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HÖSTTRÄFFEN I HÖLÖ och EKEBY- marknaden i augusti 2010. 
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SVENSKA  LANCIAKLUBBEN
 

___________________ 

Syfte 
Klubbens syfte är att samla intresserade Lanciaägare och personer med genuint intresse 
av dessa bilar för att under trivsamma former: 
•  Öka medlemmarnas  insikt i allt som berör Lanciabilarnas teknik, egenskaper, skötsel 
och historia samt bistå vid problem. 
•  Informera om och ventilera andra frågor som berör veteranbilshobbyn samt 
relaterade produkter och teknologi. 
•  På bästa sätt bevaka reservdelsfrågan. 
 
Styrelse 
Karl Hansell.  Ordförande och  
ansvarig  utgivare La Lancia. 
Ringvägen 160, 116 31 Stockholm.  
Tel. 08-641 42 13  Mob.070-932 02 93 
E-mail  karl_hansell@yahoo.se 
Stefan Petrovic.  vice. ordförande.  
webbansvarig, klubbmästare 
Sika 6043,  761 92 Norrtälje 
Tel. 0176-18 886  Mob.070-497 52 85 
E-mail  stefan1976@gmail.com 
Magnus Wålinder.  Sekreterare, 
Tunavägen 7, 184 51 Österskär 
Tel.08-34 44 32  Mob. 070-652 18 40 
E-mail  carrera_messicana@hotmail.se 
Bo Nylén. Kassör / medlemsregister,  
handläggare MHRF förs. / besiktn.  
redaktör La Lancia 
Hörningsnäsvägen 12, 141 45 Huddinge 
Tel. 08-711 00 28  Mob. 070-532 00 28 
E-mail     bonylen@telia.com 
Göran Welander. Ledamot 
Banérgatan 89, 115 53 Stockholm 
Tel. 08-665 10 83                
E-mail   goran.welander@gmail.com 
Peter Tibell. Klubbmästare 
Vallmovägen 17, 186 34 Vallentuna  
 Mob. 076-172 09 50 
E-mail  peter.tibell@telia.com 
Rolf Nylén. Suppleant 
Solursbacken 10, 141 35 Huddinge 
Tel. 08-774 73 57 Mob. 070-889 43 34 
E-mail  rolf.nylen@bredband.net 
 
 

 
 
Fredrik Ljungkvist.Suppleant 
Sverkersgatan 1, 126 51 Hägersten 
Mob. 070-513 27 77 
E-mail  fredrik@strange.se  
 
Kontaktpersoner  Lanciamodeller 
Lambda, Aprilia       Herbert Nilsson 
Appia               Rolf Nylén 
Aurelia,         Robert Lilja 
Beta          Magnus Wålinder  
Delta         Stefan Petrovic 
Flaminia          Peter Tibell 
Flavia,  Fulvia          Bo Nylén 
 
Hemsida 
www.svenskalanciaklubben.com 
 
Klubbadress 
Svenska Lanciaklubben,  
c/o Bo Nylén 
Hörningsnäsvägen 12,  
14145 Huddinge 
 
Plusgirokonto 55 58 14-3 
Org. nr        802440 - 7838 

mailto:bonylen@telia.com�


                       
NÅGRA ORD FRÅN ER ORDFÖRANDE 
av Kalle Hansell 
 
Hej Lanciavänner! 
 
Ännu en vargavinter är här. Jag får trösta mig med skid-
åkning och andra vinteraktiviteter. Det går inte så bra, 
för jag längtar till våren och sommaren med Flaminia-cabrioléten nedan. 
 
Thesisen får rulla många mil även denna vinter. Efter att ha skottat fram den under 
en decimeter nysnö för tredje dagen i rad så bestämde jag mig för att nästa vinter 
skall jag prova ett biltält att ställa bilen i här på landet. 
Varje vinter funderar jag om det är värt att installera motorvärmare eller inte. Visst 
är det så, men då skall man ha framförhållning och inte komma på det mitt i vintern 
Personligen tycker jag snöröjningen har fungerat bra i år, i varje fall på vägarna 
medan trottoarerna har lämnat en hel del att önska. Bäst har märkligt de små lands-
vägarna varit, hyggligt plogade trots mycket snö och blåst. Motorvägarna har också 
varit bra, dock med hjälp av ett otroligt ihärdigt saltande. Att sikten försämras, 
bilarna rostar och bönderna klagar över denna landets stösta miljöförsöring, tycks 
inte bekymra Trafikverket. Mitt personliga rekord på spolarvätska blev 1,5 liters 
förbrukning på 15 mil motorväg, 1 dl/milen! Sorgebarnet är som förra året städerna. 
Thesisen, som är ganska låg, har hasat omkring på höga mittsträngar i ett stort antal 
svenska städer denna vinter. Hur kan det vara så svårt att fixa snöröjning i städer, 
när det uppenbarligen går bra på landet? 
 
Den senaste informationen ifrån FIAT Sverige talar om en återlansering av Lancia 
redan till sommaren. Vi får hoppas att de satsar hårt på Lancias egna modeller och 

inte bara på 
Chrysler-bilar med 
Lancia-märken. 
Sedan har det inte 
helt framgått vilka 
som skall sälja 
bilarna, vissa rykten 
säger att Lancia i 
första hand kommer 
att säljas av 
befintliga 
Chryslerförsäljare. 
 

 



 



 
Verksamhetsberättelse för Svenska Lanciaklubben  2010 

Utöver en omfattande mail- och telefonkontakt, har även 3 st styrelsemöten ägt rum 
under året, dock med mycket dålig uppslutning. Tack vare inlevelse, hängivet 
arbete och egna uppoffringar från andra ”adjungerade” klubbmedlemmar har 
planering och genomförande av klubbträffar och evenemang dock lyckats bra ändå. 
 
Bytet av tryckeri för klubbtidningen och den tidigare gjorda kassaförstärkningen, 
har medfört att är klubbens ekonomi god, vilket självklart kommer till 
medlemmarnas nytta. Något minskade medlemsintäkter samt temporära 
planeringskostnader för Nordiska träffen 2011 har emellertid som väntat tärt något 
på kassabehållningen. Med 11 nya och 3 som lämnat oss har klubben nu 127 st 
medlemmar.  
 
Ett utökat samarbete med våra Nordiska systerklubbar gör att nu kan 
klubbtidningarna presenteras digitalt på vår hemsida med hjälp av vår webmaster 
Stefan Petrovic´. 
 
Reservdelsförsörjning, teknisk support samt försäljning av klubbregalier har under 
året varit mycket omfattande och skötts med den äran av Tor Fredriksson och Peter 
Tibell. 
 
Årsmötet avhölls på Taxinge Slott den 24 april i strålande sol. Tor tog hem 
vandringspriset Extra Vaganza för sin fina renovering och flitiga brukande av sin 
Flaminia Touring GTL. 
 
Även Italienska Dagen 1 maj på Skokloster är som alltid en trevlig italiensk fest.   
I Motorhistoriska Riksförbundets regi av det landsomfattande firandet av vårt 
rullande bilmuséum deltog flera klubbmedlemmar i AHK:s och MHS:s 
gemensamma arrangemang i Stockholm till Vinterviken den 6 juni. 
 
Årets Nordiska Lanciaträff ägde rum i Danmark 18-20 juni, där deltagarna kunde 
avnjuta ett mycket fint program fantastiska naturupplevelser och god mat på Fyn.  
 
Ett antal klubbmedlemmar åkte till Flavia 50-års jubiléet i Trieste och Fobello samt 
till San Remorallyt i Italien och har även deltagit i klubbträffar i Skåne samt 
Hamnträffar och Marknadsträffar i flera städer under sommaren. 
 
I Hölögaraget hölls traditionellt Höstmöte den 28:e augusti med stor uppslutning. 
 
Året avslutades gemytligt med Lucia-kaffe, denna gång på Överjärva Gård i Solna 
under Per & Anna-Lenas ledning. 



 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  på TAXINGE SLOTT  vid Mälaren 

Lördagen den 16  april 2010 klockan 12.oo. (festsalen 1 tr. upp i slottet) 
  
Alla Lanciafamiljer hälsas varmt välkomna.  Klubben bjuder på kaffe och  tårta. 
 
Tag av vid Nykvarn när ni färdas E 20 från Södertäljehållet.  
Skyltat ”Taxinge”, gamla vägen.  
Från Strängnäs, tag av vid Mariefred och följ gamla vägen österut mot Taxinge. 
 
A.  Förslag till dagordning. ( enligt gällande stadgar ). 

 
1.  Mötets öppnande 
2.  Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
3.  Val av mötesordförande, sekreterare, 2 justerare (tillika rösträknare). 
4.  Godkännande av dagordning. 
5.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 
6.  Föredragning av klubbens ekonomiska redovisning. 
7.  Föredragning av revisionsberättelsen. 
8.  Fastställande av balansräkning. 
9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10.Beslut om medlemsavgifter. 
11.Behandling av motioner och  styrelsens förslag (propositioner). 
12.Val av klubbordförande på 1 år. 
13.Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 
14.Val av revisor och revisorsuppleant. 
15.Val av valberedning 
16.Mötets avslutning.  
 
B. Extravaganza.   
      Utdelning av vandringspokalen , för den - vid årsmötet närvarande  -  bästa 

Lancian i förhållande till användningen samt nedlagd möda och flit. 
 

  
Glimtar från vackra Taxinge Slott vid årsmötet 2010 
 
En liten PÅMINNELSE !   
Om ni mot förmodan missat att betala in årsavgiften 300:- kr till klubbens  
pg  55 58 14 – 3.  Spar onödiga klubbutgifter - skriv i avsändaren ! 



 
EKONOMISK REDOVISNING FÖR ÅR 2010 

Ingående saldo Plusgiro 4 jan. 2010          Kr 61.936:64 
 
INTÄKTER 

 
Medlemsavgifter                                                              Kr  32.100:- 
MHRF Försäkringshanteringsersättning                         Kr    1.090:- 
Försäljning av klubbregalier                       Kr    4.705:- 
Mötesintäkter                        Kr       730:- 
Annonsintäkter                        Kr    1.000:- 
   _______________________________________________________ 
Årets intäkter, summa   Kr  39.625 :- 
 

                                                               =============== 
                                                                                            Kr 101.561:64 

UTGIFTER 
 

Möteskostnader inkl. lokalhyra  Kr    9.361:- 
Medlemstidningen La Lancia inkl. utskick                       Kr  28.788:- 
MHRF årsavgift 1/7-10 – 30/6-11  Kr    2.460:- 
Inköp klubbregalier, presenter & blommor                      Kr    4.399:- 
Kontorskostn., kop., papper, gravyr, webb. Kr    2.569:- 
Porton, frimärken   Kr       605:- 
Plusgiroavgift & trans.kostn.                                            Kr    1.125:- 
   _______________________________________________________   
Årets utgifter, summa     Kr  49.307:- 
 
Utgående saldo Plusgiro 29 dec. 2010                                  Kr   52.254:64   
 
                                                                                       =============== 
                                                                                               Kr 101.561:64 
Årets resultat:   - 9.682:-  Kr 
 

 
Huddinge i  jan. 2011. 
Bo Nylén, kassör 

 



SALUTORG
ev. transport m.m.   

     Kontakta Tor Fredriksson för mer information och vidare affär,                      
och  köp av klubbregalier.

Samt  reservdelar till Appia.Flaminia.Flavia.Fulvia.Beta.Delta.Dedra.Kappa m.fl. 
      tel.  070- 698 30 39. 

 
Sten Blomgren i Löderup, tel.0411-521198 ,  070-559 11 98, har 2 st Thema, 1st Delta 600 
och en massa Fulviadelar  m.m.  - allt jättebilligt  (= skrotbilligt). 
 
Lancia Beta Zagato Spider –81,  svart.  Claes Nilsson, Staffanstorp.  
Tel.046-246868. mob: 070-818 88 78. epost: claes_nilsson@avid.com 
 

Flavia Zagato Sport –64. Efter 25 år och 
många klubbträffar inom och utom landet samt 
Lanciafabrikens  90 och 100-årsjubiléum i 
Turin, säljer jag  till högstbjudande. Karossen 
är av handknackad aluminium och av de 526 st 
tillverkade finns endast ca 200 kvar i världen, 
varav denna är den enda i  Sverige. Seriösa in-

tressenter kontakta Bo Nylén tel. 08-7110028.  mob 070-5320028epost:bonylen@telia.com    
 
Broschyrer o pressmaterial säljes.  
Lancia Thema Station Wagon broschyrer från -87 och -89 ( it. ) 
Lancia Thema 8.32 broschyrer från -88 ( fr.) och -89 ( ty.) samt pressmapp från -86 ( en. ) 
Lancia ( New ) Thema + Y10  pressmapp från -92( en. ) 
Lancia Delta HF Integrale pressmapp från -89 ( en. ) 
Lancia Y10 exklusiv alcantara infattad pressmapp från -85 ( en. ) 
Autobianci / Lancia Y10 4WD pressmapp från -86 ( en.) 
Lancia Phedra, Thesis. Ypsilon, Musa - pressmappar ( en. )  
                   Lennart Fröjd  tel 0520- 422086.  E-post. lennart.frojd@telia.com 
 

 
KLUBBREGALIA 

Klubben innehar ett antal trevliga och användbara saker med Lanciamärken på.  
T-shirts,Kepsar,Paraplyer,Kaffemuggar,Nyckelband,Klubb- o Vagnmärken. 
Kontakta Tor Fredriksson vid beställning, tel. 070-6983039.  Frakt tillkommer. 

 

               
 



Bland  klubbregalierna finns nu också 3 aktuella böcker enl. ovan.  
Fulvia, med åtskilligt om Harry ”Sputnik” Källströms fantastiska framgångar i rallytävlin-
garna ( 320:-  kr). Angela Verschoors nya Flaviabok inkl. en DVD (350:- kr ) samt Ernst 
Marquarts bok om Flavians formidabla rallyverksamhet (250:- kr) Porto tillkommer och 
böckerna finns att beställa av Per Edvardsson, tel.08-352464, e-post: per.edvard@telia.com   
 

 
NYHET FRÅN STYRELSEN 

Som en ny förmån för klubbens medlemmar finns nu våra nordiska klubbtidningar i 
digital version på vår hemsida. En instruktion hur man gör för att nå klubbens ftp-
server finns på följande länk. Kontakta annars vår web-master Stefan Petrovic´. 
http://www.svenskalanciaklubben.com/misc/Svenska_Lanciaklubbens_ftp_instr.pdf 
  

 
KOMMANDE övriga TRÄFFAR 

Motormässan i Essen, 31 mars-4 april 2011. Nordeuropas största mässa med 
även italienskt. Eks buss ordnar resa för tot. Kr 2995:-.     www.eksbuss.se 
 
Italiensk Dag på Jägersro – igen !  På påskdagen sönd. 24 april. 
Succén på galoppbanan lockar till en repris nu i påsk. 
Anmälan till Magnus Nilsson tel.0413-70636  e-post  nilsson@biocompotech.com 
 
Italienska Dagen på Skokloster,  Söndagen den 1 maj . 
Alla italienska märken träffas traditionsenligt till denna stora folkfest.  
Och naturligtvis finns Lanciaklubben representerad i vanlig ordning. 
 
Motorhistoriska Dagen,  Måndagen den 6 juni. 
Över hela landet firas Nationaldagen genom rallyn med vårt rullande bilmuséum.  
 
Finska Lanciaklubbens träff i Åbo,  18-19 juni . 
Dags att träffas i Finland !  Mer info kommer i majnumret. 
 
Sliding Pillar rally, 17-20 juni 2011, i Vaals, Nederländerna. (Alla är där !) 
 
FIVA World Rally, med start i Stenungsund 23 juni går detta stora internationella 
rally via Jönköping – Stockholm – Göteborg.  Flera Lancior är anmälda !  
Se vidare    www.fiva-world-rally.se 
 
Lancia Club Suisse, Vårtäff,  17-19 juni, i Appenzellerland, S:t Gallen.  
Våra Lanciavänner Heini & Karin Rutz  organiserar. 
 
Lancia Lambda 90-års Jubiléum, 1-4 sept. Fobello, Italien. 
 

http://www.eksbuss.se/�


                          PROGRAM  
NORDISK  LANCIATRÄFF   20 – 22 maj  2011  -  HÖÖR ,   mitt  i  Skåne  ! 
 
Fredag.  Samling från kl.14.oo Backagården Höör. Kl.19.oo Grillbuffé m. underhållning. 
Lördag.  Efter frukost (morgenmad) avfärd kl.10.oo i Lanciorna till Domkyrkan i Lund. 
Kl.11.oo – 12.oo, Guidad visning av domkyrkan med klockspel i medeltidsuret kl.12.oo 
Avfärd till Alnarp Slott. Lunch i restaurangen.  
Visning av Lantbruksmuséet och Genbanksparken. 
 Avfärd till Malmö frihamn. Kl 15.oo Visning av Söderströms Bilsamlingar inkl. kaffe. 
 Återfärd till Backagården. Kl.19.oo Gala-Skåne-Gillemiddag. 
 Söndag.  Efter frukost (morgenmad) avfärd kl.10.oo i Lanciorna genom Nackarpsdalen och 
Nationalparken vid  Skäralid och upp till den berömda Kopparhatten, med överraskning. 
 Avslutning och arrivederci vid stor Lunchbuffé på Röstånga Gästgivaregård kl.12.30. 
 Pris totalt Progam (fred.-sönd) inkl. alla måltider (inkl. dryck + 1glas vin)  
 SEK  1.500:-  / pers. 
 
 Anmälan görs på separat blankett och ovanstående belopp inbetalas till klubbens plusgiro    
nr  55 58 14 -3     eller     IBAN SE77 9500 0099 0555 8143      BIC/SWIFT:  NDEASESS    
senast den 31 mars 2011.   
Rumsbokning separat med olika alternativ  med Jennifer i receptionen, tel. 0413 – 746 00.  
Pris/natt inkl. frukost (morgenmad) från kr 370:- till kr 915:- (rum i stuga, enkelrum alt. 
dubbelrum). 

 
 
             
             
  
                                 
  
 

            Välkomna hälsar Svenska Lanciaklubben ! 
  www.backagarden.se    GPS-koord.  N. 55* 54´  44”   E. 13* 29´ 17” 
 

         

http://www.backagarden.se/�


FYRKLÖVERBLADET SKÅNE
inbjuder till årets vårrally

den 2 juni 2011
Italiens nationaldag

och Kristi himmelfärds dag
Rallyt är öppet för

ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA
Veteraner och nya - alla är välkomna!

Start i Tomelilla där förra årets rally hade målgång.
Rallyt/Køreturen är ca 12mil/120 km långt

och körs på fina skånska vägar.
Reservera redan nu den 2 juni för MILLE SCA
IA!

Mer information kommer senare.

För information kontakta: markone@telia.com
Gunnar �ornemark: 0706-275 422

Kenneth Winberg: 0708-384 401
Ulf Bergman: 0703-619 215



ITALIENSK DAG PÅ JÄGERSRO , sönd.23 okt 2010,
 

  av Bo Nylén 

Sportchefen Bo Gillberg på Jägersro trav- och galoppbana i Malmö, hade denna 
söndag i oktober, bjudit in en rad bil-o motorcykelklubbar, att sätta lite Italiensk 
prägel på hästarnas galopperande. Med hjälp av de PR-sinnade flickorna med Pia 
Skoog i spetsen, hade program tryckts upp och inbjudan gått ut. Magnus Nilsson i 
Eslöv, hade i god tid skickat runt kallelser till alla Lancia-klubbmedlemmar i hela 
Skåne med omnejd (14 st) och till styrelsen. 
Bland alla de klubbar som hörsammat kallelsen blev Lanciaklubben bäst 
representerad med hela 9 bilar ! Mycket glädjande och sensationellt nog, eftersom 
vädret vid denna sena tid i oktober var lite fuktigt, åtminstone på förmiddagen. 
Jag och hustru Anita hade ställt in oss på en Skånetur och bokade in oss på det 
närliggande hotellet. Broder Rolfs fru Anitha, hade också letat upp en rabattkupong 
på ett annat hotell, så de åkte iväg i Appia II:an så kvickt och raskt. Själva hade vi 
ju just kommit hem från Trieste, efter 200 mil med Flavia Zagaton (+biltåg), så vi 
tog en bekvämare bil. Jag hade dessutom gjort upp med Magnus att köra en av hans 
bilar till galoppbanan, samt att vi också skulle ägna en dag åt regognosering för den 
nordiska träffen nästa år.  
På söndagmorgonen bar det av hem till Magnus 
i Eslöv, för att starta upp Aprilian  som jag 
skulle ta till Jägersro, medan Magnus körde 
Lambdan.  6-voltsbatteriet lyckades med viss 
tvekan starta Apriliamotorn, men i det ymniga 
regnandet och råkalla vädret, vägrade motorn 
att gå rent på alla cylindrar, utan hostade och 
misstände och påkallade mera choke. 

Efter en tur in i Lund för att hämta upp Magnus´ 
svåger, kom vi så fram till Jägersro galoppbana. 
Där hade redan flera italienska entusiaster med 
bilar och motorcyklar samlats, så också Niels 
Jonasen ifrån Danmark i sin Aurelia GT. 
Snart kom Pia Skoog och anvisade hur vi skulle 
köra in bilarna och i rader ställa upp dem på 
åskådarläktaren, just utanför den stora glasväggen 

med restaurangen och inomhusläktaren. Med god körskicklighet lyckades alla 
manövrera in dem där hon ville.  

 



 
Lanciabilar  uppradade på Jägersro. Från Lambda till Thesis – över 80 års bilbyggarkonst. 

   
Lancia Lambda från 1925, följd av övriga trevliga modeller. 

   
Flaminia Touring Cab. + Lybra.                           Thesisherrar kopplar av med en god cigarr. 
 



 
 Aurel Bogdan hör 
på Sven-Gunnar 
Berglinds tal om 
sin Flaminia 
Touring Cabriolet, 
medan damerna 
planerar insatserna 
i dagens V75-lopp.                      

 
Med avsikt att presentera alla klubbarna och deras 
fordon på intern-TV i pauserna mellan loppen, blev 
vi sedan intervjuade inför TV-kameran. Och 
eftersom Lanciaklubben hade 9 bilar på plats , 
gällde det att vara väloljad i munnen. 
Som tack för vår 
medverkan, blev 
vi alla bjudna på 
en härlig lunch, 

medan vi bekvämt från åskådarplats kunde följa 
de, efter våra italienska klubbars namn 
benämnda loppen. Prisutdelare, till de i leran 
tappra ryttarna, var en person från varje italiensk 
klubb. Magnus fick äran att representera Lanciaklubben. 

Inne i foajén ställde 
Binelliklubben upp 
sina tekniskt 
avancerade 
motorcyklar. En 6-
cyl. 750cc, en 4-
cyl. 250cc m.fl 
fantastiska 
italienska 
konstruktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Snart nog var denna trevliga, om något ovanliga Lanciaträff  i italienska vänners 
lag, till ända med återfärden till Eslöv med Lambdan före och jag efter i Aprilian. 
Ett på vissa äldre Lancior icke ovanligt fel, ville då spela mig ytterligare ett spratt. 
Bilen tutar ofrivilligt och ihärdigt när man vrider på ratten. Det blev ett pikant 
inslag i rondellerna och övrig trafik stannar tvärt och lämnar tveklöst företräde.  
Vår galopputflykt till Jägersro gav mersmak, och visade på hur mycket roligt 
garagejobb som förestår, tills vårsolen pockar på nya spännande Lanciaträffar. 

 
                                  Inte var dag man ser ett tävingsprogram för hästar på detta vis. 
                                  Och vilket samarrangemang med flera svenska klubbar ! 
 

                        
 

                           
 
 
 

              



 
 av Johan Mellström och Stefan Petrovic 
 
I början av oktober bar det återigen av till San Marino och Rally Legend. Årets 
upplaga innehöll några nyheter jämfört med tidigare år. FIA, det internationella 
bilsportsförbundet, hade till i år förbjudit fyrhjulsdrivna grupp B bilar att delta i 
tävlingar med tidtagning. Detta löste arrangören genom att låta dessa bilar ingå i en 
högfartsparad i samband med det övriga startfältet.   
 

 
Lancia ECV är en evolution av Delta S4 vilket också syns. Bl.a. har bilen utrustats 
med ett Triflux-system vilket innebär att motorn utrustats med dubbla turboaggregat 
och gemensamt insug. Turboaggregaten är av olika storlek för förbättrad 
verkningsgrad över hela vartalsregistret.   
(Bild från http://www.lawrencecliftphotography.co.uk/90100/info.php?p=10) 
 
Nästa nyhet var av det positivare slaget där arrangörerna stolt meddelade att det 
skulle bli premiärvisning för den nyrenoverade Lancia ECV (Experimental 
Composite Vehicle), Lancias nästa steg i evolutionen efter Delta S4 och som var 
avsedd för grupp S. Den klassen infördes aldrig utan skrotades samtidigt som grupp 
B förbjöds 1986. Lancia ECV stannade vid en prototyp och hade förfallit ordentligt  



 
när Guiseppe Volta fick möjlighet att köpa den. Guiseppe Volta, en person med de 
rätta resurserna, har lagt ned ett rejält arbete att återställa bilen till det skick den en 
gång hade. Till sin hjälp har han haft Claudio Lombardi, chefsingenjören på 
Abarths motorutvecklingsavdelning under de framgångsrika åren på åttiotalet. 
 

 
 Claudio Lombardi (t.v.) jobbade under 80-talet för Lancia och var huvudansvarig för 
motorutvecklingen på Abarth. Guiseppe Volta (t.h.) är i grunden en mekaniker men 
har sedan 80-talet drivit ett eget team med Lancia 037, nära knutet till fabriksstallet 
Abarth. (Bild från http://www.lawrencecliftphotography.co.uk/90100/info.php?p=10) 
 
I år var vi fyra tappra själar som valt att åka ned. Vi flög ned till Treviso redan på 
onsdagskvällen där en hyrbil väntade. Idogt letande bland hyrbilsfimorna gav 
resultat och vi kvitterade ut nycklar till den senaste versionen av Lancia Delta 1.6 
MultiJet. Vi åkte inte så långt utan valde att övernatta strax utanför Venedig på 
onsdagskvällen. På torsdagen fortsatte vi söderut mot Bologna. där vi hämtade upp 
Peter Tibell som flög ned med SAS. Peter T. hade inför resan haft kontakt med en 
italienare som köpt upp ett stort reservdelslager av delar till Lancia Delta integrale. 
Vi var hjärtligt välkomna att besöka honom och hans firma i Maranello. Guido 
Bartolani, ägare till Auto Delta, visade sig ha övertagit Il Cavallinos gamla 
reservdelslager som tidigare var det största reservdelslagret i Italien för Delta 
integrale. Guido har bl.a. nya 4-cylindriga Lampredi-motorer till ett förmånligt pris 
(motorer till Thema, nouvo Delta och Kappa).  



 
 
 
 

 
 
Giudo på Auto Delta i Maranello har, bland mycket annat, många fabriksnya 
Lampredi-motorer till salu. 
 
 
 
I Maranello åt vi lunch innan vi fortsatte färden vidare till San Marino och Parq 
Ferme. När vi kom fram var det redan full aktivitet i depåerna. Vi köpte biljetter 
och gick runt bland de olika rally-teamen. Inför detta år hade vi förhoppningar att  
få tag på autografer från några de gamla rallyrävarna och efter några timmars 
vandrande hade vi lyckats och det var fyra belåtna herrar som styrde kosan mot 
Rimini där hotell var inbokat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
Sandro Munari blev världsmästare 1977 i en Lancia Stratos och det är med den          
bilen som han förknippas. Sandro körde en Pirelli-sponsrad Stratos under årets 
tävling men han hade också tid att prata med besökarna samt skriva autografer.  
 
 
 



 
Vår hyrbil parkerad bredvid hotellet i Rimini. Hotellets ägare överraskade oss med att 
kunna tala svenska. 
 
Detta år bodde vi på ett grannhotell till det som vi besökte året innan och döm av 
vår förvåning när hotellägaren började prata svenska med oss. Det visade sig att 
han bott i Sverige under 8 månader i mitten på 60-talet tillsammans med sin 
dåvarande fru som var svenska. Betingat dessa förutsättningar var hans uttal och 
ordförråd imponerande, liksom hans kunskap om aktuella svenska nyhetsämnen. 
Hotellets rum var dock små och spartanska men ändå fullt acceptabla med tanke på 
vad vi fick betala. Den stora fördelen med hotellet var dess närhet till havet vilket 
vi alla uppskattade. Fredagen påbörjades därför med en morgonpromenad på 
stranden till en magnefik soluppgång.  
 

 Soluppgången var startskotet på fredagens morgonpromenad längst stranden i 
Rivabella, ett område i Rimini. 
 
 



Efter frukost begav vi oss tillbaka till San Marino. Vi tog nu med oss ordentligt 
med kläder och även, för året, nya campingstolar och regnponchos som vi inhandlat 
i Sverige före avresa. Trots vår tidiga ankomst var det redan fullt med besökare i 
och runt omkring Parq Ferme. Vi vandrade runt bland alla unika rallybilar och 
insöp atmosfären som var laddad av spänning inför det kommande rallyt. 

 
 Lancia Stratos på väg till parkering i Parq Ferme. Rallybilarna utrustades med 
skärmbreddare, takluftintag samt takspoiler jämfört med gatversionerna.  
 
Vid fyratiden hade vi sett det mesta och dessutom lyckats få tag på ytterligare några 
autografer, så vi bestämde oss för att ta en paus och istället besöka den gamla 
stadskärnan i San Marino. Vi styrde kosan mot en butik med många fina 
modellbilar som Robert Lauermann tipsat om under första besöket 2008. Väl där 
fann vi många fina bilar av olika storlekar och fabrikat. Givetvis fanns där även 
många rallybilar. Besöket blev kort då vi inte ville komma sent ut till en av kvällens 
specialsträckor. 

  
En av många 
modeller som 
fanns i modell-
bilsaffären  i  
San Marino var 
en Lancia  037 
med häpnads-
väckande 
detaljrikedom.  
 
 
 
 
 
 
 



När mörkret väl lagt sig befann vi oss placerade mitt på en specialsträcka, i en 
dalgång där vägen nått sin lägsta punkt och vänt upp igen. Runt oss var det mycket 
folk av många olika nationaliteter. Förutom italienarna verkade det vara mycket 
tyskar och tjecker. Det visade sig att med mörkrets intåg sjönk temperaturen och 
det var inte mer än 10 grader varmt då det var dags för start. Trots att det inte föll in 
droppe regn under kvällen fick vi användning av våra regnponchos som isolerade 
mot kylan. För att inte riskera att bli förkylda beslöt vi att bege oss tillbaka till 
hotellet då vi sett halva startfältet passera. Det ekipage som mottog det största 
applåderna var en Ford Sierra Cosworth som konstant låg på sladd med skrikande 
däck, sådant är sevärt.  
 

 
 Johan Mellström, Peter Tibell och Peter Johansson passade på att pusta ut efter en 
rask språngmarsch uppför de branta gränderna i San Marino.  
 
Planen för lördagen var att titta på specialsträckan ”The Legend” för att få en glimt 
av Lancia ECV som skulle demonstreras. Vi valde en åskådarplats där det var 
möjligt att se bilarna flyga då vägen innehöll en avsats. Eftersom vi varit tidigt ute 
fick vi bra platser och med oss hade vi mat och dryck för att klara hela dagen. De 
första bilarna började passera vår plats runt halv ett på eftermiddagen och sedan var 
det en strid ström bilar som passerade då ”The Legend” körs två gånger under 
samma dag. Det dröjde inte mer än en halvtimme efter att den sista bilen passerat 
innan den första bilen återigen dök upp. Dagens stora höjdpunkt var givetvis att få 
se Lancia ECV, men även alla grupp B bilar är något utöver det vanliga. 
 



 
 Lancia 037 och Delta S4 i tät kamp under ett av varven på specialsträckan ”The 
Legend”. Trots att bilarna var utom tävlan gick det undan. 
 
För undertecknade är även de otaliga Lancia Delta integrales som passeras något 
som väcker stort intresse och inspiration.   
 

Ibland blev landningarna lite väl hårda, men det var inget som hindrade deltagarna 
att satsa fullt.  
(Bild från http://www.lawrencecliftphotography.co.uk/90100/info.php?p=10) 
 
När alla rallyts sträckor kört stod Didier Auriol som segrare i sin Toyota Celica St 
205. I klassen med WRC-bilar vann Delecour i en Peugeot 206 WRC. 



 
Didier Auriol i en Toyota Celica St 205 segrade i årets upplaga av Rally Legend.  
(Bild från http://www.adrenalinik.com/autostoriche-rally-auriol-e-delecour-i-vincitori-
del-rallylegend-2010_articolo_24638.html) 
 
Vi köpte några sista souvenirer innan vi lämnade San Marino för denna gång. 
Kvällen avslutades med en mycket trevlig middag på en bra restaurang i Rimini. 
 
Hemresan på söndagen påbörjades i ottan då Peter Tibells flyg avgick tidigt från 
Bologna. Vi övriga fortsatte norrut mot Treviso men innan vi anlände till 
flygplatsen hann vi ta  en rejäl promenad i Venedig med alla dess kanaler och 
sevärdheter. 
 

 
 
 Resan avslutades 
med en avkopplande 
dag i Venedig. 
 
Årets rally-äventyr 
slutade strax efter 
ett på måndags-
morgonen men 
trots det var det 
två glada och 
nöjda  Lancia-
vänner som 
lufsade till jobbet 
några timmar 
senare. 



LUCIATRÄFF PÅ ÖVERJÄRVA GÅRD, SOLNA. 12 dec. 2010 
 
Per Edvardsson och hans underbara följeslagare Anna-Lena Nilsson, hade ordnat 
årets Lancia-Luciaträff. Vi provade en plats norr om Stockholm och mitt på dagen 
för att locka hit klubbmedlemmar från hela norra Sverige. 
Med skyltar och marschaller var den inbjudande entrén, till det för stockholmare 
populära utflyktsmålet dekorerat och det för oss bokade rummet intogs för 
uppdukning med lussebullar, pepparkakor och, för dagen – tårtor ! samt den härliga 
glöggen och kaffet. 

 
 

 
 



 

  
Lars Filipsson m. fru trivs vid kaffet             Medan Kalle Hansell, Peter Tibell, Robert Lilja  
och  lussebullarna efter promenad hemifrån.                        och Tor Fredriksson samspråkar. 
 

 
Klubbens äldsta damer Ulla Nylén och Ruth Jansson – med sedan starten 1953 – samtalar 
med yngre Anitha.Nylén och Ulla Nilsson. 

 
Rolf  Nylén i intensiva 
Lanciadiskussioner med 
Herbert Nilsson intill 
jordens medelpunkt. 
 
 
 
 



  
Fredriksson senior och junior.                          Anna-Lena har draperat Sune Lundin i julrött. 
 

   
Sen åt vi tårta och av alla de underbara Lanciavännerna fick jag blommor och särdeles 
passande manschettknappar. 
 

        
        Med stor munterhet kunde Per, pappa Fredriksson och jag sammanfatta  
        Anna-Lenas noggrant skrivna packlista helt komplett för dagens arrangemang.  



INNANFÖR GARAGEDÖRRARNA
 

  en rundtur i snöyran av redaktören. 

En vinter som denna inbjuder inte ofta att dra på sig overallen och gå in i garaget 
för att jobba med något mer eller mindre svårt renoveringsobjekt. 
Men det finns undantag !  Och några idoga och tappra Lanciavänner har minsann 
legat i ordentligt denna bistra vinter. En stor fördel är varma ljusa lokaler, men lika 
viktigt är moraliskt stöd och tålamod. 
Per Edvardssons blå Aurelia GT ser.6, -58  är minsann färdig för en tur till 
Bilprovningen ( se nedan och sista sidan), och med hjälp av hans ”chefsmekaniker” 
Lars Filipsson är nu också B24:an på gång.  

 

    
Riktigt grann bil med prydligt motorrum och nytillverkad kädsel och fabriksnytt           
avgasrör från Cavalitto i Italien. 

            



 

 
Med behändiga ”Tip-girl” klaras jobbet på hela undersidan galant. 
 
Växellådan med differentialen och de där 
placerade bakbromsarna på utgående drivaxlarna 
demonteras enkelt, liksom kardanaxeln och alla 
bromsrör m.m. för genomgång. Per med foto när 
bilen var ny 1955. 

 
 



I Robert Liljas trivsamma garage fortsätter restaureringen av hans Aurelia GT ser.4 
från 1955 lugnt och metodiskt.  
 

Den svartlackerade karossen glänser. 
Liksom den pulverlackerade de Dion-bakvagnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lars, Per och Robert framför den vackra  
V6-motorn som nu skall provköras i  
motorbocken där den är monterad. 

 
 
 
 
Ny innerklädsel  
monteras och  
Per provsitter 
 läderstolarna ifrån  
en Volvo P1800. 



Broder Rolf fortsätter det tidsödande och smutsiga arbetet med svetsningen på den 
gamla Aprilian från 1939, som vår fader Olle Nylén köpte 1953 och körde så 
flisorna rök. Med god hjälp av rosten var snart bara övre delen intakt och dåtidens 
smidesverkstäder förde en ojämn kamp med att hålla de bärande delarna på plats. 
Med en otrolig envishet, parad med skickligt handlag och en stor investering i 
moderna plåtmaskiner börjar nu bilen återfå sin ursprungliga vridstyva kaross och 
arbetet med fram- och bakvagn kan påbörjas, för att senare få den flyttbar till lack.                                                                          

  
Med en luftdriven hammare och tillverkade formverktyg görs en reservhjusbotten. 

  
En bättre bagagelucka 
passas in  utmed 
nygjorda skärmkanter. 
En liten modern 
punktsvetsmaskin är 
bra att ha. 
    
 

 
Helhetsintrycket lovar gott och arbetet med differentialen 
och de därpå sittande bromstrummorna kan börja. 
 
 
 
 



HÖSTTRÄFFEN  i  HÖLÖ,  28.aug. 2010 
 
I strålande väder samlades medlemmarna med familjer till den traditionella 
Höstträffen vid Lancia-garaget i Hölö. De medhavda pic-nic-korgarna dukades upp 
och stämningen blev gemytlig.  

 
 

     
Handeln blomstrade och en nyinköpt Fulvia fick nya reservdelar direkt på plats.

 
Några av Lanciabilarna som glänste i solen där kaffet smakade som bäst.

 



EKEBYTRÄFFEN,  ESKILSTUNA,  29 aug. 2010 
 

 
Eskilstunamarknaden  på Ekeby flygfält, var lika välbesökt som alltid. Lanciaklubben hade 
sin ruta intill Volvobilarna och de fantastiska flygplanen som gjorde täta uppstigningar till 
åskådarnas förnöjelse. 

                 
Stig Back t.h. Rolf Nylén i mitten och Herbert Nilsson t.v.  tre riktiga Apriliavänner 
studerar detaljer på Stigs bil. Rolf  kunde nu bidra med originalchassieskylten som varit 
försvunnen i 65 år. 
 

 
  
Ända från  
Västergundsjö några 
mil väster om 
Örnsköldsvik kom 
Benne Pettersson för 
att delta i 
gemenskapen och se 
vad som fanns att 
fynda på den 
jättelika marknaden. 
 
 

 
 
 



Årets tema var Elbilar och i hangaren stod flera ovanliga sådana. 
 

     
En Slaby & Beringer från Berlin, där ca 1700 st tillverkades åren 1919-1924,  
och en eldriven transportbil från ASEA. 
 

 
En brandbil med  en rejäl packe batterier för drivningen. 
 



    
 
En modern Fiat 500 med eldrift och en elmoped av märket Sinclair från 1985, tillverkad i 
12000 ex och kostade först 399 pund, men fick snart realiseras ut för 139 pund. Sir Clive 
Sinclair var annars mest känd för sitt pionjärarbete med de första miniräknarna och 
datorerna.   Idag helt trendriktiga fordon. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avslutningsvis en italiensk bensindriven sportracer med mycket vacker motor. 
 



    B  Föreningsbrev  Avsändare: 
Svenska Lanciaklubben 
c/o Bo Nylén 
Hörningsnäsvägen 12 

    S -141 45  Huddinge 
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