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MONTREAL-TRÆF

Italienske skønheder i Kristiansstad

Tekst og foto: Leo Ørtenblad

ørst kom en hvid, så en blå, så en
rød, orange, sort, vinrød, sølv, en
grøn...
Den europæiske Montreal-klub holdt
den 8.-11. september 2005 sit årlige træf i
Sydsverige på Bäckaskog Slott i nærheden af
Kristiansstad. Mødet var forbilledligt arrangeret af en af de svenske Montreal-ejere,

F
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Leif Gustafsson, og hele 29 meget velholdte
Montrealer var mødt op. Der var biler fra
Italien, Østrig, Schweiz, Tyskland, Holland,
Belgien, England, Sverige og Finland, men
desværre ingen fra Danmark på trods af, at
der er syv af slagsen i landet. Min egen havde desværre midlertidige ”tekniske problemer”.

Om fredagen besøgtes den tidligere
Grand Prix-bane uden for Kristiansstad,
hvor der kørtes internationale motorløb fra
1955 til 1961. I 1955-57 indgik løbene i
World Sportscar Championship med vindere som Fangio, Sterling Moss, etc.
Efter en omgang på strækningen, som
både dengang og i dag er almen vej, blev
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alle bilerne opstillet på Kristiansstads Torv
til almen beskuelse. Undervejs var der en
sagesløs italiensk turist, der var meget tæt
på at vælte en lygtepæl. Han kunne bare
ikke få nok af den usædvanlige kortege.
Lørdagen besøgtes Volvomuseet i Olufström, ABU fiskehjulsfabrikken samt derudover lidt kørsel på små veje i lokalområdet, lige noget for Montrealerne. Som sædvanlig var gallamiddagen lørdag aften en
rigtig festlig begivenhed.
Helt undgik vi ikke nogle mindre tekniske problemer med de cirka 30-årige biler,
men ved særdeles velvillig hjælp fra en af de
dygtige mekanikere fra Alfa Romeo i Helsingborg kunne alle køre mod hjemmet om
søndagen.
Næste års træf bliver i Rovigno i Italien,
hvor klubbens 20-års jubilæum skal fejres.
Hvis nogle måtte have lyst til at vide
mere om Alfa Romeo Montreal, finder de
på hjemmesiden www.alfamontreal.info en
imponerende informationskilde. Der findes
ikke ret mange spørgsmål om bilen, som
ikke kan besvares der. Klubben har også et
chat-forum på yahoo.com med livlig
diskussion. Næsten ethvert spørgsmål, det
være sig teknisk, vedrørende reservedele
eller om hvordan man gør et eller andet
med bilen, bliver besvaret af andre Montreal-ejere fra hele verden, som regel i løbet af
■
ganske få timer.
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