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Buon Natale
a tutti



I skrivandes stund är det väldigt tudelade 
känslor som jag sitter med, dels är det den 
sista ledaren jag skriver, formellt har jag just 
avgått, och dels är det ingen julkänsla alls 
utan 5 plusgrader och inte en skymt av snön 
inför julen. Samtidigt ger det en möjlighet att 
lägga tid på lite nya och andra saker, och ang. 
snöfritt slipper jag ju skotta, tudelat var ordet. 

Jag kommer fortfarande vara engagerad 
med annonsförsäljning, försöka skriva en del 
artiklar och även jobba med en del annat, dock 
utanför styrelsen.

Årsmötet är avklarat och en ny ordförande 
är vald, jag kan bara välkomna och lyckönska 
Ola Söderpalm till rollen, det gäller för övrigt 
lika mycket till våra två nya styrelsemedlem-
mar Heli Salminen och Robert Hultman. Jag 
vill jag passa på att tacka Åke Nyberg som 
avslutade sin tid i styrelsen, rekord är nog 
rätt ord. Tack Åke, den tid och engagemang 
du lagt har gett både styrelser och klubben i 
övrigt väldigt mycket. Jag och flera andra har 
fått uppleva din härliga personlighet, driv 
och engagemang för många olika frågor och 
events, det har varit otroligt roligt. 

Efterföljande middag var också en riktigt 
trevlig tillställning med bra mat, dryck och 
mycket skratt, det blir ju så tack vare er som 
är med och gör helheten, det gäller både med-
lemmar och era respektive som är med på 
middagen. En extra glad och lycklig deltagare 

var Jane Ison som vann den 166TS som vi lot-
tade ut, lite mer av det hela finns med i detta 
nummer och mer om årsmöte och middag 
kommer som vanligt i första KB nästa år.

Vi närmar ju oss nytt år och om allt fung-
erar som det ska så får ni mail med uppma-
ning att betala årsavgiften för att slippa 
missa KB och allt annat bra. Vi ser gärna att 
betalning sker via hemsidan, det förenklar 
så otroligt mycket för medlemshanteringen. 
Det finns även med information här i KB med 
uppgifter för hur du gör om du nu inte skulle 
ha dator eller inte få mailen av nån anledning. 
Eftersom vi väldigt gärna ser dig som fortsatt 
medlem och vill kunna skicka KB, ge tillgång 
till förmåner osv så hoppas vi att du betalar i 
tid 

Med detta vill jag passa på att tacka för den 
tid jag haft i styrelsen, det har varit en ära och 
väldigt roligt att få vara med och utveckla, 
driva och uppleva, med både styrelsekollegor 
och alla andra personer jag fått träffa. Jag får 
tacka för den avskedsgåva jag fått i form av en 
vacker blomsterbukett och en bok med Alfas 
historia under 100 år.

Tack!
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MAIL: ANNIE_KARAVA@YAHOO.COM

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TEL: 070-840 74 07

MAIL: AKE.NYBERG@PAR.SE

RAGNAR ROSENGREN
MAIL: RAGNAR@ROSENGREN.NU

KENNETH LARSSON
MAIL: KENNETH_L.LARSSON@SCANIA.COM

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
KANSLI/MEDLEMSANSVARIG
OLA SJÖSVÄRD
MORLANDA SÄTERI 146, 474 93 ELLÖS

TEL: 0761-35 79 69

MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

BANMÖTESANSVARIG
STEFAN ATTERHALL
CRONSTRÖMSVÄGEN 14, 168 66 BROMMA
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MAIL: BANMOTEN@ALFAROMEO.ORG 
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HENRIK SELBO
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MAIL: POSTORDER@ALFAROMEO.ORG
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BJÖRN NILSSON
KASTANJELUND FUGLIE, 

231 94 TRELLEBORG
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MAIL: KASTANJELUND@SWIPNET.SE
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KLÖVERBLADET

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

ORDFÖRANDE

REDAKTIONEN

REDAKTIONSANSVARIGA
ARVID MÜLLERN-ASPENGREN
MOBIL: 0739-12 03 35
MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

MAGNUS PETSEN
MOBIL: 0703-26 95 77
MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

LAYOUT OCH PRODUKTION
THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 
540 16 TIMMERSDALA
TEL: 0730-72 39 58
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: ALE TRYCKTEAM AB
BOX 129, 445 23 BOHUS
WWW.SVENSKTTRYCK.SE

EFTERTRYCK, ELLER ANNAN FORM AV 

SPRIDNING, AV TEXT OCH BILDER ÄR FÖR-

BJUDET UTAN ÖVERENSKOMMELSE MED 

REDAKTIONEN.

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 VÄL-

DIGT 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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NYHETSREDAKTIONEN FUNDERARBuon Natale e 
Felice Anno Nuovo!

KB - redaktionen
tackar för i år 
och önskar Er alla
En Riktigt God Jul
och Ett Gott Nytt År!

Äntligen stod redaktören i redaktörsspal-
ten. Klubbmedlemmarnas huvuden lyftes. Så, 
där var han ändå! Det skulle inte bli spaltfall 
detta nummer, såsom det förra och många 
nummer förut.

Traditionen bjuder att Klöverbladets 
nyhetsredaktör delar med sig av sina tankar 
över ungefär en halv sida per nummer. I den 
nytillträdda redaktionen har vi ännu inte tagit 
ställning till om och hur vi vill fortsätta denna 
tradition, så i brist på beslut fortsätter vi på 
det upptrampade spåret.

Till min stora glädje har det inkommit 
en tämligen strid ström av artikelbidrag till 
redaktionen, så ni har framför er ett välfyllt 
nummer med många nedslag runtom i Alfa-
Sverige. Vi har redan en del på lut inför vinter-
numret, men det skulle absolut inte skada med 
mer så fortsätt skriv! Det gör ingenting alls 
om du skriver som en kratta: vi hjälper till att 
putsa upp alla inkommande texter så mycket 
som behövs. Om du har något att berätta, 
berätta för oss så att vi kan föra det vidare till 
Sveriges alla Alfisti.

Ett par saker vill jag dock gärna att du tän-
ker på när du skickar in en artikel, för att göra 
processen så smidig som möjligt. För det första 
vill jag ha texten oformaterad, gärna direkt 
i mejlet. De flesta skickar in artiklar i Word-
format, och det är förstås helt OK, men kom 
ihåg att det inte blir något kvar av de färger 
och fonter du valt när vi överför texten till tid-
ningslayouten. För det andra vill jag helst att 
alla bildfiler bifogas till mejlet som fristående 
filer, och inte i ett zip-arkiv eller inklistrade 
i ett Word-dokument. Om du vill ange bild-
texter så lägg dem i ett separat dokument och 
hänvisa till filnamnen på dina bilder. Är dina 
bilder för stora eller för många för att mailas, 
hör av dig till mig så fixar vi det på annat sätt. 

Allt går att lösa.

Som avslutning vill jag komma med ett 
julklappstips till alla er som har barn, kän-
ner någon som har barn eller åtminstone 
känner någon som ibland känner sig som ett 
barn. Ungdomsboken “Oj vilken bil” av Bruce 
Carter är en fartfylld och dramatisk historia 
om ett privatstall som ställer upp i Le Mans 
24-timmars. Huvudpersonen är visserligen en 
gammal Bentley och ingen italienare, men det 
får man ha överseende med. Undertecknad 
har otaliga gånger under barndomens regniga 
sommardagar på landet plöjt ett vältummat 
exemplar. Det finns i skrivande stund ett fåtal 
utgåvor på antikvariat.net och Tradera som 
den förslagne kan lägga vantarna på. Det eng-
elska originalet heter “Speed Six” och hittas 
förstås på Amazon. För den som önskar fostra 
goda bilvänner i den uppväxande generatio-
nen är detta brännhett stoff!

ARVID M-A
GÖTEBORG 26/11 2014
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INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

SEKRETERAR-REFLEKTIONER GUNNAR SUNDGREN

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

Club Alfa Romeo 
Svezia

BLI MEDLEM I

DU OCKSÅ!

www.alfaromeo.org

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

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

40 år på samma adress!

info@ar-bil.se
www.ar-bil.se

Vi har oljan för dig

Kontakt:
070-438 47 85

rollesracingolja@gmail.com 

Drive Fast – Take AGIP

www.alfaromeo.org

Club Alfa Romeo 
Svezia

BLI MEDLEM I

DU OCKSÅ!

Dagen efter årsmötet, återvald på 
ytterligare två år. Den enda styrelse-
ledamoten norr om Stockholm. Vilket 
”distrikt” jag har!

Jag ska göra mitt bästa tillsammans 
med de övriga i styrelsen för att CAR 
ska utvecklas vidare. I morgon måndag 
åker jag hem till Umeå igen. Ingen snö 
där ännu.

Ett trevligt årsmöte i Nacka. Tack Åke 
för den fina underhållningen, och Ola, 
vår nye ordförande, för hans introduk-
tion. Kul episod om resan till Milano för 
att fira Giuliettans 50-årsdag.

Snart slut på det här året och ett nytt 
börjar med nystart för Alfa Romeo och 
visning av en ny Giulia i juni? Nu måste 
det vända uppåt. Tydligen vill man in på 

prestigemarknaden, det låter dyrt? Det 
kanske blir någon begagnad i framtiden?

Att hjälpa sina barn är ju föräldrarnas 
lott.  Min dotter i Stockholm fick punkte-
ring på ett framhjul på sin Saab 9-5. Hon 
ringde, pappa hur gör jag? Jag har aldrig 
bytt hjul. Med mobiltelefonen i handen 
lotsade jag henne genom däckbyteriets 
mysterier. Det gick bra. När jag kom till 
Stockholm åkte jag till däckverkstan för 
att skaffa nytt däck. ”Vem har dragit fast 
det här hjulet, så hårt behöver man inte 
dra”?! Tydligen gick budskapet i mobilte-
lefonen hem, ”dra fast ordentligt”.

Så till min trogne Alfa-supporter, 
barnbarnet Axel fyra år. Vi har i flera 
år varit helt överens om att Alfa Romeo 
är bästa bilen. Döm om min förvåning 

när han under vår semester på Mallis i 
september, i poolen, helt utan förvarning 
säger till mig, ”du farfar, jag skiter i Alfa 
Romeo”! 
Snacka om rak höger rakt i nyllet. Inga 
förklaringar, ingenting! Bara dom orden. 
Vi nämnde inte Alfa Romeo mer under 
semestern.

Väl hemma i Umeå igen har jag för-
siktigt tagit upp frågan igen. ”Du Axel, 
det du sa om Alfa Romeo på Mallis, var 
det allvar??” 
”Nä, jag bara skojade”. Så nu är allt som 
vanligt igen, vi båda vet att Alfa Romeo 
är bästa bilen.

GOD JUL O GOTT NYTT ÅR 
TILL ALLA ALFISTIS
GUNNAR SUNDGREN
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Dessutom hade vi ju som bekant en Alfa 
166 TS som lottades ut under kvällen 
och vi fick en väldigt glad vinnare i Jane 

TEXT & FOTO: TORBJÖRN WULF

ÅRSMÖTE OCH ÅRSMIDDAG
Lördag 29 november gick årsmöte och årsmiddag av stapeln på 
Quality Hotel i Nacka just utanför Stockholm. Vi blev ca 50 per-
soner på årsmötet och 76 personer på den trerättersmiddag som 
serverades efter att mötet och lite mingel avklarats. 

Ison, och jag tror en lika glad respektive 
i Björn Nilsson, ni kan ju se själva på 
bilderna.

Inför själva årsmötet var det samling 

kl. 16.00, en kvart senare kom vi igång 
med mötet, de allra flesta var då på plats 
och några enstaka kom vart efter vi gick 
igenom dagordning. Mötet gick smidigt 
och en del bra idéer och frågor kom upp 
och avhandlades under mötet. Det var 
avsatt tid till 18.00 men vi drog över med 
ca en timme med bra diskussioner och 
frågeställningar. En motion hade inkom-
mit med förslag att begränsa tiden för 
styrelsemedlemmar och dess olika roller 
till max 4 år för ledamot samt max 6 år 

för ordförande, denna motion rösta-
des inte igenom.

Kassören gick igenom 
året som gått, Björn Ek 
berättade om banmötes-
säsongen och vilka planer 
som ligger för 2015, det ser 
väldigt bra ut och detaljer 
kan ni läsa om på hemsidan 
och det kommer berättas 
här i kommande KB, liksom 
övriga detaljer fån mötet.

Efter att ha varit densam-
ma i många år beslöts det 
att höja medlemsavgiften till 
495:-, det kommer mail när 
det är dags till de allra flesta 
av er och för er som ev. inte 
har eller kan betala via dator 
så går det att betala via plus-
giro men då vill vi att ni med-
delar medlemshanteraren så vi 
kan ha koll på att det är gjort

Den trerätters middag som 
följde efter årsmötet och en del 
mingel var riktigt bra och det 
var med tillhörande dryck och 
alla såg ut att både uppskatta 
mat och dryck och därtill säll-
skapet runt om. Åke Nyberg 
höll i underhållningen genom att 
berätta om sin tid i styrelsen och 
vad det både gett och betytt, Åke 
är en väldigt bra talare och det 
gav många skratt.

Efter middagen var det bar-
häng, mingel, mer skratt och 
allmänt trevligt. Betydligt mer 
kommer i KB1 2015.

DAGORDNING  TILL  ÅRSMÖTE  2013  FÖR  CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 
 
 
 

Club Alfa Romeo Svezias årsmöte 2014 på Nacka Quality Hotell, Värmdövägen 84, Stockholm lördagen den 29:e november, 2014, kl. 16:00-18:00. 
 
 
 
 
Föreslagen dagordning för årsmötet:1 §  Fastställande av röstlängd för mötet.  2 §  Val av ordförande och sekreterare för mötet.  3 §  Val av protokolljusterare och rösträknare.  4 §  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  5 §  Fastställande av föredragningslista.  6 §  Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

7 §  Förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.  
8 §  Revisorernas berättelse. 9 §  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
10 §  Fastställande av medlemsavgifter.  11 §  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/ räkenskapsåret.  12 §  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
13 §  Val på ett år av ordförande och vice ordförande i föreningens styrelse. 
14 §  Omval på två år av tre av styrelsens ledamöter  15 §  Fyllnadsval på ett år av två ledamöter i föreningens styrelse.  
16 §  Val av två revisorer för en tid av ett 1 år.  17 §  Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till 

ordförande.  18 §  Övriga frågor.   

  

Sekreteraren, Gunnar Sundgren och tidigare 
kassören Roland Sjölander i samspråk.

Överst: Tre nya styrelsemedlemmar, Heli 
Salminen, Robert Hultman och nye ordföranden 
Ola Söderpalm.

Mitten: Åke höll ett bra tal om sin tid i klubben 
m. m.

Vänster: Mingel och barhäng.
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SNART DAGS ATT FÖRNYA
MEDLEMSAVGIFTEN!!!

Efterfest...

Trevlig middag.

Jane Ison, mycket glad vinnare av 166:an.

Björn kunde inte 
låta bli...

Nu är det dags att förnya medlemsavgiften.
De allra flesta av er får ett mail med uppmaning att betala medlemsavgiften och vi 
ser gärna att ni betalar genom hemsidan med kort eller Paypal vilket underlättar 
enormt för vår medlemshantering och medlemsregister.

Om du av nån anledning inte kan betala via hemsidan så går det fortfarande att 
betala via plusgiro 604540-5, vi vill då att du mailar medlem@alfaromeo.org om att 
du betalat på detta sätt så vi kan fånga upp dig och manuellt mata in detta i sys-
temet, det är en hantering som vi gärna har så lite av som möjligt av naturliga skäl. 
Var noga med namn, adress och medlemsnummerr om ni betalar via plusgiro

Ny avgift för medlemskapet är 495:-
Ja den är höjd efter att ha legat still sedan 2005 då det beslutades om förra höj-
ningen. Höjningen motsvarar ca 7 liter bensin, en ok flaska vin eller 3st enkelresor 
kommunalt i Stockholm.
Det ni får är en hel del förmåner, många ger besparingar som vida överstiger med-
lemskapet.

• 20% rabatt på SJ, 
• Upp till 40% rabatt på Scandic Hotels och även Choice Hotels
• Rabatt på banmöten 
• Subventioner 
• Rabatter på rekonditionering och mycket annat

Alla förmåner hittas på hemsidan.

Att det mesta runt om oss ökat i kostnad under alla år klubbens avgift legat still vet 
vi alla, nu är vi tvungna att själva anpassa avgiften, förhoppningsvis kan det räcka 
för en lång tid framöver där vi ändå ser övriga kostnader förändras.
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alfaromeo-forsakring.se

Det finns massor av bilförsäkringar, men bara en Alfa Romeo Försäkring. Med rätt 
skydd och generösa förmåner adderar den trygghet till din körglädje. Bland annat ingår 
reparationer med originaldelar på Alfa Romeo-verkstad, drulleförsäkring, låga självrisker, 
förlängt skydd för motor, växellåda och elektronik samt upp till 20 % samlingsrabatt för fler 
försäkringar i Trygg-Hansa.

Slå oss en signal så berättar vi mer. Vi svarar 7-21 varje dag. Du kan också läsa mer, 
räkna pris och teckna försäkring på alfaromeo-forsakring.se

Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Alfa Romeo och Trygg-Hansa – ett av Sveriges ledande försäkringsbolag.

Du har väl sveriges enda 
originalförsäkring för Alfa Romeo?

Ring oss på
075-243 06 15

redan idag!

Bella Åland, en träff i litet format för 
italienska fordon genomfördes på Åland 
helgen 28-29 juni. Undertecknad deltog 
tillsammans med co-driver Daniel Pero i 
min nyinförskaffade Alfa Berlina 2000A 
-75.

Senaste gången denna träff ägde rum 
var 2008, då jag också deltog, men då i 
en Fiat 850 Sport Coupé från 1971. 

På initiativ av den finska Alfa-
klubben och Jonny Matsson på det 
Italienska Motornätverket i Mariehamn 
har träffen återuppstått 2014. 

Italienska motorentusiaster från 
Sverige, Åland och Finland samlade ett 
50 tal bilar på Torget i Mariehamn för att 
på sedvanligt vis titta och prata om var-
andras fordon. Pratet handlade också en 
del om skillnaderna och förutsättningar-
na för hobbyn i Sverige/Finland/Åland.

Träffen påminner på sätt och vis om 
Italienska dagen, men formatet är sma-
lare, och inte så många bilar. På lördagen 
bilutställning på Torget i Mariehamn och 
på kvällen middag på restaurang Umbra 
i Mariehamn. 

På söndagen kördes en rundtur i 
norra Sund norr om Mariehamn på 
fina krokiga vägar, tyvärr i hällande 
regn, med avslut på Ålands kändiskock 
Michael Björklunds eget ställe, Smakbyn.

TEXT: MATS GRIMME
FOTO: MATS GRIMME OCH DANIEL PERO

VYKORT FRÅN ÅLAND
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MILLE MIGLIA 2014 
MED ROBERT LITTLE

Vår amerikanske vän Robert Little har frikostigt delat med sig av 
sin och Autodeltas historia i tidigare nummer. Nu är Robert är inte 
bara historiskt aktiv utan verkar i allra högsta grad än idag. Läs hans 
reportage från 2014 års Mille Miglia, där Robert självklart deltog.

TEXT: ROBERT LITTLE
FOTO: USED BY PERMISSION, ©JULIEN MAHIELS. WWW.JULIENMAHIELS.NET
ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON
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lunda jämna steg med dessa vagnar! Det 
var mycket spännande att se, höra och 
lukta på dessa museiföremål som släpps 
lösa en gång varje år, då vrålar förbi de 
miljoner åskådare som kantar banan 
under tävlingen. Sammanlagt tog det 
46 timmar att köra den ungefär 170 mil 
långa tävlingen, inklusive en monumen-
tal trafikstockning (läs stilastående) i 
Pisa, vilsekörningar och uppehåll längs 
resan för att fotografera själva tävlingen. 
Lunch och middag serverades ofta väl-
digt snabbt!

2014 var första året då bansträck-
ningen var förlängd med 100 miles till 
totalt 1100. Detta för att ge geografiskt 
isolerade småstäder och byar möjlighet 
att se de 435 deltagarna, 90 följebilar, åtta 
vägfinnare, sju föråkare, fyra officiella 

pressbilar, fyra läkarbilar, och många 
fler följebilar som förutom 1500 ackre-
diterade journalister även omfattade en 
helikopter som filmade Jay Leno och 
hans codriver (Jaguars designchef) Ian 
Callum som körde en Jaguar ”Ecurie 
Ecosse” XK 120 från 1951. Dessutom följ-
des loppet av en svärm italienska poliser 
i Alfa Romeo polisbilar och en drös våg-
halsiga mc–poliser. Nämnde jag förres-
ten de 300 Ferraribilar som deltog i lop-
pet som föråkare i syfte att skapa en god 
känsla för huvudtävlingen? Mille Miglia 
är minst sagt ett praktfullt evenemang!

Från vår synpunkt var det mest impo-
nerande ekipaget en Alfa Romeo G1 från 
1921. Sex cylindrar, 6 330 cc! Bilen ägs av 
Tony Shooshani, boende i Los Angeles 
och London. Fordonet är den enda över-
levande av sammanlagt 52 bilar som till-
verkades av A.L.F.A i samband med att 
Nicola Romeo tog kontroll över företaget 
och började tillverka bilar efter första 
världskriget.

De första G1 tillverkades ursprungli-
gen för tävlingsbruk på den australiska 
kontinenten och representerar början på 
Alfa Romeos rika tävlingsarv som vi än 
idag njuter så mycket av att diskutera. 
Alfa Romeo G1 var även den första helt 
nya konstruktionen efter första världs-
kriget och slutet av det ursprungliga 
A.L.F.A. Giuseppe Merosi konstruerade 
bilen från sitt hem. Utgångspunkten var 
24HP som uppdaterades och utvecklades 
till den luxuriösa G1. Med en bensin-
motor på 70 hk toppade bilen hela 138 
km/h. Bränslepriset steg dock redan på 
den tiden, varför en törstig bil som G1 
var svårsåld, och produktionen stop-

Om de 435 startande i Mille 
Miglia 2014 kört på amerikan-
ska eller europeiska vägar på 
det sätt de körde i Italien – utan 
någon som helst respekt för 
de hundratals stoppskyltar, 
trafikljus, omkörningsförbud 
och hastighetsbegränsningar – 
hade de med stor sannolikhet 
hamnat i fängelse. I Italien följ-
des deltagarna och fick hjälp av 
italienska poliser på blänkande 
blåvita BMW motorcyklar med 
blinkande blåljus.

Jag vill inte ge ett felaktigt intryck om 
varför vi varje år träffas i Brescia eller 
var tävlingen handlar om, men faktum 
är att Mille Miglia är ett av få tillfäl-
len där det erbjuds möjlighet att köra i 
stort settt helt utan respekt för trafik-
regler och lagar, med både polisens och 
tävlingsledningens goda minne. Enzo 

Ferrari tyckte Mille Miglia var den vack-
raste tävlingsbanan på jorden. Om Enzo 
varit vid liv än idag kanske han kallat 
den för ” den mest upphetsande, snab-
baste och sista överlevande racerbanan 
på allmän väg.

För alfisten fanns mycket att se och 
glädjas över. Tävlingsveckan startade 
utanför Brescia där bilar under tre dagar 
inspekterades och besiktigades och poli-
sen kontrollerade deltagarnas körkort 
och försäkringar. Varje förare och team 
genomgick denna procedur en i taget, 
där även bilars identifieringsplåtar foto-
graferades, chassinummer verifierades, 
ansökningar om startnummer behandla-
des och vägbeskrivningar distribuerades.
På avfärdsdagen, den 15 maj, samlades 
alla bilar på Piazza della Vittoria i centrala 
Brescia där sista delen av de teknsika 
kontrollerna utfördes, inklusive den vik-
tiga plomberingen av bilars ratt och ratt-

stång. 5 Detta sker i en spännande miljö, 
mitt bland övriga tävlingsdeltagare, jour-
nalister och åskådare samtidigt som en 
gammal ritual – punzonatura – där man 
stansar deltagarnas tävlingskort.

Första bilen startar kl 1800. Första 
sträckan är en fem timmar lång snirk-
lande navigering till bergen ovanför 
Venedig, innan man åter styr söderut 
till Padova för nattvila. Traditionsenligt 
var de första nio bilarna av märket O.M 
från eran 1927–1930, samma fabrikat som 
vann Mille Miglia 1927.

Fartfesten varade sedan oavbrutet 
till söndag eftermiddag, då bilarna åter-
vände till Brescia efter totalt 1100 miles 
(drygt 170mil) och sammanlagt 17 tim-
mars sömn för besättningarna. Vädret 
var strålande förutom en kort period av 
regn i området kring L’Aquila. Resten av 
tävlingen fylldes av värme, solsken och 
behagliga temperaturer.

Karta över tävlingen och dess fyra dagar.

1900 Super Sprint Touring från 1956. Ferrari, Alfa Romeo, Lancia och andra klassiker lockar storpublik.

Piazza Loggia inför plombering och stansning av startkort. Artikelförfattaren med sin inhyrda Spider Aerodinamica. Plomberingen härstammar från äldre tider, då det emellanåt förekom byte av chassi under tävlingen.

Amerikanska American Alfa Romeo 
Owners Club representerades av under-
tecknad tillsammans med författaren 
(för tredje året av fyra) Steve Jain, som 
nyligen blivit alfist och är mitt uppe 
i renoveringen av sin 1750 GTV. Vi 
körde en Spider Aerodinamico 1600 
som jag hyrt från www.slowdrive.it 
vid Gardasjön, sponsrade av välkända 
Highwood Motors från Storbritannien.
Bilen gick som ett skott, trots oftast 
fullt öppna spjäll i våra Weber DCOE40, 
hårda inbromsningar och en ihärdig jakt 
efter några av de mest fantastiska och 
historiska bilar som någonsin skapats 
av tillverkare som Alfa Romeo, Bugatti, 
Maserati, Aston Martin, Jaguar, BMW, 
Lancia och Mercedes Benz. Oftast var 
det allt vi kunde göra för att hålla någor-
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pades efter endast 52 tillverkade. Bilen 
är den äldsta överlevande tävlings–Alfa 
Romeo och den kördes fullt ut under täv-
lingen, precis som då den var ny.

Vinnaren av Mille Miglia 2014 var 
en Lancia Lancia Tipo 221 Spider från 
1928, följd av en Alfa Romeo 6C 1750 
GS Zagato som tvåa med en av mina 
ständigt återkommande favoriter Aston 
Martin Le Mans från 1933 tätt därefter 
på tredje plats. Bugatti T40 och T35 tog 
fem av de tio första placeringarna. För 
oss i vår Highwood Alfa slutade allt bra 
då vi nådde Brescia på utsatt tid i bak-
hasorna på en bluddrande Bentley 4.5 

Artikelförfattaren med Jay Leno i besiktnings-
området.

Polizia inspekterar deltagarnas körkort, försäkring och registrerinsgbevis.

1957 Giuletta Sprint Veloce.

Tävlingens äldsta deltagare 2014: Alfa Romeo G1 
1921. Slutade på 293:e plats totalt. Hur bra skulle 

du prestera vid 93 års ålder?

1928 6C 1500 Super Sport Farina

Alessandro Maccolini,designchef på Alfa Romeo 
och ansvarig för exteriören på 4C, gjorde sig 
mer än tillgänglig vid Alfa Romeos tält. Med 
lite tur fick du en handritad designstudie med 
dig. Idag är Alessandro en del i det 200 personer 
”Skunkworks” som jobbar med bland annat 4C 
Spider och andra ännu ej offentliga modeller.

liter som fick slut på bränsle precis då de 
passerade mållinjen. Andrea Zagato och 
Marelia Rivolta i en Alfa Romeo 1900 
SSZ Super Sprint Zagato från 1957 sluta-
de på 94:e plats, emedan forna raceresset 
Jackie Ickx tvingades bryta i en Porsche 
550 Spyder RS från Porsches museum. 
Även skådespelaren Jeremy Irons i en 
Jaguar XK försvann längs sträckan. För 
Alfa Romeos del kom 36 av 42 startande 
bilar i mål.

Shooshani i sin G1 vrålade i mål på 
293 plats, Jay Leno tog sig i mål på 305:e 
plats av de totalt 358 bilar som tog sig i 
mål.  

Mille Miglia är en fantastisk hän-
delse som borde stå på alla entusiasters 
att–göra–lista. Tävlingen är helt enkelt 
det mest fantastiska du kan uppleva som 
bilentusiast. Någonsin.

Det går att genomföra debuttävlingen 
som jag gjorde, genom att hyra en bil och 
bl en av de omkring 600 erkända ”följa-
re” som råkar smälta in och köra samma 
vägsträcka som de riktiga deltagarna kör 
i Mille Miglia. Tävlingarna är helt enkelt 
en kombination av lagligt och det mest 
upphetsande du kan göra.

ROBERT LITTLE 
NEW YORK, NEW YORK, 29 MAY 2014 
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Min personliga favorit efter tre års deltagande i Mille Miglia. Vi råkade 
tanka samtidigt som den legendariska 1750. Från Mille Miglia 2012.

Häpnandsväckande kupeér från 1960–talet, inklusive en Super Sprint 
från 1956. 

1938 6C 2300 B Mille Miglia Spider by Touring. 1939 6C 2500 SS som får nummerlapp applicerad. Slutade på 
plats 294.

1931 6C 1750 Gran Sport Zagato på väg till besiktning. Motornummer inspekteras och fotograferas på Zagaton.

1954 Sportiva 2000, plats 135.

Originalteckningar från Alfa Romeos formgivare på Piazza Loggia under 
tävlingen.

Teckning av Alfa Romeos formgivare. Är din nya GTV dold någonstans 
på detta ark?
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M
ånga med mig känner Jonta 
som driver CC Motor i 
Eskilstuna. Han har några 
gånger sagt och antytt att 

han tyckte att jag skulle köpa hans 
”Brasse-Alfa”, en Alfa Romeo 2300 B. 
Bilen är byggd i Brasilien och baseras 
på den gamla 1900/2000 tekniken som 
exporterades dit från Italien 1962. I 
Brasilien tillverkade man bilar med gam-
mal teknik men med nya karosser. 

Bilen som jag talar om tillverkades 
1977 och såldes till en finsk diplomat. 
När diplomaten återvände till Finland 
-78 tog han bilen med sig. Där levde 
hon tills Jonta köpte henne 2000 och tog 
henne till Sverige. I Sverige fick hon lite 
uppmärksamhet på några bilträffar och 
i några tidningar, sedan ställdes hon att 

ALFA ROMEON SOM BLEV KVAR

sova under ett tjockt täcke bland Jontas 
andra skönheter. Under det täcket stod 
hon när jag köpte henne. 

Väl hemma berättade jag om mitt köp 
på min alfablogg. Jag skrev att jag köpt 
henne för att använda som drivlina i min 
1900 Super, vilket också var min avsikt. 
Döm om min förvåning då jag nästa dag 
får ett mail från Tyskland och författaren 
av den nya 1900 boken ”Millenove”, H-J 
Döhren. Han skriver: “Jag hoppas att du 
tänker om, då det inte finns så många 
kvar av dessa modeller”. Nästa dag får 
jag mail från ordföranden i den brasili-
anska alfaklubben. Han skriver samma 
sak till mig. Nu måste jag tänka om.

Jag sätter in en annons på några 
internationella bilsidor och hoppas att 
någon kanske vill rädda henne från mig 

(jag börjar se mig som en alfamördare). 
Tyvärr så händer ingenting. Då dyker 
en tanke upp. Jag har tidigare varit i 
kontakt med dr. Gippo Salvetti. Han är 
den som startat upp ”Alfa Blue Team”, 
ett sällskap vars medlemmar är några 
av dom största Alfa Romeo-samlarna 
i Europa. Jag skickar iväg ett mail till 
honom och berättar om mitt dilemma. 
Svaret kommer nästan omgående! 
Tyvärr så samlade han inte på just denna 
modellen, men han skickar mitt mail 
vidare till en medlem av Alfa Blue Team, 
professor Axel Marx i Schweiz, som kan 
tänkas vara intresserad.

Det dröjer en halvtimme så kommer 
ett nytt mail, denna gång från Schweiz. 
Professor Marx vill gärna rädda min bil 
och han visste ”mycket väl” vem jag var! 

Han hade följt min blogg en längre tid 
och visste redan hur bilen såg ut. Efter 
några mail fram och tillbaka så kommer 
vi överens om att jag skall leverera bilen 
till honom utanför Lugano, så fort som 
möjligt. Jag tar min telefon och ringer 
min goda vän Per Waden i Helsingborg, 
och berättar att jag sålt henne till 
Schweiz. Per säger direkt ”När åker vi?”

Torsdagskvällen innan pingst tar vi 
färjan från Trelleborg till Travemunde 
och kör vidare mot Lugano. Fredag kväll 
kl 22.15 anländer vi till byn Comano 
utanför Lugano. Vi skall mötas vid pro-
fessor Marx lagerlokal mitt i samhället, 
där han har större delen av sin samling. 

Efter 5 minuter svänger en otroligt 
fin Bertone coupe in på gården, och ur 

TEXT: UFFE BERGMAN

den kliver en liten Italiensk man. Han 
presenterar sig som mekaniker, men han 
talar bara italienska. Mannen går varv 
efter varv runt släpet, och säger hela 
tiden ”bella, bella, bella”. Efter ytterli-
gare fem minuter anländer en vit Giulia 
Super i toppskick. En man hoppar ut ur 
den vita Guilian, springer fram till mig 
och Per och presenterar sig som Axel 
Marx, professorn.

När även han börjar gå varv efter 
varv runt bilen, så undrar jag om det är 
någon sorts ritual. Axel kommer fram till 
mig och frågar om jag är medveten om 
att det är den SISTA bilen av den model-
len som finns kvar i världen! Jag svarar 
att jag visste att det var få kvar, men inte 
att det var så få.

Axel säger att vi måste komma upp 
och kolla på hans Alfor. Vi gick upp för 
en trappa, och där stod skönheterna på 
rad. Jag fick fotografera, men bara för 
privatbruk, så tyvärr kan jag inte visa er. 
Men ett tips om ni vill se bilarna på bild: 
Jag kände igen ett tjugotal av dem från 
mina faktaböcker, bilderna i böckerna 
var tagna här.

Där stod till exempel 8C chassie #1 
och 4C chassie #2. Jag frågade varför han 
inte hade chassie #1 av 4C. Jo, svarade 
Axel, det tillverkades inte någon #1. Han 
hade även Monstret chassie #1 och så 
fortsatte det, bil efter bil.

När vi tittat runt så säger Axel: Nu 
åker vi hem till mig, jag har bett min fru 
att baka pizza åt oss. Axel kör min 2300, 

Prof.Axel Marx, Per Waden och Axels mekaniker framför en tavla med autografer av ALLA som varit med och utvecklat Alfa Romeo 4C.

Jag som berättar den här historien heter Ulf Bergman och har varit smittad och en 
trogen ”Alfist” sen jag såg min första Alfa Romeo 1978 på A-R Bil Storängsbotten 
,Stockholm. Det var en Alfetta GT av -75 års modell och jag blev blixtkär. Under 
mina 36 år som medlem i klubben så har jag ägt många olika modeller. 
I dag håller jag på att renovera en 1900 Super Bicolore 
från -57. Bilen är i ett bedrövligt skick men jag har 
bestämt mig att den skall bli fin igen. 

Parkerad i finrummet hos en av Europas största Alfa Romeo-samlare. Bredvid bilen står Prof. Marx och Ulf Bergman.
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There are no unachievable goals.

* Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar, dock längst t.o.m. 31/10, 2013. **Standard för vissa versioner. ***5 års nybilsgaranti/150 000 km. Gäller alla Alfa Romeo registrerade fr.o.m. 1/1, 2013. Bilen på bilden kan
 vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. Bensinförbrukning blandad körning 4,4 - 6,4 l/100 km. Co2 g/km 114 - 149. 

ALFA ROMEO GIULIETTA VELOCE FRÅN 199.990 KR*
Den extremt sportiga designen gör Giulietta Veloce synonym med fart. Bilen är utrustad med bland 
annat en ny sportinteriör, det anpassningsbara prestandaprogrammet Alfa D.N.A., TCT-växellåda**, 
interiörlister och spegelkåpor i titanfi nish samt en exteriör Veloce-badge.
Ännu vackrare, ännu mer körglädje, ännu mer Alfa Romeo.

U T A N  H J Ä R T A  Ä R  V I  B A R A  M A S K I N E R

Alfa Romeo Sverige
Följ oss på Facebook

alfaromeo.se5 ÅRS

NYBILSGARANTI***

jag hans Giulia, Per sin Mercedes och 
mekanikern sin Bertone. Axel bor högst 
upp på toppen av byn med en vidunder-
lig utsikt över dalen och sjöarna.

Efter att vi hälsat på familjen tycker 
Axel att vi ska kolla på hans ”finbilar”. 
Under villan har han ett stort garage 
där det står cirka 20 bilar. Axel kör ner 
2300:an och parkerar den mitt i garaget. 
Mitt i finrummet tänkte jag, och jag som 
tänkte skrota henne! I det garaget så 
fanns alla mina drömbilar: 1500, 1750, 
2300, 2500, 1900 och ZAGATO i mängder. 
Varför så mycket Zagato frågade jag? 
Jag känner familjen sen gammalt och 
vi umgås regelbundet så det blir lite så 
svarar han.

Under natten berättar Axel att anled-

ningen till att bilarna står hemma hos 
honom, och inte på Alfa Museet, är att 
Fiat inte bryr sig om gamla bilar längre. 
Han har köpt bilarna, för att rädda dom 
för framtiden. Han berättar också att han 
är han med i den grupp som Fiat satt 
ihop för att höja Alfa Romeos status. Då 
Per och jag undrar vad det innebär säger 
han att han var med och tog fram både 
8C och 4C, vilket förklarar att bilarna 
stod i hans samling. När klockan börjat 
snurra runt och vi kom till sängs i gäst-
våningen, var det MYCKET svårt att 
somna. Jag hade kunna skänka honom 
bilen bara för denna resa och att träffa 
dessa personer. 

Efter en god frukost dagen därpå, fick 
vi se hans regaliasamling. Axel håller 
fram en stor nyckelknippa och lägger 

den i mina händer. “Gissa vad det är”, 
säger han och ler stort. “Det är ALLA 
nycklar till Alfa Romeos motorfabrik, jag 
tog dom då dom rev fabriken!” På väg-
gen i hans garage hänger klockan som 
satt monterad i fabrikens matsal. Den 
skulle jag nästan kunna döda för. 

Tiden går fort när man har roligt. Per 
och jag måste börja köra mot Sverige.  
När vi säger adjö, säger Axel till mig: 
“Ulf du vet att du är alltid välkommen 
hit och gästvåningen står alltid till ditt 
förfogande”. Det var sköna ord att ha 
med sig på resan hem. En resa som var 
så overklig och samtidigt en otrolig 
boost för mitt ALFISTI-hjärta.

Ulf Bergmans blogg hittar du på 
enalfistisbekennelse.se

Comano.
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EN KVÄLL MED
ALFA ROMEO 4C

De var skönt att vakna den fredagsmorgonen i slutet av april med en känsla att 
det skulle bli en speciell kväll. Får erkänna att koncentrationsförmågan på jobbet 
den dagen inte var på topp, men den som känner mig har all förståelse för det.
TEXT: MAGNUS BERG

Så här såg vi ut mest hela tiden under provturen. Man tar gärna en kik i backspegeln ibland med så läckra for-
mer runt hörnet.

Glädjetjut hörs inte i en tidsskrift så 
Peter får komplettera med en tumme…

Fiat- och Alfa-försäljaren Auto Lounge i 
Kungsbacka hade bjudit in till ett event 
med grillning, stand-up och mingel men 
framförallt hade det annonserats ut att 
man skulle visa upp nya modellen 4C. 
Någon timme innan Autolounge startade 

sitt event, var jag och Peter inbjudna för 
att kunna få en stund för oss själva med 
denna godbit. Hade i ärlighetens namn 
inte väntat mig så mycket mer än en kort 
tur på någon parkeringsplats, men det är 
ju inte heller fy skam tänkte jag. Väl där 

fick vi se att det var 2st 4C på plats. En 
kundsåld Lounge Edition som stod inne 
i hallen för allmän beundran, samt en av 
Fiats demobilar som just precis registre-
ratsats på i Sverige.

27
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Vi hann knappt komma innanför 
dörren innan vi fick nyckeln till den sist-
nämnda bilen, sedan en liten introduk-
tion av Fiats representant på plats innan 
det bar iväg. Härlig känsla! Nu hade vi 
bägge två sett bilen ”live” tidigare, så 
den första chocken över hur bred, låg 
och rå denna bil är hade vi redan bakom 
oss. Tur var väl det för kroppen var 
redan tillräckligt pumpad med adrena-
lin. Känns ju synd att säga att den gör 
sig dålig på bild, för det gör den ju inte, 
men när man ser den i verkligheten så är 
det som att alla linjer och dess proportio-

ner faller på plats och den är verkligen 
fulländat vacker.

Det första som slår en när man startar 
motorn är att den är väldigt närvarande. 
Ett riktigt skönt muller sprider sig. 
Tryck på knappen med en 1:a på, sen 
är det bara att gasa iväg i automatläge. 
Växlingarna görs väldigt smidigt i auto-
matläge. Vi valde nästan direkt att sätta 
DNA-väljaren i det för 4C unika läget 
”Race” och sedan växla manuellt med 
paddlarna på ratten. I Race-läget slås all 
antisladd av men bilen uppträder väldigt 
stabilt och greppet är grymt. Inga hjul-

spinn trots friskt gasande. 
Ner med rutorna för att njuta extra av 

det otroligt fina avgasljud Alfa Romeo 
fått ur denna fyrcylindriga rackare. Som 
den går! 

Det här är en riktig nöjesmaskin 
och flinet som sprider sig på oss bägge 
håller i sig under hela provturen. 
Accelerationen är fantastisk och väx-
larna piskas in rappt som bara den, inte 
en chans att man skulle växla så fort 
med en konventionell låda. Det är lätt 
hänt att man kommer in mot en skarp 
kurva med lite för hög fart, men det är 

Christian Skaar (t.v.) tillsammans med adrenalinstinn testförare
och Soran Ismail (t.h.) som tillsammans med göteborgsfavoriten 
Niclas Andersson bildade kvällens stand up-duo.

Det bjöds på god mat från gril-
len, och en Jeep fick rycka in 
som matbord.

Kolfibermonocoquen gör sig 
påmind i inredningen, läckert!

Det blev mer ”klämma och känna” efter maten. Gustav 
Holmdahl kikar in i motorrummet och funderar kanske på 
hur en barnvagn ska få plats bakom den?

Inredningen är enkel, och även här kan man ana att prioritet 
har varit att hålla ner vikten. 

Tro mig, det var inte förens jag kom hem jag 
såg vad som fastnat på detta foto. Italiensk 
design vs. tysk design när den är som bäst.

bett i bromsarna och bilens retardation 
är väldigt bra. 

Vi chansar och kör ut på för oss helt 
okända små landsvägar strax utanför 
Kungsbacka. Det visar sig snabbt att vi 
valt helt rätt väg för en provtur med en 
4C. Vägarna slingrar sig fint och det är 
nästan att man för en stund tror att man 
är i Toscana och snart ska stanna till på 
en vingård, eller är det bara bilen som 
har förtrollat oss?

Precis som motorns närvaro direkt 
gjorde sig påmind vid start så är det 
just närvaron i bilen som går igenom på 

mycket. Bilen saknar servo och har en 
väldigt fin styrkänsla, vi upplever ald-
rig under turen att vi saknar en servo. 
Inredningen är enkel men känns gedi-
gen, instrumentbrädan har ett asfalt-
sliknande utseende (för att ännu mer 
få fram känslan av att vara nära vägen 
kanske?). Att ha riktig kolfiber lämnat 
synlig i bilen är ju inte bara snyggt utan 
gör också närvaron av bilens ryggrad 
påtaglig. Den fina monocoque som ligger 
till grund för den låga vikten gör denna 
bil unik i sin prisklass. 

Det är ingen lång stund vi är ute och 

kör men känslorna kommer tillbaka så 
här flera månader senare när jag sitter 
och skriver. Den körglädje vi upplevde 
var fantastisk. Alfa Romeo har verkligen 
skapat en bil som reagerar blixtsnabbt på 
förarens rörelser och får föraren att kän-
nas som ett med bilen. Mycket bra jobbat! 

All heder åt Auto Lounge för en 
mycket trevlig kväll med god mat och 
dryck, stand up av högsta klass och ett 
trevligt mottagande! Kul med återförsäl-
jare som engagerar sig och regelbundet 
arrangerar annorlunda och trevliga 
event för sina kunder.

Kanske kan vi återförenas någon gång? Vissa klagomål hemifrån om trångt baksäte 
(Brera) kanske kan slippas om det inte finns något baksäte?



VINTERRALLYVINTERRALLY

30 31

”Lappstockholm Winter Driving” ett 
pampigt namn på februarirallyt som 
Lyckselesektionen körde för andra gång-
en. Fyra fordon från Ö-viks sektionen 
av Norrlands Motorhistoriker, varav två 
Alfa Romeo, drog norrut de 23 milen till 
ett vintrigt landskap med en decimeter 
nysnö på vägbanan samt drygt tio gra-
der kallt. Det ultimata förhållandet kryd-
dades med snö i luften, perfekt för ett 
vinterrally. Även om rallyt inte handlade 
om fortkörning.

Själv var jag inspirerad till max efter 
att jag läst boken om Englands rally-
ess Colin McRae, därefter läste jag om 
Thomas Rådströms framfart i rallycir-
kusen. Under resan upp till Lycksele 
fantiserade jag om kommande rally, såg 
mig själv lyfta över krönen, full-fart-
sladd i kurvorna och väldig attack i 
körningen. ”Vad fort du kör” påpekade 
hustrun gång på gång. Känn dig säker 
tänkte jag svara, du åker med en bland-
ning av McRae och Rådström. Istället 
sänkte jag farten för jag påminde mig, att 
dessa grabbar nu och då hamnade ute i 
”busken” på taket, ofta med personska-
dor. Då fegade jag och körde som ”folk” 
resten av resan.

Nu till väsentligheter. Lördag morgon 
samling kl.9.00 vid Volvo, med första 
start 10.00. Då var rallyskylten monterad, 
inte alltid så lätt, och roadbooken och 
övriga papper hämtade. Roadbooken 
förresten, det var ju ett kapitel för sig. 
En stor fördel hade det varit om vi innan 
start tänkt till om hur en roadbook fung-
erar, då kanske vi inte susat förbi första 
kontrollen i rena Rådströmfarten. Den 
är logiskt uppbyggd med avståndet från 
första kontroll till sista i vänstra kolum-
nen, det var bara att följa på trippmäta-
ren, bara och bara, men det underlättar. 
Rallyt var över innan vi fattade detta. 
Nästa kolumn, vid första anblicken 
trodde jag att det var teckningar från en 
förskola, men icke det var väganvisning-
ar. Tredje kolumnen bestod av skriftliga 
hänvisningar, allt hur enkelt som helst, 

eller? Femton mil på riktiga vintervägar 
med en decimeter nysnö på vägbanan, 
smala, krokiga och backiga, alla ingredi-
enser fanns med.

Vi var tjugo fordon av varierande 
storlek och skick, alla tog sig i mål. En 
Pontiac Parisenne -60 samt en Cadillac 
från -59, kanske inte ultimata bilar i 
detta väglag. Men med skickliga chauf-
förer gick det bra. 

Sexton frågor skulle besvaras. 
Frågorna var bra, omväxlande, kluriga 
och allmänna, fullt godkända. Inte frå-
gornas fel att jag inte kunde svaren så 
ofta som önskvärt var.

”82,40 km. Tag hö Postvägen Byastuga 
‘FIKA’ fråga: 8+9”. Den vägbeskriv-
ningen kändes som en uppenbarelse, nu 
vankades kaffe och våfflor.

Efter våffelpausen återstod halva 
rallysträckan och åtta frågor.  Så små-
ningom blev det målgång och inlämning 
av svaren för rättning. Välförtjänt fick vi 
äta oss mätta innan prisutdelningen som 
följde därefter.

Jag, ordf. i NMH och Roland 
Sjölander ordf. i Ö-viks sektionen, vi 
åkte Alfa; och när vi tackade arrangö-
rerna för väl genomfört rally kände vi 
oss tvungna att förklara vissa saker. För 
det första startade vi bland de första. För 
det andra kom vi i mål absolut sist av 
alla, tror till och med att de väntade på 
oss. Ingen skugga skall falla över Alfa 
Romeo, vi har stallorder från Italien att 
spara fordonen till större uppgifter och 
nu kom en liten nödlögn över mina läp-
par, vi är här bara för att testa tempera-
turen på golvet i baksätet. Vet ej om vi 
blev trodda. Jag tyckte att det krävde en 
förklaring när två så uppsatta personer 
som ordf. och körandes Alfa kommer 
sist i mål med en Alfetta och en Berlina. 
Sanningen var den att vi pratade vitt och 
brett med alla och glömde tid och rum.

För övrigt vann en Ö-viksgrabb rallyt 
i en Volvo P 1800 och Roland Sjölander 
blev tvåa med sin Alfetta-77.

VINTER-RALLY I LYCKSELE
Den sjunde februari 2015 är det dags igen för Norrlands 
Motorhistorikers (NMH) vinterrally igen. Här kommer en inspireran-
de redogörelse från 2014 års upplaga, berättad av Håkan Nordin.

TEXT OCH FOTO: HÅKAN NORDIN.

Ivriga Alfor i väntan på start. Berlina-74 och Alfetta-77.

Kjell Strandberg gör som de stora rallyförarna, servar Cortinan vid uppehållet.

P-1800, Berlina, bakom den en Alfetta samt Cortina GT vilar när besättningen fikar.

Tapper man från Umeå körde Ariel 500-54 hela rallyt!Inte så lätt att tänka klart i Vinterkylan.
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I september 2009 besökte jag och några kompisar Goodwood Revival. Ett årligt 
återkommande arrangemang på den gamla racerbanan/flygfältet under andra världs-
kriget. Goodwood Revival är ett enastående arrangemang vad gäller historiska mil-
jöer, historiska racerbilar, motorcyklar och flyg. Racen är uppdelade på olika klasser, 
både för bilar och motorcyklar. På Goodwood pratar vi race och inget puttrande runt 
banan. Det innebär alltid krascher och avåkningar, men det verkar finnas gott om 
pengar i den här branschen, så bilarna dyker upp igen året efter, som nya. Varje år är 
det dessutom ett speciellt tema. 2009 firade man Hundkojans 40-årsjubileum. Jag vill 
på detta sätt visa er några bilder från 2009, men dom är lika aktuella i dag eftersom 
det ser likadant ut varje år.

Miljöer
Fantastiska garage/depåmiljöer är upp-

byggda, det är bara att gå runt och titta 

på de fantastiska gamla bilarna. Inga 

avspärrningar, du kan ta på bilarna...

Försäljning 
Det finns massor att köpa på Goodwood. Kläder, böcker, posters, reservdelar, modellbilar med mera. Eller varför inte en replika av en Jaguar XJ 13!

Alfa Romeo
Alfa Romeo är med sin fantastiska racerhistoria finns naturligtvis på plats. Här är några axplock.

Mer i depån 
Lola T 70 är min favoritbil, alltså kupén. Men T70 Spider är helt ok. Liksom Aston Martin DB4 Zagato och DBR1. Maserati 250 

F, ”Fågelburen”, har jag som modell hemma. Här fanns den på riktigt. Flera Porsche RS 60-61 fanns också på plats, den på bil-
den har Joakim Bonnier tävlat med.

TEXT OCH FOTO:
GUNNAR SUNDGREN



GOODWOODGOODWOOD

34 35

Finbilsdepån (krävde ackreditering, slips och inga jeans)I en särskild inhägnad depå fanns de dyraste bilarna. För att komma in där krävdes slips, och absolut inga jeans. Inte bara en, utan flera Ferrari GTO, 250 LM o s v. Massor av bilar som jag bara sett på bild. Fick dessutom 

Race
Tävlingarna är indelade i olika klas-

ser, både för bilarna och motorcyk-

larna. Och det var riktig race, ingen 

långsam uppvisning. Grid girls 

naturligtvis. Vad sägs om startfältet 

på bilden?

Motorcyklar 
Även de som älskar gamla motorcyk-

lar får sitt lystmäte på Goodwood. 

Många Norton Manx och andra klas-

siker.

Flyg
Goodwwod äger ju rum på en gammal 
flygplats, så flyget är också på plats med 
Spitfires, Mustang m fl gamla flygplan. 
Även här kan man gå runt och studera 
planen på nära håll. Dom är också uppe 
i luften och bjuder på flyguppvis-
ningar. 2009 var det enda kvarvarande 
bombplanet av typ Vulcan (deltog i 
Falklandskriget 1982 ) uppe och flög på 
låg höjd över banan. Mäktigt.

Underhållning, kläder
Musik, barer, kläder, allt går i gammal stil. Många gamla militärfordon och dito militärer. Damerna hade nylonstrumpor med söm o s v. Den stora gamla karusel-len var ångdriven!

Goodwood 2015
Äger rum den 11-13 september. Jag 
säger bara en sak, åk dit om du har 
möjlighet! Massor av bilder, fakta, 
och videos om Goodwood och deras 
andra arrangemang, Festival Of 
Speed finns på hemsidan www.
goodwood.com

provsitta i en Scarab formel 1 tack var en svensk mekaniker. Scarab kom-mer från Amerika och var den sista formel 1 bilen med frontmotor, en Offenhauser motor. Försökte också att få provsitta en Ferrari GTO, men det 

blev nobben trots slips och eleganta byxor. På Goodwood finns troligen inga bullerrestriktioner. Gissa om det kom ljuv musik ur avgasrören på bilarna i reportaget!
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1. Ett rekorderligt verktyg… Vad håller mekani-

kern egentligen på med?

1. Drar fast höger framhjul 

X. Lossar höger framhjul 

2. Förspänner främre diffbromsen

2. Visst har Formel 1-sporten en grön profil! I vilken ort hittar man detta bevis?
1. Grove

X. Maranello 
2. Hinwil

3. Forza Alfa Romeo! Vilken tävling? 1. Mille Miglia
X. Nürburgring 1000 km 2. Targa Florio

4. Gelleråsen i början av 1960-talet. Varifrån 

härstammade föraren/mekanikern på fotot?

1. Australien

X. Nya Zeeland

2. Irland

5. Två motorer, motroterande propellrar. Byggd 

för att flyga snabbare än alla andra, men lämnade 

aldrig marken. Vem låg bakom projektet?

1. Alfa Romeo 

X. Bugatti

2. Mercedes

6. Mekaniskt manövrerade sekventiella växellådor är inte så vanliga, men en av dessa bilder visar en sådan. Vilken?

7. Spänstig målflaggning på en klassisk bana. 

Var finns den?

1. Mexiko

X. Sydamerika

2. USA

8. Principskiss visande en intressant meka-nism. Vilket företag kan på 1960-talet ha nyttjat denna tekniska lösning i sina produkter?
1. Lotus

X. Eumig

2. Sikorsky

9. Som bekant är det strängt förbjudet för bil-

förare att själv bedöma trafik- & vägsituationen, 

och anpassa farten därefter. Däremot är det 

fullt lagligt att fördjupa sig i pekplattans menyer 

under körning. Denna bil ger goda möjligheter 

förströ sig under färdens gång. Vilket är bilmär-

ket?

1. Maserati

X. Tesla

2. Cadillac

10. Denna speciella tuba lär ha utvecklats på beställning av en känd kompositör. – Vilken?

NÅGRA NYA NÖTTER 
NÄRA NYÅR

Eftersom ingen haft förstånd att sätta stopp för 
den årliga Nötplågan, får ni, bästa KB-läsare, 
skylla er själva: – Här är ånyo ett lass mer eller 
mindre hårdknäckta nötter att fördärva julfriden 
med. 

Nöt-Red ser med skräckblandad förväntan fram 
mot era svar. I de fall då svaren inte är tusenpro-

milligt självklart korrekta, och när är de det, må 
motiveringar bifogas.

Bästa i tid insända svar belönas med fritt med-
lemskap i Club Alfa Romeo 2015, samt en nära 
nog intergalaktisk berömmelse! Svar-instruktioner 
finns efter sista frågan. 
Lycka till!

NÖTREDAKTÖR: BJÖRN SANDBERG
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Svar på nötterna skall 
vara Nöt-Red. tillhanda 
senast 10 jan 2015.

Skicka till 
orso@bredband.net
eller

Björn Sandberg
Hangarvägen 3
183 66  TÄBY

13. En kamaxel från en på sin tid vanlig Alfa 

Romeo-modell. Hur många ventiler hade motorn 

totalt?

1. 8

X. 16

2. 24

14. Mojängen på bild 14 är en laddare för USB-
prylar. Dess utformning leder osökt tankarna till 
en av personerna, vilken?  – Och varför?

15. Nu blir vi en smula tekniska. Vilken bild 

visar TIG-svetsning?

16. Den uppmärksamme läsaren noterar säkert att det finns ett gemensamt ord kopplat till dessa tre bilder. Vilket?

17. Serier kan vara kul. Här gäller det att iden-
tifiera tecknarna bakom dessa figurer. Tag deras 
namn, se vad det blir om man sätter hop1. Första bokstaven i förnamnet2. Andra bokstaven i efternamnet3. Tredje bokstaven i efternamnet

18. DANG! – Denna onomatopoetiska arbets-

beskrivning finns faktiskt i en av Alfa Romeos 

officiella verkstadshandböcker.

Vad är det som åtgärdas på detta resoluta vis?

19. Nu blir det lite kultur! Vilken klassisk kom-

positör kommer man osökt att tänka på då man 

ser den här bilden? Ledtråd: Försynt.

20. De här till synes rätt olika fordonen har en teknisk lösning gemensam. Vilken då? Ledtråd: 
U-235.

12. På en del håll har polisen uppenbart gott 
om pengar … Var hittar man denna potenta polis-bil?

1. Kalifornien

X. Dubai

2. Monaco

  

11. Årets F1-bilar är inte endast de fulaste i 

mannaminne, de är även de mest komplicerade 

någonsin. Detta är en av de avancerade kompo-

nenterna i bilarna. Vad är det för något? 

1. Bränsleflödesmätare, som sänder ekonomidata till FIA. 

X. Red Bull-pump som skickar energidryck till föraren. 

2. Huvudcylinder som levererar bromsvätska 

    till bakbromsarna.
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Gelleråsen
Årets första rejs bjöd på regn: så mycket att jag fick driftstör-

ningar på motorn. Lite svårt att rejsa med en bil på tre cylindrar! 
Lyckades med att bli trea i första i alla fall, och tvåa i andra. Jisses 
vad banan var hal bort mot Ejes. Det var nästan så man bad till 
gud att det skulle bromsa när man ville o inte utanför banan eller 
mot nåt annat.

Kinnekulle I
Kinnekulle bjöd på en helt underbar dag, i alla fall vädermäs-

sigt. Tyvärr så letade jag fallande bränsletryck. Jag hade bytt tank 
efter Gelleråsen och misstänkte smuts, även om jag hade tvättat 
med diesel i den länge och väl. Var i Mariestad och köpte filter och 
slangar, men fick ingen ordning på  det. Jag körde ändå kvalvarvet, 
eftersom man får en poäng bara man har kört ett varv och fått en 
tid registrerad. En poäng som kan visa sej viktig i slutställningen. 

Väl i hemma i garaget så visar det sej att en klämd bränsleslang 
mellan tank och kaross låg bakom problemen.

Härnösand
Ja då var det sommar med temperatur på 28 grader. Är man 

riktigt klok som kör rejsbil med undertröja, långkalsonger och en 
trelagrad overall? Men nu slapp jag ju köra, då min kopplings-

lamell behagade att implodera. Det blev till att titta på, och jag 
måste säga att jag verkligen missar sevärda rejs, de gånger inte står 
som åskådare. Men det hade ändå varit roligare att köra hem från 
Mittsverigebanan om jag fått rejsa.

Kinnekulle II
Lördagsförmiddagen var fin, men sen var de slut på det fina 

vädret för nu kom regnet och regnet varade ända tills strax innan 
söndagen var slut. Under taxikörningen, med en yngre kille i pas-
sagerarstolen, brister min hjulspindel höger fram under bron på 
väg mot Mohlins knäpp och det blev en avåkning. Jag hoppas att 
killen som åkte med inte blev rädd! Det verkade som att han var 
OK, när jag pratade med honom efteråt. 

Robert Smith hade vänligheten att låna ut en spindel med till-
hörande drivaxel.  Vem har en hylsa till hjulagermuttern med sej? 
Inte jag i alla fall. Klockan 23:00 kom jag i säng, efter att ha legat i 
en regnblöt depå i mörkret, medan de andra avnjöt en god middag. 
Är man klok?

På söndagens första träning kör jag ut ur depåboxen och känner 
att något är fel. Jag kliver ur bilen, tittar på framhjulen och ser en 
totalt galen toe-in. Jag ställer framvagnen med hjälp av bräda och 
tumstock tills jag tycker att det ser bra ut. Regnet det bara öser ner.

Bilen fungerar oförskämt bra i det blöta. Den fungerar så bra att 

när vi går ut på andra varvet leder jag klass III, och fortsätter med 
det i många varv innan det blir en incident emellan mig och Danne 
i bil fyra. Jag vet att en av oss har haft stora skuldskänslor över 
denna incident, eftersom man i gentlemansracing aldrig vill skapa 
onödig plåtkontakt. Jag kom i alla fall i mål, om än ett varv efter 
alla andra.

Knutstorp
Knutstorp är fuktigt av skånsk dimma när jag anländer, men 

vädret klarnar snart upp det blir en fantastiskt fin dag med tem-
praturer upp till 19 grader. På första träningen är jag snabbast i 
klassen, trots att min utväxling är lite låg. Cirka 50 meter innan 
bromspunkten på rakan slog jag i varvstoppet på femman. Under 
andra träningen ställer jag till det och åker av efter vänstern efter 
hårnålen, och lyckas hitta en jordtäckt stenmur. Krökt rambalk och 
sönderslagen front, kylaren kass och skev framvagnsbalk. Film 
finns att beskåda på klubbens hemsida.

Hur kunde det gå så illa? Kalla däck, en kanske inte helt torr 
bana och en för het chaufför blir ingen bra kombination. Är man 
riktigt klok?

Slutställning
Jo, jag blev femma  i totalen. Lustigt detta: första året vann jag, 

andra året blev jag tvåa och i år så blev jag femma. Det enda jag vet 

om nästa säsong, är att om det inte kommer fler deltagare till klass 
tre så kan jag i alla fall inte bli sämre än sjua! 

Men med risk halka längre ner än sjunde plats, hälsar jag själv-
klart ändå nya lekkamrater välkomma. Har man inte deltagit i 
Challenge och känt glädje, förtvivlan och eufori under samma 
dag då har man missat något! Fråga Patrik, Robin och Henke om 
deras  första säsong, de är överlyckliga att dom tog beslutet att köra 
Challenge.

Förhoppningar inför år 2015
Självklart så ställer jag skåpet i en hörna och sen är jag bas över 

det hela säsongen.

Att vi som serie kan växa 
ytterligare.

Att få se fler av klubbens medlemmar år banträffarna. Man 
behöver ju inte delta, utan man kan komma och titta på oss andra 
som förbrukar tid och pengar, allt för att det är så kul.

TEXT: SUNE SVENSSON

Sunes 
CAR CHALLENGE-KRÖNIKA 2014

Vi syns till våren!
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Att köra Challenge har varit en av de roligaste perioderna i 
våra liv. Vi har lärt oss massor, fått nya vänner och faktiskt insett 
att det inte ens är speciellt dyrt med racing!

Robin Nyquist, 23 år och Henrik Ahnfeldt, 47 år, sprudlar av 
entusiasm när de talar om Alfaklubbens banmöten. Tillsammans 
har de tagit steget från gatklassen till riktig tävling. På köpet 
har de blivit vänner för livet med en gemensam passion för Alfa 
Romeo och att köra bana.

Det går inte att ta miste på deras passion när de talar om 
racing, Alfa Romeo och klubbens banmöten: 

Känslan på plats är fantastisk. Alla vackra racerbilar som står 
där och blänker i solen. Och sedan ser man med rådjursliknande 
ögon när dom dundrar förbi på rakan och utstrålar ”det här är 
the real deal”. En enda fråga susar runt i skallen. Vad krävs för 
att just jag ska få köra där Challenge-förarna kör?

Robin och Henrik gick från tanke till action. De ville känna på 
farten på banan och uppleva känslan av att ta Alfan till gränsen 
av vad som är möjligt. De bestämde sig för att bygga om sina 
bilar.

SLUMPEN STYRDE

För Henrik började resan hösten 2011 när han var mitt uppe 
in en skilsmässa och behövde en ny bil. Av en slump cyklade han 

förbi Statoil i Alvik utanför Stockholm och på parkeringen stod 
en Alfa Romeo som var till salu. Vid den tidpunkten hade han 
aldrig ens kört en Alfa, och han fick låna bilen några dagar för 
att känna på den. Det var en 155a 2,0 TS 16v WB med skinninred-
ning och all tänkbar lyx, dessutom gick den som ett skott och 
hade ett underbart ljud. Han blev blixtförälskad, köpte bilen och 
gick med i Alfaklubben.

Våren därpå deltog Henrik i sitt första banmöte på Gelleråsen: 

Jösses vad nervös jag var. Skulle jag klanta till det för någon? 
Köra av och sabba bilen trots mina nya gatudäck? Krocka? 

 Henrik hade hög puls, nerverna på utsidan och var torr i 
munnen när han gav sig ut på banan för allra första gången. 
Nervositeten höll i sig till första kurvan. Där insåg han att asfal-
ten och kurvorna inte var något som skulle flyga upp och anfalla, 
utan tvärt om. Det är föraren som ska attackera asfalten. Han 
minns hur det var:

Bilen understyrde enormt, det vibrerade galet i kurvorna och 
stora klackar lossnade från däcken, men efter första passet var 
jag ”hooked for life”. Det här var ju hur kul som helst. 

MISSÖDEN

Under två säsonger utvecklade Henrik sin Alfa till en gat- och 
bruksbil. Understyrningen avhjälptes med en kraftigare kräng-

ningshämmare bak som han köpte av en klubbkamrat. Skalstolar 
monterades in och begagnade R-däck blev ett måste inför varje 
banmöte. Att köra bil på gränsen på en bana sliter såklart på 
materialet och det finns alltid en oro att något ska gå sönder. 

Man ska ju komma hem också, säger Henrik och vet vad han 
talar om.

På Ring Knutstorp hände det som inte fick hända. Muttern 
till drivaxeln lossnade efter fem varv, varpå hela hjulhubben 
knäcktes och gick av. Trots all hjälp i depån gick det inte att laga 
på plats. Bilen fick åka bärgare till Befra motor i Helsingborg och 
Henrik fick ta ta tåget hem efter en extra natt på hotell. Men han 
hade tur i oturen. Nästa banmöte var sex veckor senare på just 
Knutan och Henrik är inte den som ger sig.

Det var där och då som han bestämde sig för att bilen skall 
åka till banmötena på släp. Och när man strax därpå upptäckte 
begynnande rost vid besiktningen, bestämde han sig för att satsa 
på Challenge. Den fina Alfan skulle aldrig mer köras på saltiga 
vintervägar och rosta bort. 

ELD I BAKEN

På hösten ställde han in bilen i garaget för att bygga om den. 
Och han hade ”gott” om tid. Det var ju bara oktober… 

Hur svårt kan det vara? Ut med inredningen bara och in med 

en bur, tänkte han. 

I mitten av februari 2014 hade det inte hänt ett dyft. Det var 
då Henrik insåg att det bara var tre månader kvar till säsongs-
premiär och han fick eld i baken. Men det var bara det ”lilla pro-
blemet” med pengar…

Någon har sagt att kostnaden för motorsport inte förändrats 
sedan 30-talet. Och det stämmer. Att hålla på med motorsport 
gräver fortfarande ett jättehål i plånboken. Ska man spara ihop 
pengar för att bygga racingbil blir det aldrig av. Drömmar är till 
för att förverkligas.

Så resonerade Henrik. Han ringde banken, tog ett lån och 
startade bygget. Byggprocessen blev inte helt smärtfri, men tack 
vare ett problem med huvudbrytaren kom Henrik via klubbhem-
sidan i kontakt med Robin...

TÄVLINGSVITTRING

För Robins del började biläventyret helt annorlunda. Han 
arbetar som fordonstekniker och har avverkat några Alfa 75or 
genom åren. Redan efter några banmöten fick han tävlingsvitt-
ring och började fundera på att ta klivet till Challenge.  

En mulen och grå vinterdag i slutet av januari 2014 bestämde 
han sig för att göra slag i saken. Säsongen 2014 skulle bli hans 
premiärår i Challenge och frågorna hopade sig: 

Från gatklass till Challenge på en vinter: TEXT OCH FOTO: HENRIK AHNFELDT OCH ROBIN NYQUIST

Henrik Ahnfeldt (tv) och Robin Nyquist träffades genom sin passion för Alfa Romeo och racing. På köpet har de blivit vänner för livet.

VÄNNER FÖR LIVET TACK VARE ALFAN
Henrik hittade sin 

drömbil en höstdag 
i september 2011. 

En Alfa Romeo 
155a 2,0 TS 16v 

WB med skin-
ninredning och all 

tänkbar ly, som 
dessutom gick som 
ett skott. Han blev 

blixtförälskad!

Trots all hjälp i depån så gick det inte att laga bilen på plats. Det 
blev bärgare till Befra motor i Helsingborg. Tur i oturen var att 
nästa banmöte var just på Knutan. Befra fixade bilen och sex 
veckor senare var det dags igen.

Med en hårsmån fick Alfan plats på det nyinköpta 
släpet. Puh!

Nästan längst ner i landet, på 
Ring Knutstorp så hände det 
som inte fick hända. Muttern till 
drivaxeln lossnade efter fem varv, 
varpå hela hjulhubben knäcktes 
och gick av.



CHALLENGE

44

CHALLENGE

45

Hur hittar man en färdig bil att tävla med när det bara är 
några månader kvar till premiären? Och vilken bil ska jag välja?

Robin ringde sin gode vän Stefan Atterhall, som kan 
Alfavärlden, som sin egen ficka. Stefan plockade genast fram två 
förslag på bilar och någon dag senare begav sig Robin och Stefan 
till Uppsala för att kolla på en nästan färdig racerbil, en röd 75a 
med busso sexa, som var helt ok. Men Robin fick rådet av Stefan 
att ha lite is i magen och även undersöka alternativ två, en svart 
75 TS med Gr A dekaler samt en liten egen designad logotype 
från den dåvarande ägaren Claes Hoffsten.

STÖD OCH HJÄLP

Bilen var jättefin och helt färdig för racing. I dealen ingick 
också en vagnsboksbesiktning och helt nya R-däck. Valet var 
ganska uppenbart. Dessutom erbjöd sig Claes att förvara bilen 
tills Robin hade ordnat med garageplats. 

Wow, vilken service, jag fick! Claes skötte affären exempla-
riskt och dessutom kom han med en del tips. Vilken fantastisk 
känsla det finns oss klubbmedlemmar emellan. Alla är varma 
och trevliga och man känner sig verkligen välkommen i gänget! 

Också på själva banan. Som ny får man allt stöd man kan önska 
sig.

För Robin är själva körningen a och o. Han ville inte fastna i 
garaget och sparade både tid och pengar på att köpa en komplett 
racingbil. Slutsumman blev till och med lägre än om han hade 
byggt om den själv. De nödvändiga modifieringarna tog han 
under säsong och resten får vänta till vintern. 

VÄN FÖR LIVET

Några dagar före premiären såg Robin en tråd från en av 
Challengeförarna. Det var Henrik som vädjade om hjälp med sitt 
huvudbrytarbekymmer. Och i Henriks Alfa börjar deras vän-
skap:

Det visade sig att vi båda var lika förlorade i ”Alfaträsket”, att 
Henrik var lika optimistisk som jag själv, och lika knäpp också 
för den delen. Under säsongens gång har vi hjälpt varandra i 
vått och torrt. Så tack vare Alfaklubben har jag fått en ny vän 
för livet. På bara ett halvår har Henrik blivit en av mina när-
maste vänner och vi pratar på telefon minst en gång om dagen. 
Dessutom har vi bildat teamet Squadra corse rovina.

Henrik hann inte bygga klart sin 55a till säsongspremiären 
på Gelleråsen, men Robin var där, livrädd när att första gången 
skulle tävla med ”de stora grabbarna” i Challengegänget. Regnet 
vräkte ner, men trots nervositeten tog sig Robin runt banan. Och 
efteråt gick han omkring med ett enda stort leende på läpparna.

Vilken bil, vilken bana och vilket gäng!

Till Kinnekulle åkte de nyfunna vännerna gemensamt och de 
hjälpte varandra för att båda skulle kunna köra. Men Robins 75a 
krängde extremt mycket. Bilen hade original chassi bortsett från 
gula Koni.

Mellan Kullen ett och Mittsverige-banan hade Robin efter 
mycket letande införskaffat coilovers. På 116 bilarna krävs det 
lite modifiering för att de ska passa. Han vände sig till de mer 
rutinerade rävarna såsom Jens Roos, Benny Steen och Gustav 
Holmdahl och fick en hel del tips! Med Henriks hjälp blev coilo-
versarna monterade till Mittsverigeträffen, där Robin samlade på 
sig fler tips, bland annat från Hans Bjurman om växellådan.

HEROISK INSATS

Och tipsen behövdes. Efter Kullen två kunde Robin konsta-

tera att något var väldigt trasigt i växellådan. Mitt under första 
racet small det till i hela bilen och treans växel bara försvann! 
Han åkte runt på fyran och fick av en slump i trean igen men 
märkte att den hoppade ur hela tiden och för att kunna åka på 
trean tvingades han pressa spaken i treans läge och hålla den där 
genom båda racen. Han tog ett snack med Jens Roos, som bytte 
ut de trasiga delarna på några timmar.

Och vem minns inte Jens heroiska insats när hans egen växel-
låda gick sönder under taxikörningen på lördagen och han rev 
ner den och tog isär den tack vare Hoffas mekaniker i depån? 
Med hjälp av Bjurman fick dom sedan bilen race ready inför sön-
dagen och det var mäktigt gjort!

Trots alla missöden tänker Robin och Henrik tillbaka på en 
fantastisk tävlingssäsong. Och de har en uppmaning till alla som 
står i valet och kvalet om de ska börja med Challenge.

Våga ta klivet och prova. Vi vågade, och är ”hooked for life”. 
Om du gillar att köra bilar finns det inget bättre än Challenge!

I nästa nummer berättar Henrik mer om hur det gick till när 
han byggde sin banbil.

Tävlingsförare, gatåkare och besökare. På banan trivs alla lika bra och stämningen är på topp.Båtkänslan i Robins 75a var en av sakerna som måste byggas bort. Det lyckades med 
gemensamma ansträngningar.

En vacker syn på Gelleråsen med alla bilar uppradade i väntan på tävling. Henrik och 
Robin står bredvid varandra och hjälps åt med allt som behöver fixas.

Robin sparade både tid 
och penar genom att 
köpa en färdig racing-
bil. Han valde en Alfa 
Romeo 75a som bara 
hade några små saker 
att modifiera.
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Meka, meka, meka. Det är tur att 
sambon Annelie vill att vi tar semes-
ter. Italien, kanske Florens. Sagt och 
gjort, vi hittade ett boende på ett 
gammalt kloster. San Gimignano 
skulle besökas, har hon bestämt. Av 
en ren slump visade sig växellåds-
firman Bacci Romani Trasmissioni 
Meccaniche ligga halvvägs dit. 
Snacka om tur! Jag beställde genast 
några drevsatser som jag skulle 
kunna hämta upp på plats i fabri-
ken. Spännande!

Väl i Italien är det 29 grader 

“Här är dina drev. 
Hmm... Ser bra ut 

som vanligt!”

Klart att det sitter en egenbyggd 
växellåda i Hans nya racerbil!

Gulio visar runt 
på Bacci Romani.

TEXT OCH FOTO: HANS BJURMAN

PÅ BESÖK HOS BACCI ROMANI

varmt, härligt i september! Som van-
ligt fanns det ingen Alfa i bilparken 
på flygfältet. En Citroën Picasso… 
Hmm, vi pratar inte mer om det. 
Efter en biltur i mörkret och gps på 
italienska är det skönt att till slut 
hitta upp på berget till det före detta 
klostret. 

På Bacci Romani kände vi oss 
hjärtligt välkomna, och fick resans 
godaste espresso. Vi togs emot av 
Giulio, som var yngre än jag tänkt 

mig men mycket trevlig. Han visade 
oss allt och mycket godsaker fanns 
där! Bland annat hade Abarth gjort 
en stororder, så det blev inte många 
dagars semester, sade Giulio glatt.

Hemma kan jag nu med laddade 
batterier fortsätta bygga växellådor. 
Fem stycken lär det bli i år också. 
Jag är uppe i 25 st totalt.
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NOSTALGIA&BÖCKERKLUBBSHOPPEN

Snabb och säker betalning med 
kort, PayPal eller faktura.

Du ser snabbt aktuellt lagersaldo 
och tillgängliga alternativ som till 
exempel storlekar.

Surfa in på
http://www.alfaromeoshop.se

för att handla på klubbshoppen!

Boklådan 
vänder blad

Efter ett antal år i Björn Nilssons regi 
är det dags för boklådan att byta skepnad.

Försäljningen kommer fortsättningsvis 
att ske genom klubbshopens regi 
och den webshop som finns där.

Hittas enklast genom hemsidan 
www.alfaromeo.org

Presentation av sortimentet kommer 
fortsättningsvis i någon form att finnas 

med även i Klöverbladet.

Med lässugna Alfahälningar
Björn Nilsson

Lätt att hitta produkter och nyheter!

Välj mellan att 
få din order 
hemlevererad 
eller hämta 
ut den i vår 
butik.
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AKTIVITETER CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 2014AKTIVITETER CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 2014

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

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

48  1 2 3 4 5 6 7
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52 29 30 31
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CLUB ALFA ROMEO C/O OLA SJÖSVÄRD, 

LÉET 8 B, 474 70  MOLLÖSUND

Det kan vara rationellt 
att vara emotionell

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

Lacken på en ny bil omfattas dessutom av vår 
Trygghetsförsäkring FormulaU™Secure. Den 
finns bara hos Mr CAP. Eller varför inte låta 
oss ta hand om hela bilen? Vår heltäckande 
behandling MasterTreatment™ omfattar 
också interiören. 

Information om vårt övriga Serviceprogram 
och närmaste Mr CAP-anläggning hittar du 
på www.mrcap.com.

Mr CAP är ett svenskt koncept och våra behandlingar bygger 
på egen teknik- och produktutveckling som endast finns hos 
licensierade Mr CAP-företag. Vi behandlar fler än 55 000 fordon 
per år åt både privatpersoner och företag i 10 länder.

mrca
p.c

om


