jag skulle få köpa den. Dåvarande ägare 
hade i samma veva fått nys på en GTV 2,0 från 1982 som 
han ville köpa så efter lite förhandlande så gick affären i 
lås och jag hade nu köpt min första Alfa. 

Föregående ägare upplyste mig om att det fanns en 
klubb för folk som gillande Alfa. Denna klubb hade jag 
aldrig hört talas om men kontakt togs och jag blev klubb-
medlem i maj 1988. I augusti var jag på mitt första banmöte 
på Kinnekulle och jag blev frälst.

Sprinten funkade utmärkt på Kullen men ändå började 
jag fundera på hur väghållningen kunde förbättras ytter-
ligare. Hade vid detta lag också fattat att norra Europas 
Alfa�Mecka låg i Göteborg i form av Alfa Rosso. Här bör-
jade diverse saker att inhandlas till Sprinten. Hårdare 
fjädrar, Konidämpare, trimavgassystem, motordelar, mm. 
Under vintern trimmades motorn ytterligare och väghåll-
ningen vässades. 1989 körde jag nog på samtliga banmöten 
som arrangerades. Fick tom pris (2:a plats i min klass) på 
Kinnekulle i dåtidens �Challenge� som innebar att vi körde 
5 varv enskilt på tid. Jag har för mig att det totalt fanns 

4 olika klasser. Som bäst gjorde Sprinten 1.05 runt kullen 
med standarddäck (detta var långt före R-däckens intåg).

Under 1990 fortsatte jag köra banmöten. Bilen funkade 
kanon ända fram till årets sista banmöte på Mantorp där 
ett vevlager började låta illa och motorn sa till sist upp sig 
helt och hållet på vägen hem. Motorn lyftes ur för renove-
ring och bilen ställdes undan i en lada. Som tur var hade 
jag i juni 1990 köpt en annan Alfa så jag hade inte så bråt-
tom att göra i ordning Sprinten. Den �nya� Alfa var en 1750 
GTV från 1969. Även denna var röd och lite lätt trimmad. 
Bertonen kördes på diverse banmöten i början av nittio-
talet men också på två långresor i Europa. En resa gjorde 
jag och min dåvarande flickvän (som sedan blev min fru) 
till södra Frankrike 1993, 1994 åkte vi till Frankrike. 
Bilen funkade mycket bra även på långresa. Gjorde över 
200 km/h på Autobahn och klättrade fint i alppassen. En 
gång tappade vi avgassystemet i Florens och var tvungen 
att hissa upp bilen och lägga mig under den för reparation i 
centrala Florens i rusningstrafik men bortsett från detta så 
var det inga direkta problem (som jag kommer ihåg).

Jag har hunnit med att äga ett 10-tal olika Alfor. I 
dagsläget har jag 3,5 Alfor. En Alfa 156, en SZ, en 75 3,0 
(racerbil) samt ett byggprojekt som är ungefär 0,5 Alfa. 
Byggprojektet består av en Ockelboferrari (avgjutning av 
en 750 Monza från 1954) plastkaross och en halvfärdig rör-
ram. Jag kommer att använda chassi, motor samt växellåda 
från en Alfa GTV6. Förhoppningsvis kommer detta bygge 
igång på allvar i år.

Sedan 16 år tillbaka arbetar jag på Saab Automobile. 
Jag hunnit med att prova olika områden och befattningar 
inom bilutveckling. Företaget har ju gått ifrån att vara 
det �lilla� svenska företaget till att bli en integrerad del av 
världens största biltillverkare för att sedan bli det ’’lilla’’ 
företaget igen. Det har helt klart varit en intressant och 

Vem är nye styrelseledamoten 

Niclas Rosengren?

TEXT & FOTO: NICLAS ROSENGREN

Från vänster i bild Gunilla och 
Niclas med barnen Erik och Frida 
framför tävlingsbilen.

spännande resa. Jag har under denna resa fått möjlighet att 
prova på diverse olika chefsbefattningar och även jobbat 
som projektledare. Under den globala tiden var jag bland 
annat ansvarig för produktionsutveckling av Cabbar glo-
balt inom GM. Detta var klart intressant då det framför 
allt gällde att få olika kulturer att funka ihop. I dagsläget 
är jag ansvarig för utveckling av nästa generation ’’gröna’’ 
4-hjulsdriftsystem som kommer att bli ett mycket sportigt 
system (läs perfekt på kurvig väg/trackdays) men ändå 
miljövänligt. 

När jag inte är på jobbet tillbringar jag gärna tid i 
garaget som jag har hemma. Där trimmar jag min Alfa 
Challenge racer eller grejar med SZ:an. Just nu håller jag 
på att bygga klart min racemotor ’’Edition 2011’’. Det blir 

helt nya toppar med specialgjorda ventiler (lätta och stora), 
nytt insug (46 mm) samt avgas (primärer 41 mm). Skall bli 
mycket intressant att se vad denna motor kan klämma ur 
sig. Den gamla gav 228 på bakhjulen och jag blir grymt 
besviken om inte den nya ger över 250 häst på bakhjulen. I 
april har jag svaret.

I styrelsen vill jag verka för mer träffar där vi kombine-
rar ’’puts/familjeträffar’’ och bankörning. Jag ser inte att 
det ena behöver utesluta det andra. Vidare vill jag verka 
för att klubben framförallt skall fokusera på ’’kärnverk-
samheten’’, det vill säga Klöverbladet, hemsidan, familje/
putsträffar samt banmöten (inkl Challenge).

VI SYNS PÅ TRÄFFARNA
NICLAS

Bästa ordet att beskriva mig är nog bilnörd,  i alla 
fall om du frågar min fru, Gunilla. Både fritidsin-
tresse samt arbete kretsar kring bilar. 
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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. 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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Jag är en inflyttad stockholmare (Solna) från Borlänge 
som är allmänt motorintresserad. Varit medlem i CAR 
sedan 1996.

Min första Alfa var en 75:a America som var i toppskick, 
säljaren hade vårdat den föredömligt. När jag kollade upp 
de tidigare ägarna kände jag några av dessa, däribland 
riktiga Alfa–entusiaster, det kändes roligt. Den längsta 
resan jag gjorde med denna bil var en tripp till formel 1 på 
Hungaroring, bilen fungerade klockrent, förstås. Jag var 
så nöjd med denna bil så jag behåll den i 12 år, sen sålde 
jag den till Danmark. Köparen blev supernöjd, en helt 
rostfri Alfa 75:a från 1988, det var inte det mest vanliga 
enligt honom, då han har letat länge efter en fin 75:a. Min 
längsta banträff var när jag var med i Teknikens Världs 24 
timmars lopp på Mantorp, det var intressant att åka mitt i 
natten i dimma och regn. I dagsläget äger jag en Alfa 147, 
som jag också är helt nöjd med, men nästa Alfa kommer 
troligen att bli en 4C, i min dröm i alla fall. Jag har en eko-
nomiexamen från Uppsala universitet och har de senaste 
15 åren arbetat med ekonomi. Jag har haft olika roller, från 
controller till ekonomichef på ett mindre flygbolag. Min 
nuvarande roll är redovisningschef på Alfa Laval Tumba 
AB, (början av namnet är rätt), men när detta kommer in i 
Klöverbladet så har jag säkert börjat min nya karriär som 
fastighetsmäklare. På min fritid brukar jag använder min 
andra Italienska skönhet, en Ducati, samt tränar ganska så 

Robert Svensson är en 33 år gammal herre 
som bor i Svalöv, strax öster om Landskrona. 
Familjen består av en sambo och ett antal 
klenoder i garaget. Senaste förvärvet är en 
Giulietta 1.4 Multiair som får samsas med en 
166 2.5 från 2002 och en GTV6 från 1983.

2001 köptes en Alfa 147, och sedan dess har 
den gode Robert varit fast i Alfa–världen.

Yrkeslivet bedrivs som konsult på Rejlers 
Ingenjörer.

Som styrelsemedlem hoppas Robert kunna 
tillföra en bredd i klubben som gör att fler 
medlemmar ska känna att de hittar passande 
och attraktiva aktiviteter.

Vem är nye kassören 

Mikael Grans?

mycket då jag har som mål att springa Stockholm maraton. 
Min roll i styrelsen är att ha koll på ekonomi så att vi även 
i fortsättningen kan göra sådant vi tycker är roligt och 
intressant. 

VI SYNS I ALFA–SAMMANHANG!
/MIKAEL

Vem är nye styrelseledamoten 

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

Vi säljer och servar Alfa Romeo

Välkommen

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

Vi säljer och servar Alfa Romeo

Välkommen

Helt plötsligt är det liv i luckan hos Alfa Romeo. 
Domedagsprofetior, uppköpsplaner och allmänt 
dåliga odds kom på skam på Genévesalongen i 
mars då 4C presenterades. Framtiden är om inte 
ljus så åtminstone mindre mulen!

Några veckor innan Genévesalongen började det läcka ut 
både rykten och bilder om något litet, lätt och tvåsitsigt 
från Alfa byggt på vansinnigt körglada KTM X-BOW. Med 
en vikt på ungefär 800 kg och en tvålitersfyra från Audi 
på 240 hk pallrar den sig från 0–100 km/h på ungefär fyra 
sekunder. Sämre utgångspunkt finns helt klart, om nu 
ryktet stämmer. En klar länk mellan KTM och Alfa 4C är 
anrika Dallara som sedan 40 år byggt egna formelbilar och 
bidragit med kunskap till många tillverkare, däribland 
just KTM i samband med konstruktionen av X-BOW. Just 
Dallara nämns som samarbetspartner till Alfa Romeo i 
samband med 4C…

Premiären på Genévesalongen var en succé. Många häv-
dar att 4C stal hela showen på salongen och lovorden har 
haglat från den samlade internationella bilpressen. Det 

bästa med 4C är ändå det faktum att den finns. Många 
har efterlyst en Alfa Romeo som tillvaratar svunna tiders 
ideal som prestanda, design och tekniska lösningar fjärran 
överlägsna konkurrenterna. 156, 147 och 159 i all ära, det 
är först med MiTo, Giulietta och nu 4C som Alfa röda tråd 
mot framtiden börjar skönjas.

Bakom designen ligger Alfa Romeo Style Centre som 
tittat en hel del på 8C även om de flesta kan känna igen 
både Lotus Elise och Exige i formerna. Bilens konstruktion 
består av idel lätta material. Kolfiber är legio och garante-
rar både låg vikt, god styrka och vridstyvhet. Även karos-
sen består av kolfiber med flitigt användande av alumini-
um i bakvagn och krockzoner. Bruksvärdet höjs definitivt 
då motoralternativet är en vanlig 1750 TBI och växellådan 
Alfas nya TCT dubbelkopplingsväxellåda. Tvärställd mitt-
motor och låg vikt ger en underhållande viktfördelning på 
60 procent bak och 40 procent fram. Prestandan erhålls 
således på klassiskt vis med moderat trimmade bruksmo-
torer som tack vare extremt låg vikt hamnar i topp. Det 
är helt enkelt filosofin från tävlingsbilar som präglat kon-
struktionen; så låg vikt som möjligt, så mycket effekt som 
möjligt. Resultatet är gott – Alfa Romeo hävdar ett impone-
rande vikt–/effektförhållande under fyra kg/hk.

Som vanligt florerar rykten om priser och tillverkning. 
Enligt Alfas VD Harald Wester är dock 4C en bil som ska 
börja produceras under slutet av nästa år. Marknaden är 

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: FREDRIK DIITS VIKSTRÖM, VI BILÄGARE
FOTO: ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 4C CONCEPT
global och vad kan tänkas fungera bättre som en karak-
tärshöjande och varumärkesförstärkande vagn vid Alfas 
återkomst till USA än just 4C? Liten, lätt och billig är 
devisen även om 40.000€ (eurokurs om 9,28 ger cirka 
370.000 kr) kanske inte är lite pengar så är det ändå lite 
pengar i sammanhanget. Som jämförelse kan nämnas att 
KTM X–BOW i sitt enklaste utförande börjar på 690 000 
kr. Då får du varken tak eller Alfa-logga. Och en maxad 
Mazda Miata kostar idag 300.000 kr. Valet är enkelt.

2012 är snart här och då vet vi vad som stämmer, om nu 
inte VW köper hela klabbet och klistrar SEAT-logga på 
bilen…

FOTNOT:
Stort tack till Fredrik Diits Vikström, webredaktör 
på Vi Bilägare samt tidningen Vi Bilägare som 
bidragit med bildmaterial till denna artikel.

Läs mer på www.alfaromeo.se
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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

Dags förTjolöholm igen! En mycket trevlig träff med stor 
mångfald och många bilar garanterar en trevlig dag i bil-
hobbyns tecken.

CAR har egen monter, så vill du ställa ut din bil är du 
hjärtligt välkommen att anmäla dig på hemsidan under 
fliken aktiviteter. Stefan sköter sen anmälan till Tjolöholm 
för hela klubben för att spara på administrationen.

Kan vi hoppas på vår snart? Kanske inte idag, 
men 1 maj är det i alla fall vår dag - italienska for-
don av alla slag välkomnas till Skokloster!

Allsköns italienskt och föralldel andra märken brukar 
samlas som ystra hingstar på gräsmattan vid Skoklosters 
slott 1 maj. Kommer du?

TÄNKVÄRT

För många är det första turen med pärlan och sista sträckan ut mot 

Skokloster inbjuder till inspirerad körning. Tänk dock på de boende 

och övrig trafik och kör förnuftigt. Förra året kom en del rapporter 

om kanske inte helt omdömesfulla ekipage. Gasglada välkomnas till 

Gelleråsen och banmötet några dagar senare!

KORTEGEKÖRNING FRÅN FLIESBERG

Gemensam samling 10.15 på parkeringen nedanför Fliesbergshuset i 

Bro. Anslutning från övriga orter för kortegekörningen. 

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 bil-

modell för en stilfull och enhetlig parkering. 

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

för att delta. 

SKOKLOSTER 1 MAJ

TJOLÖHOLM 22 MAJ
Både gamla och nya alfor är välkomna. Glöm inte att 

en Alfa Romeo är legendarisk redan när den presenteras!

Men är det någon som har en ovanlig modell, så tveka 
inte att anmäla den.

Du kan läsa mer om evenemanget på Tjolöholm Classic 
Motor <http://tjoloholmclassicmotor.se/> .

VÄLKOMNA!
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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..

Under allmänt strosande på Bremen–mässan 
kom jag i kontakt med en synnerligen sympatisk 
reservdelsfirma. Orsaken till stoppet var deras 
försäljningsdisk där det låg drivor av bra-att-ha-
och-svåra-att-få-tag-på-delar. Det bästa av allt 
– dom har ännu mer på hyllorna i lagret! Och en 
specialare för CAR–medlemmar…

1979 började Rainer Hurtienne sälja Alfa-delar. 
Upprinnelsen var tre stycken Spiders köpta på spekulation. 
Bilarna visade sig vara osäljbara, varför den driftige herr 
Hurtienne demonterade bilarna och sålde delarna samt 
gick med vinst! Varför får jag svenska vibbar från södra 
Dalarna då jag läser dessa rader...?

Dåtidens entusiastbilar härstammade företrädesvis 
ur 105-serien och redan vid denna tidpunkt började det 
bli svårt att hitta alla delar. Genom ett samarbete med 
reservdelstillverkare började nya serier av åtråvärda delar 
återigen bli tillgängliga. Genom åren har reservdelar för de 
olika modellserierna utökats och spänner nu från  

Alfa Romeo Giulia till Alfa GT och 166. I dag består 
företaget av elva personer som sedan 2002 finns i 2.000 
kvadratmeter stora och nya lokaler på Siemensstrasse 32 i 
Bönen, strax nordväst om Dortmund.

På hemsidan www.alfa-service.com hittar du kataloger 
i pdf-format, som, även om du inte ska handla, bör sparas 
ner på hårddisken. Sprängskisser och reservdelsnummer är 
inte fel att sitta på inför en renovering. 

– Det mesta du hittar i katalogerna har vi hyllan och kan 
skeppa omgående, berättar Tim Schmidt på Alfa-Service. 
Vi hinner dessvärre inte lägga ut alla delar på nätet, så jagar 
du någon svårhittad del kan jag rekommendera dig att ringa 
eller skicka en förfrågan via e-post, fortsätter Tim Schmidt. 

Surfa gärna in och titta under rubriken shop. Under en 
rullgardinslist hittar du förutom alla olika modeller även 
rubrikerna RARE PARTS och NEW PARTS som kan skapa 
glädjerus hos renoveraren.

Det bästa av allt har jag sparat till sist; Alfa-Service ger 
klubbmedlemmar 10 procents rabatt mot angivelse av med-
lemsnummer i beställningen!

Serviceinriktad 
Alfa-service

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

För er som vet vad detta är och hur hårt originalgummit 
är kanske det kan vara idé med ett samtal? 1.000 exemplar 
nytillverkades i mjuk och modern gummiblandning som låter 
sig monteras utan hjärnblödning. 

Herrarna som skötte ruljangsen i Bremen. Från vä Tim 
Schmidt, Patrick Bettge och Klaus Lehmann. 

Baklyktor, sidoblinkers, hardyskivor, navkapslar och allt du 
kan behöva bara låg där. 
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NÅGOT GAMMALT, NÅGOT NYTT – EN ALFASUD!
Med ett snitt om 8,6 mil per år under de senaste 35 åren lär det dröja innan Henrik 
Lunds Alfasud blir gammal på riktigt. Följ med på en provkörning!

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO S.P.A

På Gärdet stod den – i ett unikt skick som bara kan beskrivas med en klyscha 

– bättre än nyskick. Och det stämmer!
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Stilrena linjer med exklsuiva detaljer som spolier och vackert 
försänkta ljusarmaturer.

Hösten 2010 var det dags för ett besök hos Henrik 
Lund i Rimbo. Upprinnelsen var en Le Mans-
blå Alfasud parkerad på Gärdet i samband med 

100-årsjubileet. Den bara stod där, lite nonchalant parke-
rad bredvid ett tält. Redan på långt håll hajade jag till. En 
närmare inspektion visade en bil i mycket gott skick och 
efter en snabb kik på vägmätaren fick jag nästan yrsel; 
bilen hade gått under 300 mil! Några månader senare rull-
lar jag in framför Henriks garage i Rimbo och där står den 
igen, lika ren och glänsande som på Gärdet.

Som de flesta Alfa Romeo-smittade kan även Henrik 
härleda smittotillfället till ungdomsåren. För Henriks 
del var det en kusin som präglade Henrik för överskådlig 
framtid. Kusinen ägde en Alfasud som han gladeligen lät 
Henrik åka med i på idel inspirerande bilturer.

– Efter de bilturerna var det kört, berättar Henrik. 
Sedan dess har det bara varit Alfa Romeo som gällt, redan 
1979 köpte jag min första Sud.

Det blev en Alfasud TI från 1975 som uppfyllde alla för-
väntningar man kan ha på en Sud TI, inklusive den snabba 
halveringstiden. Redan efter ett par år var det dags för en 
grundlig karossrenovering innan bilen såldes.

– Ett roligt minne från den tiden är då jag lånade min 
fars Volvo 142. Efter att ha kört och levt med Alfasuden 
blev det en spännande upplevelse att åka Volvo, minns 
Henrik. Den var i nyskick men ändå kom jag inte långt 
innan jag fick stanna och kolla däcken då det kändes som 
om jag hade punktering. Det var inte punka, bilen bara 
kändes sån, skrattar Henrik.

Historien bakom inköpet av denna sällsynta och lågmi-
lade Sud började av en slump. Året var 1991 och Henrik 
hade siktet inställt på en Giulietta. Helt oplanerat svängde 
han in på numer avsomnade Motorami i Skärholmen strax 
söder om Stockholm på jakt efter just en sådan. I hallen, 
täckt under ett lager damm, stod även en Sud TI. Begärt 
pris var 50 000 kr, vilket var mycket pengar, även om ett 
lågt miltal om 250 mil innebar att det egentligen handlade 
om en fabriksny bil. Blixten slog ner från en Le Mans-blå 
himmel, Giuliettan glömdes bort och ersattes av hårda 
prisförhandlingar som slutade med att Henrik helt plötsligt 
ägde en 15 år gammal men ny Alfasud.

Byråkratin och pappersexercisen i Sverige må vara 
dryg, men ibland kommer den till nytta. Ett telefonsam-
tal till SVAR Riksarkivet resulterade i ett tjockt brev med 

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

NUOVO ALFASUD!
Våren 1976 rullade Henrik Lunds blänkan-
de Alfasud ut i solgasset utanför fabriken i 
Pomigliano d`Arco. Idag finns den i Rimbo och 
det enda som hänt är att den blivit äldre – glan-
sen och skicket är precis som då den var ny.

ägaruppgifter från första stund i Sverige. Alfasudens 
första registreringsbevis är utfärdat den 18 juni 1976 
med Alfa Romeo Svenska AB som ägare. Redan den 9 juli 
samma år köpte fru Kulasova, född 1923, från Södertälje 
bilen. Hon ägde den till 1990 utan att ha kört den nämn-
värt, då bilen hamnade i Sigtuna med Sigtuna Cykel 
AB som ägare. Kanske var denna Alfasud inte unik nog, 
för fyra månader senare hamnade den hos Bilkonsult i 
Skärholmen, som i sin tur sålde den till Motorami den 28 
december 1990. Året därpå hamnade den hos Henrik Lund, 
där den finns kvar än idag.

– Jag hade redan en Alfetta GTV som hobbybil och tänk-
te att en Sud skulle vara kul också, berättar Henrik. Som 
för många andra räckte dock inte tiden till så den blev mer 
eller mindre stående. Under de följande 20 åren hann jag 
bara med 50 mil, förklarar Henrik.

Det är dag s för en tur på de kurviga Roslagsvägarna 
och Henrik erbjuder mig generöst plats bakom ratten. Jag 
accepterar gladeligen inbjudan, att få ta del av nybils-
känsla i en Alfasud är inte vardagsmat. Känslan bakom 
ratten i denna gamla men ändå nya bil är omtumlande. 
Redan då jag tar tag i dörrhandtaget för att öppna dörren 
känner jag ett motstånd i knappen som bara kan finnas 
på nya och ännu ej inslitna bilar. Stolen ser inbjudande ut 
med fuskläder längs de skålade sidorna och textil i mit-

’’Alla vet att Alfasudar dog rötdöden efter bara några år. 
Undrar vad som säger när dom ser denna 35 år gamla 
orörda bil?’’
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Än idag känns mätartavlornas utseende modernt. Varningslamporna i mitten kanske ger en del 70-talsvibbar, liksom värmereg-
lagen men på det hela taget kan man inte tro att detta är en 35 år gammal bil. Boxermotorns karaktär kräver att nålen på den 
högra mätaren parkeras över 3 000 v/min.

ten. Minnesbilder från hösten 1974 dyker upp, då jag som 
liten men mycket bilintresserad parvel följde med min far 
och provkörde helt nya VW Golf Mk I. Alfasuden andas 
sport, exklusivitet och skapar ett behov av att köra bilen 
till skillnad från Golfen som andades plast, tråkighet och 
kanske någon form av bruksvärde.

Alfasudens instrumentgrupp känns modern än idag 
även om den är omgiven av typiskt 70-talsvibbande reg-
lage för värme med varningslampor i samma anda. Ha 
dessutom i åtanke att i mitten av 70-talet var både varv-
räknare och oljetrycksmätare något unikt i bilar i allmän-
het och i småbilar i synnerhet. Alfasuden hade båda och 
dessutom femväxlad låda vilket var mycket ovanligt och 
ansågs vara mycket sportigt. Startnyckeln sitter på vänster 
sida om rattstången. Efter en kort dutt med startmotorn 
hoppar motorn igång med det där speciella boxer-ljudet. 
Kopplingen är lagom nybilströg liksom växelspaken då jag 
lägger i ettan och rullar iväg. En distinkt smak av nybil i 
allt från doft till ljud till känsla är det bästa sättet jag kan 
beskriva hur det är att köra en 34 år gammal bil som ännu 
inte är inkörd. Inga knarr, gnek eller glapp märks, bilen är 
fortfarande ny!

Boxermotorns effekt är blygsamma 68 hk som ändå 
lyckas förmedla lite fartförmåga. Varvet måste hållas högt, 
och med tung högerfot kan den lilla vagnen pinna på bra, 
speciellt på de smala, kurviga och väghållningskrävande 
Roslagsvägar vi befinner oss på. Öppna landskap med kur-
vig och slät asfalt spelar Sudden rakt i händerna; bilen är 
rejält roande att köra, och jag förstår samtidens lovord över 
bilens vägegenskaper.

Till sist parkerar vi hemma hos Henrik och den ettriga 
lilla boxermotorn tystnar. Lite knäppande av varm metall 
och en härlig doft av varm rostskyddsvätska är det enda 
som kan förnimmas. Minnena kommer dock alltid att fin-
nas kvar. Kanske är jag skapt på ett annorlunda sätt än 
gemene bilintresserade man, men upplevelsen av att ha fått 
provköra denna unika bil kommer inte att blekna på många 
år. I samband med en annan artikel fick jag även möjlighet 
att provköra en Fiat Panda 4X4 -88 med ett liknande mil-

tal på mätaren – precis samma sak där – känslan är stark! 
Jag känner mig helt enkelt mycket tacksam över att ha fått 
skapa dessa minnen!

Alfasudens framtid är trygg i Henriks händer. 
Återkommande service och rostskydd med vinterförvaring 
i tempererat garage med styrning även på luftfuktighe-
ten borgar för en frisk plåt även i framtiden. Miltalet och 
skicket är dock lite av ett bryderi för Henrik.

– Bilen är unik på två sätt, konstaterar Henrik. Det låga 
miltalet och nyskicket gör bilen mycket sällsynt, om inte 
helt unik. Att börja åka med bilen skulle förstöra en stor 
del av dess exklusivitet. Just nu lutar det åt en konser-
vering av motorn och en lång tids vila för bilen, avslöjar 
Henrik.

Henrik har fler bilar att roa sig med, så en Alfasud 
satt i karantän spelar inte så stor roll. Härnäst på tur står 
en framtida körmaskin i form av en Alfasud från 1982 
som väntar på motoruppdatering. Motorn ligger klar, en 
1,7-liters 118-hästare från Sudens efterträdare Alfa 33 som 
närapå fördubblar bilens effekt. Jag ser med spänning fram 
mot att denna bil ska bli klar och kanske, kanske kan jag 
få tjata till mig en provkörning av även den. En uppdaterad 
Alfasud är än mer en körglädjens bil!

Tänk dig tillbaks till mitten av 70-talet.  Extramätare, ena-
stående sportig ratt, femväxlad låda och väghållning som låg 
på supersportbilsnivå. Alfasud var unik på många sätt då den 
lanserades.

TEKNISKA DATA Alfasud TI 1,2
Fabriksvärden Alfasud 1,2 TI 1976

MOTOR

Boxerfyra, gjutjärnsblock med lättmetallstoppar. En 
enkel kamaxel per sida. Två ventiler per cylinder. 
En dubbelförgasare Weber 32 mm. Kompression 9:1. 
Borrning/slag 80/59 mm, volym 1 186 cm3. Max effekt 
68 hk (51 kW) vid 6.000 v/min. Max vridmoment 9,2 kgm 
vid 3.200 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

Motorn fram. Framhjulsdrift. 5-växlad automatlåda.

FJÄDRING/HJULSTÄLL

Framvagn med MacPherson, kränghämmare.

Bakvagn stel bakaxel, panhardstag, skruvfjädrar.

STYRNING
KUGGSTÅNG, VÄNDCIRKEL 9,4 METER. 
BROMSAR

Skivor fram och bak, servo, handbroms mekanisk på 
framhjulen.

DÄCK

165/70/13.

MÅTT/VIKT (CM/KG)

Axelavstånd 245,5, längd 392,6 bredd 159, höjd 137. 
Spårvidd fram/bak 138,4/135,1. Tomvikt 810 kg. 
Bränsletank 50 liter.

FARTRESURSER

Toppfart 161 km/h

FÖRBRUKNING

Blandad körning 0,87 l/mil.

TILLVERKADE 1200 TI

88.727 exemplar mellan 1973–77

LÄS OM ALFASUD!

Brookland Books, Alfa Romeo Alfasud 1972-1984 

Gedigen genomgång av samtida tester av Alfasud på 
100 sidor. Behandlar de flesta modellerna samt köptips 
för spekulanten. 
11 pund plus frakt på 
www.brooklandsbooks.com 
eller 149 kr plus frakt på 
www.cdon.com 

ISBN: 9781870642071

Tak, gummilist och kurvhandtag – allt fungerar ypperligt.

Alfasudens grin med svenska påfund i form av strålkastartor-
kare och spolmunstycke. Fanns även med dubbla strålkastare. 

Domkraft och verktygslåda är inte direkt utslitna. Notera det 
från fabrik monterade skyddet för domkraften.

Vad passar bättre än ett vördnadsfullt besök vid Fasterna 
kyrka då fordonet för dagen är närmast saliggörande?
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I slutet av 60-talet var kanske inte södra Italien vad 
man tänkte på i första hand i samband med välstånd 
och sysselsättning. Verkligheten var bister med hög 
arbetslöshet. Statligt stödda Alfa Romeo klämde då ur 
sig en liten mellanklassare som riktade sig mot nya och 
framförallt stora kundgrupper. Alfa Romeo skulle bli en 

1971, tre år efter första spadtaget presenterades 
Alfasuden på bilutställningen i Turin. Precis som efter 
Genévesalongen 2011, då Alfa 4C fick många att tappa 
andan, slogs bilvärlden med häpnad av Alfasud. Det tra-
ditionella och bakhjulsdrivna Alfa Romeo slog till med 
en kamremsförsedd boxermotoriserad framhjulsdriven 

Österrikaren Rudolf Hruska fick ansvar för kon-
struktionen av denna nya undergörande bil. Hruska 
var ingen duvunge i bilbranschen. Redan före andra 
världskriget hade han varit med om att ta fram VW 
Typ 1 och därefter varit inblandad i ett flertal spän-
nande bilprojekt som den första Alfa Giulietta på 
50-talet, Simca 1000 och Fiat 124/128. 

Alfa Romeo Alfasud – själva historien
massproducent samtidigt som fabriken skulle avhjälpa 
en del av arbetslösheten i södra Italien. 1968 påbörjades 
bygget av en fabrik i Pomiglinao d`Arco, några kilome-
ter nordväst om Neapel med syfte att avhjälpa arbets-
lösheten i södra Italien och sätta namnet Alfa Romeo på 
kartan som tillverkare.

småbil designad av Giugiaro, helt olik någon annan bil 
från företaget.

Leveranserna började 1972. Pressen rapporterade om 
en sällsynt körglad vagn som påstods ha bättre väghåll-
ning än någon annan Alfa Romeo. Någonsin.

Första året såldes enbart fyrdörrars versioner. 
Tvådörrars-versionen debuterade 1973 med TI-versionen 
och Giardinetta – kombi på italienska – lanserades 1975.

Som sig bör med glada bilar skapades tävlingsserien 
Trofeo Alfasud, som så småningom återfanns över hela 
Europa med stödlopp i samband med vissa F1-tävlingar. 
Med 126 hk på 800 kg bil var denna klass mycket under-
hållande.

All glädje till trots är Alfasud ihågkommen för rost. 
Historierna om bilens förmåga att tappa framrutan 
under kraftig inbromsning på grund av bortrostad vind-
ruteram, halveringstider på några få år och skumma 
skumfyllda hålrum som band fukt på ett enastående 
sätt avlöser varandra.

Mellan 1972 och 1984 tillverkades 906 824 Alfasud, 
fjärran från de 350.000 bilar per år som var det 
ursprungliga målet. Eftervärlden får nöja sig med att 
Alfasud satte ribban för körglädje även i småbilsklas-
sen, något som återspeglades tämligen omgående i kon-
kurrenternas vagnar. Se bara på mega-succén VW Golf 
GTI som kanske skördade vad Alfa Romeo sådde med 
Alfasud men tyvärr misslyckades med att skörda. Det är 
aldrig bra med röta i färsk frukt.

ALLTID NÅT SKOJ PÅ GÅNG:  WWW.KLASSIKER.NU!

MOTORGLÄDJE I FYRFÄRG!

VI  SES VÄL PÅ SKOKLOSTER DEN 1 MA J!?

VI  SES VÄL PÅ SKOKLOSTER DEN 1 MA J!?

Prenumerera: 08 - 799 63 83.

GAMLA BILAR PÅ NYTT SÄTT!
Klassiker skriver om dröm- och vardags-
bilarna från igår, 1940-tal till 1980-tal. Och vi 
strävar hela tiden efter att åstadkomma de 
bästa bilderna och de vassaste texterna.

GÖR SUCCÈ I GARAGET!
Vår mekexpert Lars Julle Olofs-
son ger handfasta, begripliga 
tips på ett underhållande sätt.

RESLUST? 
KOLLA SVERIGERESAN
Bilar mår bäst av att köras.  Allra helst på 
Sveriges bakvägar, genom samhällen och 
efter gamla kartor. Klassiker ger dig de 
bästa tipsen.

KLASSIKER ÄR TIDNINGEN ALLT FLER UPPTÄCKER.

MÅNADS-
TIDNING

Missa inget 
nummer!

Plåt, inredning, mekanik... 

Jag visar hur det går till – 

steg för steg!

KLAAllm_Alfa_mars2011_210x297.indd   101 2011-03-28   09.48
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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

257-CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 210x148.indd   1 23/03/11   17:17

I KB 1/2011 efterlyste Staffan Erlandsson fotografi av 
statyn och namnplaketten på den. Min hustru Eva och jag 
var bland dom lyckliga Alfisti, som kunde bevittna den 
högtidliga avtäckningen av statyn på ceremonin i Milano 
Rho den 26 juni 2010. Naturligtvis använde jag då flitigt 
min kamera såsom tusentals andra alfa-entusiaster, som 
hade kommit till Milano för att fira Alfa Romeos 100-års-
jubileum. 

På plaketten, där det finns 602 namn av “sponsorer”, 
kan man hitta 26 namn av finska alfister samt de båda 
Alfa Romeo-klubbarna i Finland. Två st. skritfliga doku-
ment och miniatyrstatyer från RIAR stannade hos oss och 
står på hedersplats i vår vitrin. 

För att fira en jubileumsvecka i Milanotrakten hade vi 
planerat eget program för fem dagar före jubileet 26–27 
juni, som RIAR hade organiserat. 31 medlemmar från Alfa 
Romeo-Entusiasti Finlandesi deltog i mötet. Sammanlagt 
var vi ca. 75 alfister från Finland.

På eftermiddagen den 11 december efter RIAR´s årsmöte 
“ĹAssemblea Ordinaria” på museet i Arese besökte vi sta-
tyn för andra gången. Då fick jag fotografera statyn utan 
en väldig folkmassa runt den.

Det är lätt att hitta till Fiera Milano Rho där statyn 

finns. Från Milanos västra ringväg tar du avfart där det 
står Fiera Rho. Därefter följ skyltar till Porta sud – södra 
porten. Närmare statyn ser du två mörka höghus (nh hote-
les). Den ena av dom är byggt på sned. Glöm inte att besöka 
“vår” staty då du rör dig vid Milanotrakten.

UN SALUTO ALFISTA
TIMO JAATINEN, HELSINGFORS
CAR 1030, RIAR 1170

Il Monumento Centenario Alfa Romeo
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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

Även bilförsäljare kan vinna högsta vinsten. 
Ungefär som Svenska Bil gjorde när Riccardo 
Mondolfi från Matric Italgross beställde tretton 
nya Giulietta på ett bräde. 

Historien bakom Matric Italgross börjar under det tidiga 
80-talet då den 18-årige Riccardo Mondolfi kommer till 
Sverige från italienska Bologna. Fem dagar senare är han 
inskriven på Norra Reals tekniska gymnasium med ett ord-
förråd på ungefär 30 svenska ord. För att göra en lång his-
toria kort började Riccardo 1995 importera livsmedel vid 
sidan av ordinarie arbete. Verksamheten växte dock fort 
till en heltidssysselsättning. I dag har företaget ungefär 30 
medarbetare och kunderna finns både inom detaljhandel 
och restauranger.

Hur kommer det sig att ni fastnade för just Alfa Romeo?

– Det går att dra paralleller mellan Alfa Romeo och 
livsmedel, säger Riccardo. Vare sig det gäller färsk pasta, 
tomater eller olivolja så kan man unna sig lite vardags-
lyx utan att bli fattig. Varför köpa smaklösa tomater som 
drivits upp i växthus eller olivolja utan karaktär när man 
för en lite större peng får livsmedel med god smak och hög 
kvalité? Samma tanke gäller Giuliettan som inte kostar 
mer än huvudkonkurrenterna. Man ska inte äta för att bli 
mätt utan man äter för att bli nöjd och belåten – ett faktum 
som stämmer väl in även på Alfa Romeo!

Vad är det för modell av Giulietta ni valt?

– Miljön är viktig för oss så vi valde miljöklassade 
Giulietta diesel. Tanken om miljön är en naturlig del av 
företaget och våra produkter, berättar Riccardo. Kraven 
på tillverkningsmetod för många italienska matprodukter 

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Inte din vanliga kund
är höga, då de ofta är ursprungs-skyddade och innebär att 
man tillverkar som man gjorde förr i tiden. Påfallande ofta 
är dessa gamla metoder betydligt mer hälsosamma för både 
människa och miljö. Som en följd av detta valde vi även 
dubbfria däck med tanke på miljön.

Förhoppningsvis kan Klöverbladet återkomma med 
någon form av kulinarisk afton i samarbete med Matric 
Italgross som besitter både kunskap och råvaror för att 
åstadkomma en lyckad italiensk afton.

Det går tretton på dussinet av dessa Giulietta 
som kommer att cirkulera genom Sverige. Kom 
ihåg; man äter inte för att bli mätt…

Riccardo Mondolfi framför en del av företagets 600 produkter.
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Hamburg är inte långt bort. Från Malmö tar det 
drygt fyra timmar med bil. Kanske du ska planera 
in en extradag i Hamburg nästa gång du tar biltå-
get till Italien? Staden har mycket att erbjuda, inte 
minst för den bilintresserade. 

Ett stenkast från centrala Hamburg, i de norra delarna 
av hamnområdet, ligger Prototyp Automobilmuseum. 
Museet är inrymt i en tegelbyggnad från 1906, ursprung-
ligen hem för Hamburger Gummi–Kamm Co. 2008 renove-
rades byggnaden vars atmosfär av industrilokal bevarades. 
Källarvåningen inrymmer ett galleri, fyllt av klassiska 
racingbilder kombinerat med allsköns föremål som väcker 
både minnen och intresse till liv. En våning uppåt åter-
fanns fram till den 27 mars 2010 en specialutställning 
tillägnad 60–årsjubilerande Formel 1. Museo Storico hade 
välvilligt ställt dit en Alfetta 158 från 1950 samt en 159 
från 1951. Bredvid återfanns en privatägd Maserati 4CLT 
från 1948, liksom den Jordan 191 Michael Schumacher 
debuterade i F1men även en Lotus 98T, körd av Ayrton 
Senna samt en Matra MS120. Samtliga bilar stod utan 
avspärrningar med god tillgänglighet. I lokalen fanns dock 
en hökögd herre som omedelbart gav klåfingriga besökare 
en lektion i hur man beter sig bland klenoder av denna 
kaliber. Dagens hantverksminne Alfettan – nitad och 
handknackad till fulländning. Övervåningen inrymde café, 
shop och en utställning av hög klass. Grundarna av museet, 
Thomas König och Oliver Schmidt, har under decennium 
av samlande byggt upp en unik samling av bilar från vitt 
skilda epoker. Åren efter kriget återspeglades av enklare 
hembyggda vagnar som ändå lyckades sätta idel hastig-

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

hetsrekord som exempelvis Petermax Mullers bil från 1948. 
Med en VW 1100-kubikare, fylld av högkompskolvar och 
förgasare lyckades han hålla en hastighet av 152 km/h 
över 10.968 km på Monthlerybanan 1948. I andra ändan av 
spektrat fanns moderna F1-vagnar.

Under 2011 planeras fler unika utställningar med olika 
teman. Detaljerad info hittar du på 
www.prototyp-hamburg.de

Räkna med att åtminstone tillbringa en halv dag på 
museet varför en alternativ plan bör göras upp för övriga 
familjmedlemmar. Ett annat måste är den enastående 
butiken Manufactum som säljer alla retrobetonade prylar 
du aldrig kunnat drömma om att du behövde. 10 minuters 
promenad från Prototyp. Mer info på www.manufactum.de 
Passa dig, de säljer via postorder också!

PROTOTYP AUTOMOBILMUSEUM
SHANGHAIALLEE 7
D- 20457 HAMBURG 
PRISER
VUXNA €7,50
BARN 4–14 ÅR € 4,50
MANUFACTUM HAMBURG
FISCHERTWIETE 2 
20095 HAMBURG

Givetvis Vegliainstrument. Varvräknare graderad till 9.000 
v/min, växelspak till vänster och hålborrad handbromsspak. 
30-talsdelikatess! 

Dagens ungdomar tror kanske att Borgward är ett tyskt för-
namn. Äldre generationer vet att Bremens stolthet kunde varit 
en premiumbil idag. Just detta exemplar, en Borgward RS1500 
från 1956 byggdes för fart; 1.500 cc, 160 hk, 260 km/h och 590 
kg är gångbart än i dag.

Idel äldre modellbilar med betoning på aerodynamik återfinns 
i museets samlingar. Se och dröm dig tillbaka till 30-talet!

Maserati 4CLT från 1948. Alberto Ascari tog sin vagn till seger i debutloppet för 4CLT i San 
Remo 1948. Fyrcylindrig, 1491 cc dubbla kompressorer och 260 hk var imponerande siffror.

Alfa Romeo Alfetta 158 från 1950 är egentligen en förkrigs-
konstruktion som gömdes undan under kriget. 1946 var Alfa 
Romeo på racerbanan igen. Utvecklingen gick från 195 hk före 
kriget till 350 hk 1950. Giusieppe Farina blev världsmästare i 
just en 158 1950.

Varje bil är värd en dags undersökning! Dessvärre räcker inte 
tiden till, det är bara att fokusera på godbitarna. Blir det tid 
över kan man ta sig an de mer normala vagnarna.

Galleriet hade kunnat räcka en halv dag. Resultatet av foto-
grafen Rainer W. Schlegelmilchs dryga 45 år med F1–cirkusen 
hängde prydligt på väggarna. 

Världsrekord över 1 000 km med Petermax Müller från 1949. 
1 100 cc och 75 hk gav en snitthastighet på 152 km/h på 
Monthlery-banan utanför Paris samma år.
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På Prototypmuseet i Hamburg stod dyrgriparna 
och legendarerna parkerade lite anspråkslöst. 
Vagnar som vunnit det mesta med namnkun-
niga förare som Nino Farina och Juan-Manuel 
Fangio bakom ratten.

1938 producerade den 1479 cc stora kompressormatade 
raka 8-cylindriga vagnen 195 hk. 1951, då Fangio vann 
VM i en 159, hade utvecklingen lett fram till 425 hk ur 
samma volym. Resultaten var enastående. 47 vinster på 54 
GP-starter är imponerande. 

1938 Tipo 158
Motor: längsmonterad kompressormatad V8, 1479 cc, 
borrning/slag 58/70 mm, kompression 6,5:1. Oljekapacitet 
16 liter. 

Effekt: 195 hk

Växellåda: fyrväxlad plus backväxel.

Hjulupphängning fram: individuell, tvärgående bladfjä-
der, hydrauliska stötdämpare.

Hjulupphängning bak: individuell, tvärgående bladfjäder, 
hydrauliska stötdämpare.

Hjul: ekerfälg i lättmetall, 6,00x18.

Bromsar: hydrauliskt manövrerade trumbromsar fram 
och bak, mekanisk handbroms på bakhjulen.

Bränsletank: två stycken, en bakom stolen, en till höger 
om förarens ben, kapacitet 170 liter.

Mått: längd 4.110 mm, hjulbas 2500 mm, spårvidd fram/
bak 1250 mm/1250 mm.

Tomvikt: 620 kg

Toppfart 232 km/h.

1950 Tipo 158
Motor: längsmonterad V8 med dubbla Alfa Romeo kom-
pressorer, 1479 cc, borrning/slag 58/70 mm, kompression 
6,5:1. Oljekapacitet 18 liter. 

Effekt: 350 hk

Växellåda: fyrväxlad plus backväxel.

Hjulupphängning fram: individuell, tvärgående bladfjä-
der, hydrauliska stötdämpare.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO S.P.A OCH STAFFAN ERLANDSSON

TIPO 158/159 ALFETTA I KORTHET

Vintern 2010 återfinns en av Alfetta Tipo 158:orna på 
Prototyp Museum i Hamburg dit Museo Storico välvilligt 
lånat ett exemplar. Hantverket bakom bilen håller hög klass 
med nitad olje- och bränsletank på en nivå som motiverar 
djup beundran under lång tid.

Från Tipo 158 och 195 hk till Tipo 159 och 425 hk. Juan-Manuel 
Fangio var inte räddhågsen utan såg till att vinna VM-titeln 1951 
efter tre segrar och två andraplatser det året.

1938 var detta bland det snabbaste som fanns, undantaget flyget. Avslutade karriären med vinst av Farina vid Tripolis GP. 
Snitthastighet 202,7 km/h med trumbromsar!

Maskinpolerad alu-
minium, lättsplitt-
rad träratt, några 
få mätare och över-
mänskligt mod parat 
med stor förarskick-
lighet gjorde detta 
till en vinnarvagn. 
Förarens huvud 
utgjorde högsta 
punkt på bilen.

Hjulupphängning bak: individuell, tvärgående bladfjäder, 
hydrauliska stötdämpare.

Hjul: fram ekerfälg i lättmetall, 5,50x17, bak samma 
6,00x18

Bromsar: hydrauliskt manövrerade trumbromsar fram 
och bak, mekanisk handbroms på bakhjulen.

Bränsletank: två stycken, en bakom stolen, en till höger 
om förarens ben, kapacitet 185 liter.

Mått: längd 4110 mm, hjulbas 2500 mm, spårvidd fram/
bak 1250 mm/1250 mm.

Tomvikt: 620 kg

Toppfart 290 km/h.

1951 Tipo 159
Motor: längsmonterad V8 med dubbla Alfa Romeo kom-
pressorer, 1479 cc, borrning/slag 58/70 mm, kompression 
6,5:1. Oljekapacitet 18 liter. 

Effekt: 425 hk

Växellåda: fyrväxlad plus backväxel.

Hjulupphängning fram: individuell, tvärgående bladfjä-
der, hydrauliska stötdämpare.

Hjulupphängning bak: stel bakaxel De Dion, tvärgående 
bladfjäder, hydrauliska stötdämpare.

Hjul: fram ekerfälg i lättmetall, 5,50x17, bak samma 
6,00x18

Bromsar: hydrauliskt manövrerade trumbromsar fram 
och bak, mekanisk handbroms på bakhjulen.

Bränsletank: två stycken, en bakom stolen, en till höger 
om förarens ben, kapacitet 225 liter.

Mått: längd 4280 mm, hjulbas 2500 mm, spårvidd fram/
bak 1250 mm/1250 mm.

Tomvikt: 710 kg

Toppfart >300 km/h.

Källa: 
All The Alfa Romeos – Editoriale Domus 2010.
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Även i Tyskland frodas gammelbilsin-
tresset. Under en helg trängs tusentals 
besökare i Bremens mässhallar tillsam-
mans med idel utställare. Boka in helgen 
3–5 februari 2012!

Mångfalden är enorm. Du hittar allt från ven-
tilfjädrar via modellbilar och lastbilar till bilar 
i mångmiljonersklassen under samma tak, eller 
mer korrekt i sju hallar sammanlänkade och 
omgivna av korridorer som även de är belamrade 
med allsköns kuriosa till salu.

Märkesklubbarna har dessutom en tävling 
sinsemellan där pris går till bästa monter vilket 
ger härliga miljöer under mässdagarna.

Klöverbladet må vara en tidning för Alfa 
Romeo, men jag kan inte undgå att imponeras av 
dessa vagnar. Mercedes 540 K Sport-cabriolet 
från 1938, Horch 930 V Spezial-roadster från 
1937, Goliath GP 700 Sport Coupé från 1952 
eller den makalösa Adler 2,5-liter Autobahn-
Limousine från 1938 är alla ögonfröjder som 
berör de flesta.

Av Alfa Romeo märktes inte mycket. Tyska 
Alfa-klubben (se egen artikel) deltog med en 
imponerande monter, i övrigt fanns endast ensta-
ka bilar, vilket kanske är förståeligt då årets 
tema var tyska specialkarosser från förr.

Skälen att åka till Bremen kan variera. 
Rimligt avstånd från Sverige, mindre och där-
med billigare delar samt att det räcker med en 
dag för att hinna se sig mätt är några fördelar.

Boende kan ske på en 80-talsupplevelse i form 
av Hotel Maritim som ligger precis bakom mäss-
san. Passa er dock för frukosten som ej ingår i 
rumspriset och debiteras med 19€!

Bremen är även en trevlig stad som har myck-
et att erbjuda.Jämförelsevis är dock Bremen en 
ganska blygsam mässa. Italienska Padova bjuder 
på större och kanske mer Alfisti-inriktad mässa 
27–30 oktober 2011. Padova ligger ungefär 50 km 
väster om Venedig och kan med fördel kombi-
neras med en italiensk långweekend. Tyskland 
erbjuder även Techno Classica i Essen i slutet av 
mars som är kungen bland klassiker-mässor. Åk 
på mässa!

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Mässan gulligaste kombi, Macho–Fiat 500 i tysk tolkning av 
polisfordon.

Enormt utbud av modellbilar, fanns även gott om Alfa Romeo.Allt du behöver och inte vet att du behöver handlas med fördel 
på mässa.

Två fullträffar enligt min mening. I förgrunden Goliath GP 
700 med tvåcylindrig tvåtaktare på 29 hk, i bakgrunden 
Adler 2,5 meds trömlinjeformad kaross från Ambi-Budd.

BREMENCLASSIC
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Allt är till salu! Kanske en S�klass från tidigt 90-tal för en 
spottstyver kan räknas hem som bruksbil jämfört med en ny 
vagn för 350.000 kr? Värdeminskningen är i alla fall avklarad.

5,4-liters V8, kompres-
sor, 180 hk, 2,9 l/mil 
och 2.400 kg maktfak-
tor.

Svaga motorer tarvar 
låg vikt och god aero-
dynamik för auto-
bahnåkande. 58 hk ur 
2,5 liters slagvolym 
gav ändå en toppfart 
på 125 km/h.

En av de fyra ringarna i Audis logga tillhör Horch. 
Förkrigsmodell för bättre bemedlade; nypris i dagens penning-
värde på drygt 1.500.000 kr.
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Dom är precis lika intresserade som sina svens-
ka motsvarigheter, bilarna är desamma och givet-
vis har de en egen klubbtidning. De har till och 
med en egen skåpbil till klubbshoppen!

I samband med mässan i Bremen var det dags att öva lite 
tysk-engelska då jag snubblade in i tyska Alfaklubbens 
monter. En imponerande samling varor var uppdukat på 
försäljningsbordet. Majoriteten av varorna var modellbi-
lar, men även kläder, nyckelringar och annan perifernalia 
fanns till salu. I montern stod även en Alfa 33 i gott skick, 
på väg att omvandlas till banmötesvagn med bur och allt. 
En vit Bertone, som för många symboliserar Alfas 1960-tal, 
prydde andra änden av montern.

Tyska Alfaklubben består av 32 sektioner landet runt 
samt även en sektion vardera i Österrike och Schweiz. 
Sektionerna anordnar lokala träffar, och varje år ordnas 
dessutom en stor gemensam nationell träff. Klubbens med-
lemsantal är 2.100 personer.

Olaf Bischoff är sektionsledare för Oldenburg-Bremens 
sedan 2001.

– Vi har flera lokala träffar, berättar Olaf. Varannan tisdag 
träffas vi på restaurang Amoroso i Bremen för samkväm. 
Vi har även träffar sommartid och åker dessutom en hel 
på bana, berättar Olaf. Oldtimer GP på Nurburgring är ett 
givet resmål varje år med stort pådrag för klubbmedlem-
marna, liksom banmöten på tyska banor men även på hol-
ländska Zandvoort och Assen, fortsätter Olaf.

Tyska Alfaklubben passade på att fira 25-årsjubileum 
2010, varför firandet blev dubbelt förra året då även Alfa 
Romeo firade 100 år som biltillverkare.

Precis som i Sverige verkar det ha gått inflation i medlem-
marnas bilinnehav. Den gode sektionsledaren Bischoff 
har inte mindre än sex Alfa Romeo. GTV6 Balocco 1982, 
Alfetta GT 1,6 1976, Alfetta 1,8 1973, 75 3,0 1988, 155 DTM 
1988 samt en fullutrustad 156 JTDm med faceliften är en 
imponerande vagnpark. 

– Klubben ger ut vår tidning Alfaclub med fyra utgåvor per 
år, säger Olaf. 

Varje nummer är på 88 sidor och innehåller det mesta om 
gamla och nya Alfa Romeo, mektips, köp och sälj, träffar 
och allt annat man behöver veta som klubbmedlem.

En snabb titt på klubbens kalendarium skvallrar om 
många intressanta träffar. Kanske ett gränsöverskridande 
samarbete kan leda till ännu fler möjligheter att berika 
Alfa Romeo-ägandet? Vem vill inte åka på Hockenheim, 
Zandvoort eller delta i Hansaträffen i Hamburg?

Sektionsledare 
Olaf Bischoff.

TEXT &V FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Stilrena plåtfälgar och nyskick på denna 
Bertone lockade många besökare till 
Alfaklubbens monter.

Idel ädla modell-
bilar fanns till 
salu. Finns att 
köpa på klub-
bens hemsida; 
www.alfaclub.de 
under Clubshop.

Glada med-
lemmar från 
Oldenburg- 
Bremen-
sektionen på 
mässa. 
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Antagligen har samtliga av de vackraste bilar 
som någonsin producerats någon gång synts på 
Grand Hotel Villa d’Este vid Lago di Como. Årets 
utställning sker strax efter Skoklosterträffen mel-
lan den 20–22 maj. Flyg till Milano, hyr en bil och 
njut!

1929 arrangerades den första internationella Concours 
d’élégance för bilar på Grand Hotel Villa d’Este. Redan för-
sta året deltog mer än 80 bilar och nivån var mycket hög – 
enbart 20-talets grädda hade råd att ens fundera på inköp 
av dessa vagnar. Två månader senare kraschade dock bör-
sen på Wall Street och det följde tre år av tunga tider för 
världen. Emedan produktionen av bilar för massorna fick 
sig ett stålbad levde emellertid karosseribyggarna vidare 
och under den följande 20-årsperioden byggdes vagnar i en 

klass som inte skådats sedan dess. Tafatta försök har gjorts 
av märken som Rolls Royce, Bentley och Maybach, men de 
har inte ens kommit nära.

Fram till 1937 fortsatte arrangemanget men 1938 tog 
det stopp. Omvärlden hade annat att syssla med i de mörka 
tider som rådde då. Därefter dröjde det till 1947 innan den 
första efterkrigsutställningen ägde rum med bilar från ett 
sargat Europa. Den massproducerande delen av bilindu-
strin led kanske mer av krigsskadade fabriker än den rela-
tivt lättmanövrerade karosseribyggardelen av bilindustrin. 
En Lancia Astura från Stabilimenti Farina vann expert-
panelens omröstning emedan Gran Premio-omröstningen, 
vars röster gavs av allmänheten, höll en Alfa Romeo 6C 
2500 Sport med kaross av samma firma högst.

1949 var en brytpunkt då de klassiska linjerna från lika 
klassiska karosserimakare avlöstes av mer strömlinjefor-
made karosser utan friliggande hjul. Publikens gunstling 

Concorso d’Eleganza
Villa d’Este 2011

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON 
FOTO: BMW GROUP OCH ALFA ROMEO S.P.A

1949 års vinnare av Gran Premio Alfa Romeo 6C 2500. Därefter känd som just Villa d’Este.
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Fjolårsvinnaren i klassen prototyper, Zagatos TZ3 
beställd av en herr Martin Kapp i Tyskland.
Foto: Zagato.

Året var 1937. Alfa 8C 2900 B med dubbla kompressorer, 2,9 liters rak 8-cylindrig motor på 180 hk och topp-
fart på 185 km/h var lika ofattbar för samtiden som en resa till månen.

1965 lanserades TZ2. Vagnen byggdes endast i nio exemplar med ett enda syfte; att tävla och vinna. Idel klassvinster i klassiska 
tävlingar som Targa Florio, Sebring 12-Hours och Nurburgring 1000 km. Ett exemplar säljs i maj på RM Auctions. Foto: BMW.

blev Alfa Romeo 6C 2500 SS som sedan dess fått leva med 
namnet Villa d’Este. Efter 1947 skulle det dock dröja årti-
onden innan nästa bilutställning på Villa d’Este.

Historikern och författaren Tito Anselmi lyckades 
i samarbete med Grand Hotel Villa d’Este återuppliva 
Concorso d’Eleganza till 1985. Därefter levde utställningen 
ur hand i mun innan tyska BMW fick upp ögonen för 
arrangemanget i slutet av 1990-talet. 1999 var första året 
med BMW som garant för utställningen, en tradition som 
hållit i sig sedan dess. Knepen till framgång får tillskrivas 
ett noggrant urval av bilar som får delta, en stark inter-
nationell närvaro, en smidig organisation, själva hotellets 
extrema exklusivitet och Lago di Comos skönhet. 

2011 är även året då seriösa RM Auctions har auktion i 
samband med Villa d’Este. Platsen är Spazio Villa Erba där 
ett exklusivt antal handplockade vagnar kommer att säl-
jas, bland annat en Alfa Romeo TZ2 från 1964. Mer info på 
www.rmauctions.com

Alfa Romeo har genom åren tillhört vinnarna i olika 
klasser, något som säkerligen kommer att upprepas i fram-
tiden. Förra året tilldelades exempelvis priset Concorso 
d’Eleganza Villa d’Este Design Award & BMW Group Design Award 
Zagatos prototyp Alfa Romeo TZ3 Corsa. Vad som händer 
2011 vet vi inte. Hotellet är fullbokat, bilarna på väg och 
förhoppningsvis skiner solen. Kan inte just du åka dit och 
berätta för oss? Kom ihåg kameran!

Foto: Dirk De Jager ©2011 Courtesy of RM Auctions.
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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.

19

18

ande klädsel vid bankörning. Tillverkat i 
polyester/bomull. Finns i färgerna röd, blå 
eller svart.
34 ALLVÄDERSJACKA S-XL   695:-
Snygg fleecefodrad jacka som skyddar mot 
vind och regn men samtidigt transporterar 
ut fukt och överskottsvärme.
Svetsade sömmar och kraftiga blixtlås, 
bröstficka, armficka, 2 sidorfickor och 3 
innerfickor. 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 alumi-
nium 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 hyls-
nyckel och ölöppnare. 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

23 MANSCHETTKNAPPAR I SILVER 
890:-
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-

10

35

23

9

25

26

12/13

14

15

17

24

16

34
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NOSTALGIA&BÖCKER

16

14
20 21

NOSTALGIA&BÖCKER

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 
ställde upp i.
Ed Mc Donough har nogrant forskat om 
denna legendariska bil som fanns i 6 till 10 
exemplar.
Från utveckling till avveckling och vidare 
till nutid, intervjuer med förare och mekani-
ker 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:- + FRAKT
DEN REKOMENDERAS
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 behandlas.

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 fraktkostnaden.
Danska klubben sålde 30 ex till sina medle-
mar, hur många säljer vi?

26 Alfa Romeo from 1910 to 
2010 av Maurizio Tabucchi
Inget pris klart ännu.
Över trehundra rikt illustrerade sidor 
beskriver vårt märkes historia de första 
hundra åren.
Mycket utav bilderna är faktiskt nya och 
finns inte i alla andra historiker.
Texten är trevligt skiven utan att innehålla 
för mycket tekniska data.
En trevlig kloss att ha på soffbordet för att 
fostra grannen, svärfar eller kompisarna.

27 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.

28 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 
övervägande 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 eng-
elska, 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 
svartvitt 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 
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2011
Juli

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

26 1 2 3

27 4 5 6 7 8 9 10

28 11 12 13 14 15 16 17

29 18 19 20 21 22 23 24

30 25 26 27 28 29 30 31

Augusti
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

31 1 2 3 4 5 6 7

32 8 9 10 11 12 13 14

33 15 16 17 18 19 20 21

34 22 23 24 25 26 27 28

35 29 30 31

September
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

35 1 2 3 4

36 5 6 7 8 9 10 11

37 12 13 14 15 16 17 18

38 19 20 21 22 23 24 25

39 26 27 28 29 30

Oktober
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

39 1 2

40 3 4 5 6 7 8 9

41 10 11 12 13 14 15 16

42 17 18 19 20 21 22 23

43 24 25 26 27 28 29 30

44 31

November
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

44 1 2 3 4 5 Alla Helgons Dag 6

45 7 8 9 10 11 12 13

46 14 15 16 17 18 19 20

47 21 22 23 24 25 26 27

48 28 29 30

December
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

48 1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21 22 23 24 Julafton 25 Juldagen

52 26 Annandag Jul 27 28 29 30 31 Nyårsafton

2011
Januari

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

52 1 Nyårsdagen 2

1 3 4 5 Trettondagsafton 6 Trettondedag Jul 7 8 9

2 10 11 12 13 14 15 16

3 17 18 19 20 21 22 23

4 24 25 26 27 28 29 30

5 31

Februari
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 13

7 14 15 16 17 18 19 20

8 21 22 23 24 25 26 27

9 28

Mars
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

9 1 2 3 4 5 6

10 7 8 9 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27

13 28 29 30 31

April
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

13 1 2 3

14 4 5 6 7 8 9 10

15 11 12 13 14 15 16 17

16 18 19 20 21 Skärtorsdagen 22 Långfredagen 23 24 Påskdagen

17 25 Annandag Påsk 26 27 28 29 30 Valborgsmässoafton

Maj
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

17 1 Första Maj

18 2 3 4 5 6 7 8

19 9 10 11 12 13 14 15

20 16 17 18 19 20 21 22

21 23 24 25 26 27 28 29

22 30 31

Juni
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22 1 2 Kristi Himmelsfärdsdag 3 4 5

23 6 Sveriges nationaldag 7 8 9 10 11 12 Pingstdagen

24 13 14 15 16 17 18 19

25 20 21 22 23 24 Midsommarafton 25 Midsommardagen 26

26 27 28 29 30
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AKTIVITETER CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 2011AKTIVITETER CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 2011

För samtliga arrangemang ovan kommer inbjudan och information att finnas på klubbens hemsida samt i kommande KB med hän-
syn till utgivningsdatum.

Skicka in viktiga datum för träffar, aktiviteter m.m. till: nyheter@alfaromeo.org så vi får en komplett agenda för 2011.

Autoseum, Finsmakarrunda, Hovsnäs – Datum ej kända

Italiensk fordonsträff 
Skokloster
Italiensk fordonsträff 
Sydväst, plats ej klart

Italian Day Jägersro 
Galoppbana, Malmö

Östgötatouring

Östergötlands 
traditionella vårtur

Falsterbo Auto Classic

Thulinträffen Landskrona

Marsvinsholms Slott, 
Bilar & Teater, Ystad 
(datum ej klart)

16–17/7
Sommar-/banmöte Gotland Ring 
m. CAR Challenge + Abarth 
Trophy (prel.)

Öresund Runt, sam-
arrangemang med 
Klub Alfa Romeo Danmark

Mille Scania, 
start i Tomelilla

Sofiero Classic, 
Helsingborg

Tjolöholm Classic 
Motor, Kungsbacka

Banmöte Gelleråsen 
m. CAR Challenge 
+ Corsa Italiana

Banmöte Kinnekulle 
m. licenskurs och 
CAR Challenge

Banmöte Kinnekulle 
m. CAR Challenge

Banmöte Mantorp 
m. CAR Challenge

ÖSTERGÖTLAND
7 maj lördag - Östgötatouring, en utflyktsdag med lite lugnare tempo och trevliga akti-
viteter för hela familjen, med start i Åtvidaberg på ÅSSA-dagen och avslut med glass i 
Söderköping.

1 juni onsdag – Vår traditionella vårtur, en kvällstur i raskare tempo på roliga 
vägar. Start, rutt och avslutning planeras just nu.

När tidningen går till press är detaljerna inte klara för arrangemangen. Men kolla 
vår hemsida under ”Aktivitieter” så kommer mer information eller kontakta Bo M. 
Hasselblad via e-post sekreterare@alfaromero.org eller telefon 073-941 53 01 så håller 
jag dig informerad.



POSTTIDNING B
CLUB ALFA ROMEO C/O HENRIK FLEUR, 

O D KROOKS GATA 77, 254 43 HELSINGBORG

mrcap.com

Mr CAP är ett svenskt koncept och våra behandlingar 
bygger på egen produkt - och teknikutveckling som 

endast fi nns hos licensierade Mr CAP-företag. Vi behandlar fl er än 45 000 fordon per 
år åt både privatpersoner och företag i nio länder.
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