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AUTODELTA DEL 3SKOKLOSTER KRAPPERUP



Äntligen sommarvärme, faktiskt i hela lan-
det under några dagar. Fast när vårens första 
största träffar drog igång, jag syftar då på 1a 
maj, så var det snötäck på många håll i landet 
och däribland på Skokloster, även om det för-
svann under dagen, som ändå blev välbesökt. 
Även på Krapperup var det ju träff 1a maj men 
med sol och utan snö, mer om båda dessa träf-
far kan ni läsa och se i detta klöverblad. Även 
Tjolöholm har ju klarats av och fler blir det, 
jag hoppas ni haft och får möjlighet att vara 
med och uppleva gemenskap, en del av Alfas 
historia på plats framöver, vem vet vad som 
dyker upp ju.

Det är ju även banträffar under denna tid 
av året förstås, den första har redan avklarats, 
Gelleråsen, och första på Kinnekulle blir nog 
just under tidningens tryck. Förhoppningsvis 
kan vi få berätta mer om dessa möten lite 
längre fram i KB, men naturligtvis hittar ni 
även en hel del info om dessa banmöten och 
andra träffar på klubbens hemsida, numer 
finns det ju även en hel del bra bilder och film-
material.

Vi söker ännu efter ett par personer som 
tycker det är roligt att fota och sen skriva 
några rader från olika träffar och event, det 
behöver inte vara så avancerat men väldigt 
uppskattat av medlemmar som inte kunnat 
vara på plats på eventen. Ni som kan tänka er 
att vara med i att skicka in material mm hör 
gärna av er till mig så kan ni få mer informa-
tion. ordforande@alfaromeo.org

I glömmer väl inte Mittsverigeträffen 20-21 
juli i Härnösand, en bra möjlighet att både få 
sen en del av omgivningen som Höga Kusten-
bron, besöka banmöte och få en trevlig mid-
dag och övernattning mm, har ni inte redan 
bokat upp er på detta, eller annat, så är detta 
en väldigt trevlig möjlighet. 

Tills nästa Kb så önskar jag er alla en fan-
tastisk sommar med sol, träffar och med era 
Alfor
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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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 NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR VAKANT VAKANT

VÄLKOMMEN!
Torbjörn Wulf

ordforande@alfaromeo.org

Klöverbladet speglar vår klubb och värl-
den runt Alfa Romeo. Många bidrag 
skickas in av medlemmar, och vi söker 
nu en redaktionsansvarig som kan ta 
emot och sammanställa detta material 
och kanske till och med skriva egna 
reportage.
Klöverbladet söker även andra medarbe-
tare. Det kan vara du som har skrivklåda 
och vill dela med dig av dina erfarenheter. 
Kanske du saknat något i Klöverbladet 
som just du är expert på? Det kan handla 
om teknik, förgasare, vin, fotografering 
eller annat som kan platsa i vår eminenta 

klubbtidning. Tanken är att du ska ansva-
ra för några sidors textinnehåll i varje 
nummer som rör just ditt område.
Du kan också agera som drivande kraft 
och se till att våra träffar täcks upp av 
någon med kamera och dessutom en 
skribent som var och en skickar material 
till redaktionen. 
Hör av dig om du är intresserad, det vore 
kul med ytterligare skribenter som kan 
hålla våra läsare vid gott mod. Eller för att 
vara rättfram; utan dessa eldsjälar blir det 
inget Klöverblad.

Klöverbladet utkommer med sex nummer per år. Manusstopp är den 25:e varje jämn månad.

Materialet skickas då till vår redaktionsansvarig som tittar igenom materialet innan den går till 

tryck. Allt som krävs av dig är att du har en dator, ett ordbehandlingsprogram som Word eller 

Open Office och tillgång till en egen e-post.

KLÖVERBLADET
SÖKER

EN REDAKTIONSANSVARIG 
OCH FLER REDAKTÖRER

Vår klubbtidning är stabil, påkostad och ges regel-
bundet ut med sex nummer varje år. Den innehåller 
det mesta, från skvaller om Fiat Group till skvaller från 
garage runt om i landet. Det viktigaste i tidningen tyck-
er jag är artiklar om vad vi medlemmar gör, hur vi träf-
fas, hur vi sladdar och historier från både förr och nu.

Så här gör du för att bidra med text och/eller bildma-
terial!

1. Skriv en helt oformaterad text i ett worddokument. 
 Filen kan då heta exempelvis nyheter.doc eller 
 nyheter.docx beroende på vilken utgåva av Word 
 du har i din dator. Inga konstigheter gällande 
 radavstånd, stycken eller annat – bara ren och rå 
 text. Det är enklast att infoga en sådan text i 
 layoutprogrammet Indesign, där även rubriker 
 och ingresser formateras.
2. Enkla skrivregler: 
 Siffror 1–13 skrivs med bokstäver, det vill säga ett, 
 två, tre och så vidare.
 Förkortningar skrivs ut. Exempelvis o.s.v. skrivs 
 och så vidare, m.m skrivs med mera, ca skrivs 
 cirka. Kommatecken placeras direkt efter ordet 
 följt av mellanslag och nästa ord direkt efter 
 mellanslaget.

3. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera 
 texten. Den kanske är för lång, eller behöver 
 putsas lite.

4. Bilder skickas i jpg eller raw–format. Bör vara så 
 stora som möjligt, det vill säga minimum 500 Kb.

5. Redaktionen väljer publiceringsdatum. Oftast 
 hinner det med i nästa nummer, men ibland är 
 det fullt – det kan vara material som redan ligger 
 på kö, eller så vill vi spara exempelvis ett träffre
 portage till vintern så vi kan drömma om 
 sommaren en aning. Redaktionen väljer även 
 bilder – ibland får vi för många eller för otydliga 
 för att kunna trycka.

6. Manusstopp är den 25:e varje jämn månad. Då vill 
 vi verkligen ha materialet så vi kan planera 
 tidningen. Varje sida i tidningen är en del av ett 
 pappersark med fyra sidor. Att klämma in 
 ytterligare en sida kan således betyda att vi måste 
 fylla tre sidor till, så vi behöver veta så snart som 
 möjligt hur många sidor vi har. Annars sitter vi 
 där med tryckdatum runt hörnet och många 
 tomma sidor att fylla.

7. Frågor? Maila på nyheter@alfaromeo.org så hjälper 
 vi till! Vi kan redigera texter, berätta hur du 
 skickar bilder eller vad det nu kan vara du undrar 
 över.

Artikel till Klöverbladet? 
Gör så här! Nu	  är	  det	  mars	  2013	  och	  Fiat	  Group	  ska	  med	  hjälp	  av	  Maserati	  och	  Alfa	  Romeo	  kapa	  åt	  

sig	  både	  nya	  marknader	  och	  kriga	  i	  nya	  segment.	  Förhoppningen	  att	  få	  se	  nya	  

bilmodeller	  under	  dagen	  finns.	  Umberto	  betonar	  dock	  att	  min	  kamera	  ligger	  alldeles	  

utmärkt	  där	  den	  ligger,	  väl	  inlåst	  i	  bagageutrymmet	  på	  min	  Giulietta.	  
Det	  första	  vi	  ser	  är	  en	  högerstyrd	  4C	  och	  en	  nödtorftigt	  maskerad	  Fiat	  500L	  med	  

ovanligt	  långt	  bakparti.	  Vid	  en	  direkt	  fråga	  om	  det	  planeras	  en	  större	  version	  av	  500L	  är	  

svaret	  ett	  kort	  italienskt	  ”no”.	  Bilen	  är	  alldeles	  definitivt	  förlängd	  bakom	  C–stolpen	  och	  

då	  jag	  frågar	  igen	  är	  svaret	  fortfarande	  ”no”.	  Veckan	  efter	  dyker	  de	  första	  spionbilderna	  

upp	  på	  en	  förlängd	  Fiat	  500L,	  fångad	  på	  bild	  av	  uppmärksamma	  italienska	  
tidningsläsare.	  Idag	  finns	  den	  sjusitisga	  (nåja)	  bilen	  på	  marknaden	  under	  namnet	  500	  L	  

Living.	  En	  bit	  bort	  står	  också	  en	  högerstyrd	  Alfa	  4C.	  Dessutom	  körs	  en	  mycket	  tungt	  

maskerad	  Ghibli	  runt	  på	  testbanan,	  fullkomligt	  nedlusad	  med	  givare	  och	  testinstrument.	  

Givetvis	  frågar	  jag	  om	  detta	  är	  nya	  Ghibli,	  och	  lika	  givet	  är	  svaret	  ”no”.	  
2010,	  då	  Giulietta	  lanserades	  på	  Balocco,	  var	  jag	  på	  plats	  för	  saliga	  tidningen	  Automobil.	  

Då,	  precis	  som	  nu,	  störs	  koncentrationen	  av	  motorljudet	  från	  fullblod	  som	  piskar	  fram	  

längs	  höghastighetsbanan.	  Det	  är	  intressant	  att	  se	  hur	  högvarviga	  V8–maskiner	  så	  totalt	  

kan	  rasera	  all	  fokus	  på	  det	  människor	  egentligen	  är	  där	  för	  att	  göra.	  Misstankarna	  riktas	  

mot	  Maserati,	  som	  just	  lanserat	  Quattroporte	  och	  har	  Ghibli	  på	  gång	  till	  Shanghai–

salongen	  några	  veckor	  senare.	  Ljudet	  från	  högvarviga	  åttacylindriga	  fullblod	  som	  piskar	  

i	  växel	  efter	  växel	  utan	  restriktioner	  är	  onekligen	  speciellt	  och	  ger	  oss	  en	  mycket	  

behaglig	  ljudbild	  som	  inramning	  till	  besöket.	  Vi	  går	  in	  i	  vad	  som	  en	  gång	  var	  Autodeltas	  byggnad.	  Den	  är	  bred	  och	  låg,	  inte	  alls	  som	  de	  

klassiska	  italienska	  smala	  tvåvåningsvillor	  som	  existerat	  sedan	  Asterix	  och	  Obelix	  dagar.	  

Taket	  är	  på	  husets	  ena	  sida	  förlängt	  ut	  från	  husväggen	  och	  skapar	  skuggiga	  
parkeringsplatser.	  På	  senare	  tid	  har	  det	  byggts	  om	  och	  användes	  senast	  som	  
leveranslokal	  för	  Alfa	  8C,	  där	  kunderna	  fick	  leverans	  av	  sin	  bil	  på	  helig	  mark	  i	  en	  lika	  

helig	  byggnad.	  Idag	  är	  den	  fylld	  av	  klassiska	  Alfa–motorer	  på	  stativ,	  då	  man	  dagarna	  

innan	  vårt	  besök	  firat	  Autodeltas	  50–årsdag	  på	  Balocco.	  
Det	  första	  som	  fångar	  min	  blick	  är	  en	  altarliknande	  konstruktion	  flankerad	  av	  två	  

glaspelare	  med	  logotyperna	  för	  Alfa	  8C	  och	  8C	  Spider.	  I	  mitten	  finns	  ett	  bildkollage	  med	  

storheter	  från	  Autodelta	  som	  Giulia,	  GTA	  och	  olika	  versioner	  av	  Tipo	  33.	  På	  hyllor	  och	  

bord	  finns	  olika	  delar	  från	  8C	  –	  bromsskivor,	  bromsok,	  läderprover,	  färgalternativ	  och	  

mycket	  annat.	  Jag	  kan	  se	  framför	  mig	  de	  ivriga	  och	  euforiska	  kunder	  som	  tagit	  sig	  till	  just	  

detta	  rum	  för	  att	  få	  sin	  nya	  8C	  levererad.	  Idag	  ger	  rummet	  snarare	  ett	  beklämmande	  

intryck	  med	  tanke	  på	  märkets	  ytterst	  magra	  modellutbud	  och	  totala	  närvarobrist	  på	  

både	  världens	  marknader	  och	  tävlingsbanor.	  Vi	  hör	  snart	  ett	  ilsket	  motorljud	  som	  får	  håret	  på	  armarna	  att	  resa	  sig.	  Det	  växer	  i	  styrka,	  

med	  mäktiga	  blippar	  av	  mellangas	  vid	  nedväxlingarna	  och	  ett	  vällustigt	  ylande	  vid	  

rödmarkeringen.	  Till	  sist	  stannar	  en	  8C	  Spider	  utanför	  dörren	  till	  vår	  lokal.	  Föraren	  är	  

Domenico	  Martino,	  chassi–ingenjör	  till	  stor	  del	  ansvarig	  för	  utvecklingen	  8C.	  Hans	  

uppgift	  idag	  är	  att	  gå	  igenom	  den	  rad	  av	  motorer	  som	  står	  uppställda	  i	  ett	  angränsande	  

rum	  samt	  ge	  oss	  en	  åktur	  med	  8C	  Spider.	  Domenico	  visar	  sig	  vara	  en	  herre	  vars	  hjärta	  brinner	  för	  Alfa	  Romeo.	  Hela	  Domenico	  

utstrålar	  passion.	  Passion	  ett	  ord	  som	  jag	  kommer	  att	  tänka	  på	  varje	  dag	  under	  denna	  

resa.	  Det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  jag	  pratar	  med	  hotellreceptionisten,	  chassiutvecklare	  för	  

8C,	  bokhandlare	  i	  Milano	  eller	  alfister	  jag	  springer	  på	  ute	  i	  Arese;	  Alfa–passionen	  finns	  

överallt.	  Magin	  kring	  Alfa	  Romeo	  är	  stor	  –	  inte	  bara	  i	  Italien	  utan	  över	  hela	  världen	  –	  och	  

jag	  tänker	  på	  hur	  Fiat	  Group	  ignorerat	  detta	  faktum	  under	  åren.	  Sedan	  Fiat	  tog	  över	  har	  

mycket	  av	  varumärkets	  magi	  urholkats.	  Visst,	  Alfa	  155	  vann	  rätt	  mycket	  stora	  	  
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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

Umeå 140528

Full fart här uppe i norr för egen del. 
Renoverar stugan utanför Örnsköldsvik i 
Höga Kusten. Alforna går i skytteltrafik 
mellan Umeå och Övik på all ledig tid. 
Bilarna parkeras i ”Alfaskogen”. I helgen 
gästades vi av kompisar i Alfa GT, så par-
keringen blev full (bilden).

Har också besiktat GTV:n inför som-
marens turer, hos Svensk Bilprovning 
förstås. Har inte förstått hysterin att sälja 
ut väl fungerande verksamheter. Ingen 
anmärkning på bilen. Sköter man bara 
sina grejer får man ju aldrig problem för-
klarar jag för hustrun. Just det, svarar hon 
med en viss ironi i rösten.

I helgen kördes Knustorp revival, ett 
svenskt Goodwod. Hoppas det blev succé, 
det är ju så trevligt med dessa historiska 
bilar, inte minst för oss som kommit till 
åren och har så många minnen bakåt. På 

Youtube finns flera filmer från arrang-
emanget, bl a åkbilder inifrån en hund-
koja, omgiven av Escortar, NSU, Hillman 
Imp, Fiart Abarth m fl. 

Inget går dock upp  mot riktiga 
Goodwood Revival som körs i september 
varje år. Jag var där 2009, min största 
bilupplevelse. En otrolig samling av 
historiska racerbilar, prylar, tidstypiska 
kläder. Att få se en Ferrari GTO kan ju 
vara nog för en bilentusiast, här fanns 
flera stycken i ett enastående skick. Bara 
parkeringen utanför banan är värd ett 
besök. Och sedan alla race, och då pratar 
vi race, inget puttrande runt banan. Jag 
har massor av bilder som kommer i ett 
kommande nummer av KB.

Å vad vi Alfaentusiaster längtar efter 
nya modeller.  Andra bilmärken kommer 
hela tiden med nya modeller och vi får 
bara vänta. Vi har ju fått 4C, både som 

kupé och som Spider, men vi behöver ju 
en ny Giulia och en storalfa. En ny Giulia 
2015 är väl senaste budet, då borde vi väl 
få spionbilder under hösten?

På Viasat följer jag V8 Supercars från 
Australien. Vilka bilar och vilka roliga 
race. Kul med framgången för Prodrives 
Volvosatsning. Hade naturligtvis hoppats 
på lite mer framgång för Skellefteåbon 
Robert Dahlgren, men han kanske kom-
mer när han blir varmare i kläderna. 
Kanske inte så lättkörda bilar med så 
mycket effekt och lite downforce?

Planeringen inför Mittsverigeträffen 
fortsätter. Information och anmälningar 
på hemsidan, du kommer väl?

Nu ska jag gå ut och göra årets första 
gräsklippning innan jag  åker till jobbet 
på tåget mot Sundsvall 12.45.

Vi ses i Härnösand.
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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***

ALLMÄN INFORMATION:

Club Alfa Romeo är ansluten till 
MotorHistoriska RiksFörbundet, 
MHRF. Det innebär bl.a. att CAR 
ordnar besiktning av klubbmed-
lemmarnas bilar för den excellenta 
försäkring som MHRF sköter tillsam-
mans med Folksam.

Försäkringen är tillgänglig för 
minst 20 år gamla bilar, i original-
skick eller med smärre tidstypiska 
förändringar. Fordonet får endast 
användas i hobbysyfte, aldrig som 
bruksfordon, det fordras att biläga-
ren har en vardagsbil och det finns 
krav på bilens förvaring och utrust-
ning. Ägaren måste ha varit med 
i MHRF-ansluten klubb minst ett 
år för att få den lägsta premien, för 
närvarande från 690:- per år för hel-
försäkring, för de vanligaste årsmo-
dellerna. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

Utförlig information om alla för-
säkringsformer, premier m.m. finns 
på MHRF:s hemsida, www.mhrf.se/
forsakring. Där finns också en för-
teckning över alla besiktningsmän. 
Om närmsta CAR-besiktningsman 
bor opraktiskt långt borta, är det ofta 
möjligt nyttja besiktningsman tillhö-
rig annan MHRF-ansluten klubb.

Från hemsidan kan du också 
ladda ned ansökningsblankett. Där 
finns även möjlighet att sköta ansö-
kan “digitalt”, så att du kan fylla i, 
bifoga bilder och skicka din ansökan 
direkt från din dator. 

Fotografera bilen, fyll i ansökan 
och avtala tid med besiktningsman-
nen. Han går genom bilen och upp-
rättar ett protokoll, som beskriver 

bilens skick. Ansökan, bilder och 
protokoll skickas till CAR:s MHRF-
ansvarige, som om allt verkar bra, 
tillstyrker och sänder till MHRF för 
slutlig bedömning. 

CAR tar i samband med ansökan 
ut en engångsavgift på 200:- för klub-
bens kostnader för att administrera 
MHRF-försäkringen. Om besikt-
ningsmannen måste åka iväg för att 
utföra besiktningen får han och bilä-
garen komma överens om ersättning 
för resekostnaderna.

Om du har frågor, ring inte 
Folksam, utan kontakta MHRF-
ansvarig i Club Alfa Romeo, eller 
närmaste besiktningsman.

BESIKTNING:

Granskningen sker efter ett pro-
tokoll sammanställt av MHRF, och 
ger en bedömning av bilens skick. 
På MHRF är man allergisk mot rost, 
så det är ingen idé komma med en 
murken bil, hur tidstypisk den än 
må vara... Brand är en av de värsta 
skadeorsakerna och följaktligen 
godkänds ej torra, spruckna eller 
dåligt fastsatta bränsleslangar, så se 
över bensinförsörjningen före besikt-
ningen.

KRAV PÅ UTRUSTNING.

Fordonet måste ha batterifrånskil-
jare (huvudströmbrytare) och eld-
släckare. Mer info på MHRF:s web-
sida under rubriken ”Villkor”.

FOTOGRAFIER:

Avsikten med bilderna till MHRF-
försäkringen är att de skall doku-
mentera bilens skick, vilket är nog så 
viktigt om en skada skulle inträffa. 
Det ligger alltså i bilägarens intresse 
att ordna fram bra bilder! Hemsidan 

och ansökningsblankettens baksida 
visar att det inte krävs något märk-
värdigt, endast tydliga bilder av 
bilens samtliga fyra sidor, inredning 
samt motor- och bagageutrymme. 
Bilderna skall vara av god kvalité 
och utskrivna på arkivbeständigt 
fotopapper. Format minst 10x15 cm, 
fler bilder utskrivna gemensamt på 
A4 accepteras också. 

Bildexempel, OK resp. mindre bra:

         

ÄGAREN ÄR OCKSÅ VIKTIG:

De låga premierna i MHRF-
försäkringen bygger på att få skador 
inträffar. Det försöker man säker-
ställa genom att endast försäkra 
bilar ägda av verkliga entusiaster, 
folk som känner för sin bil, är rädd 
om den, kör och sköter den på rätt 
sätt. Det innebär givetvis att MHRF-
försäkringen är personlig, den följer 
inte automatiskt med bilen vid för-
säljning!

Det är en förmån att godkännas 
för MHRF-försäkring, och det är upp 
till bilägaren att visa att hon/han är 
värdig förtroendet.  

FLER FRÅGOR?

Mer information kan du få 
från klubbens besiktningsmän 
eller MHRF-ansvarig i CAR, Björn 
Sandberg, Hangarvägen 3, 183 66  
TÄBY.  

orso@bredband.net. 08-756 6787.
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MITTSVERIGETRÄFFEN 
HÄRNÖSAND 19 – 20 JULI 
Alfaträff, banmöte och tävling

Dags att boka och ladda för Mittsverigeträffen 19-20 
juli. Mittsverigebanan ligger strax söder om Härnösand. 
Middagen på lördag äter vi på Östanskär Jakt och 
Konferens, drygt fyra mil söder om Härnösand. Där finns 
också fint boende i anläggningens hotelldel. 

Lördagens utflykt startar på förmiddan, vi besöker fis-
kelägen och passerar Höga Kusten-bron. Fina kuperade 
vägar på en av Sveriges vackraste platser! Under dagen 
äter vi gemensam lunch på hemlig ort. På eftermiddagen 
åker vi upp till Mittsverigebanan, där det blir lättare för-
täring och besiktning av bilarna. Vi börjar körningen efter 
pacecar i ca 15 minuter därefter kör vi efter C-klassens 
regler, d.v.s. bara omkörningar på långa rakan. Sista 
halvtimmen låter vi Challrengegrabbarna tjuvträna lite 
genom att skjutsa oss runt banan. Här vänder vi oss 

framförallt till dig som aldrig åkt bana förut, en chans att 
testa banåka gratis under trevliga förhållanden. Vi hop-
pas att många tjejer tar denna chans! Missa inte detta! 

Efter en lång och skön dag äter vi en välförtjänt middag 
tillsammans på hotellet, generöst sponsrad av klubben. 

Var och en bokar boende på Östanskär via mail till info@
ostanskar.se. Se även deras hemsida www.ostanskar.se. 
Dubbelrum på Östanskär kostar 900 kr/natt, enkelrum 
580 kr. 

Anmälan till träffarna görs via hemsidan under aktiviteter.

 För dig som inte har tillgång till internet så går det bra 
att ringa till Gunnar Sundgren 070-579 49 44, Mats Berg 
076-3921040 eller Daniel Holm 070-4248902 så lägger 
vi in er.

Sommarens stora Alfa-arrangemang äger rum 19–20 juli i Härnösand. På lördag blir 
det utflykt i Höga Kusten med våra Alfor, därefter bankörning på Mittsverigebanan 
som avslutas med gemensam middag på kvällen. På söndag banträff och två del-
tävlingar i CAR Challenge på Mittsverigebanan.

GOKART I GÖTEBORG 15 APRIL

Nu var det äntligen dags för den första 
gokartträffen för i år. Vi har i Göteborg 
haft som tradition att köra gokart och på 
flera olika banor. Nu blev första racet lite 
senare än brukligt så vi började med en 
utomhusträff. Gokartbanan som vi körde 
på var Göteborgs gokartcenter som lig-
ger granne med Volvo ute i Torslanda. 
En mycket fin bana där man även kör 
internationella tävlingar. Bl a så har 
självaste Michael Schumacher kört här 
när han körde gokart.

Klubben sponsrade även varje med-
lem med 100kr.

Det som kan kännas lite tråkigt är att 
banan är stor med många raksträckor. 
Är man inte allt för många så kan det 
lätt bli lite ödsligt. Samtidigt så hade 
man önskat att kartarna skulle kunnat 
gå lite snab-
bare. Som 
det är nu så 
toppar dem 
ca 80 km/h. 
Låter rätt 
bra kanske 
för att vara 
gokarts men 
banan är 
så pass stor 
och snabb 
så lite mer 
fart hade 
suttit fint.

Hur som 
helst så 
hade vi som 

alltid väldigt kul. Tyvärr så var vi inte 
riktigt lika många som vi brukar vara. 
Men som sagt, dem som var där hade det 
väldigt trevligt. Förutom ett glatt gäng 
så var även vädret på vår sida med blå 
himmel och sol.

Upplägget var 10 min träning, 10 min 
kval och 6 varv race. Under kvalet så 
gällde det att sätta en så bra tid som möj-
ligt för att få en bra startposition. Den 
med bästa tid som första startande osv. 

Under varken träning, kval eller race 
så skedde det några större incidenter, 
förutom att jag lyckades snurra när jag 
kom in i första kurvan med för hög fart. 
Inte speciellt smart då jag tappade min 
andra placering och hamnade sist och 
fick kämpa mig upp placeringar. Men 
topp 5 var allt för snabba för att hinna 

ikapp så det blev ingen topplacering 
denna gången för min del. 

Topp tre blev Anders Bergkvist 
(guld), Christian Waltgård (silver) och 
Magnus Berg (brons).

Trotts det sura misstaget så kändes 
det ändå kul oavsett hur tävlingsinriktad 
man än är. Det känns alltid kul att träffa 
andra alfistis och känna att klubben 
lever. Stämningen är alltid bra och det är 
alltid muntert oavsett vilken placering 
man får. Även dem som hamnar längre 
ner i listan är sugna på nästa träff.

Vi får ofta goda vitsord från gokart-
hallarna för vårt sätt att köra, så man 
kan sammanfatta det hela med att vi 
i klubben inte är så pjåkiga i att köra 
gokart.

Fr.v. Christian Waltgård, Anders Bergkvist och Magnus Berg. Det glada gänget samlat för en gruppbild.

En del av banan på Göteborgs gokartcenter
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 Denna modell firar 20 år nästa år, syns knappast i designen som ser mer modern ut.

 Antalet nyare bilar ökar och var i år fler än tidigare.

Morgonen 1 maj vaknades det upp 
med snöfall på många håll, det var 
nog inte riktigt det nån vare sig räk-
nat med eller önskade. Nu försvann 
snön under dagen men det var först 
vid lunchtid som det faktiskt var snö-
fritt, jag vet att det dock låg snö kvar 
lite norrut och att en del av besökarna 
säkert hade snö på vägen hem.

Trots denna start på dagen så 
var uppslutningen riktigt bra, färre 
motorcyklar än vanligt förstås men 
det var ju knappast oväntat, fast tomt 

var det inte och bl.a. en riktigt fin 
Bellini 500 från 1934 fanns på plats. 
Även kul att få se en Ferrari 275 GTB 
med riktig racing historia på plats, 
liksom massa andra Italienare så 
klart.

Åke Nyberg med team gjorde som 
vanligt ett fantastiskt bra jobb med 
att förbereda och dirigera anländande 
bilar.

Fortsättning från förra året var 
att det var minimässa inomhus med 
både nya bilar, inklusive en 4C, 

motorcyklar och även klubbshop med 
Olja & Olivs utbud, att 4C var ett bra 
dragplåster är ingen överdrift, fast 
kanske blåst och kyla kan ha påverkat 
lite ändå.

Sol var det och hittade man lä var 
det faktiskt riktigt skönt att stå med 
en kaffe även utomhus.

Stort tack till er alla som var med 
och ordnade förberedelser, utan er 
blir det inte lika lyckat, tack också till 
alla er andra som var på plats, inte 
heller er blir det ju någon träff.

TEXT OCH FOTO: TORBJÖRN WULF

SKOKLOSTER 2014
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 Dokumenterad historia.  Kö trots snöfall på morgonen.  Senaste Giulietta attraherar många.

 Även De Tomaso Pantera fanns på plats.

 Två fina katter på plats.

 Ferrari 275 GTB med tävlingshistoria är inte vanligt att få se.  Henrik Selbo var på plats med klubbshop och en del från Olja & Oliv.

 Fiat 131 Mirafiori, klart ovanlig numer.  Värmande inomhus med god mat och trevligt sällskap.

 Fantastiskt fin Benelli 500, 1934.  Hans Bjurmans nya projekt för bana 2015.

 Mats Forsström med 75:a, som byts ut i år.  Åke, i röd jacka, ordnar som valigt ett bra event.

SKOKLOSTER 2014



Ja, fast inte helt sådär med politiska paroller och så där, 
för att tydligen är det och har länge varit populärt med star-
ka röda färger på italienska fordon, och särskilt när våren 
bjuder på bra väder finns mycket roligt som stampar på för 
att slippa yr vinteridet.

3:a gången på rad för Krapperup Slott på Höganäs nära 
Helsingborg, en bra stor gräsmatta, jämn och fin. Och kun-
skapen om träffen har spridit sig, så där var troligen 200+ 
bilar och 50+ motorcykler under dagen.

Maserati hade 100 års jubileumsmarkering, likadan var 
där ett 40 års firande av Alfa GTVs, och det fanns gott om 
båda. Mest populära Maserati var en härlig gammal OSCA. 
Det var dock annat som blev publikfavoriten... Bengt’s röda 
Alfa 8C Spider är alltid populär och drar publiken, men när 
den senare denna dag blev inparkerad av två likadana nyle-
vererade Alfa 4C i Competizione Red, då var det som flugor 
runt sockerbiten!

Bredden var stor, rent nöje. Bland många nya Ferraris var 
det de äldre som fick mest uppmärksamhet på parkeringen, 
fast ett och annat huvud blev vridet när de nya drog iväg. 
Tydligen är röd en väldigt populär färg för detta märken. 

I andra änden av skalan var det en del ”youngtimer” var-
dagsbilar som man har glömt bort fanns och inte ser mera. 
När såg du senast en Fiat Ritmo, en Fiat Regatta, eller en Alfa 
6? Faktisk fanns inte mindre än 2 stycken Ritmo på plats, 
båda vita och båda som cabriolet. Sånt så man inte ens när 
dom var nya. Och en Regata scombi har jag aldrig set förut.
Alfa 6’an stod bredvid en snygg Alfetta, dom gick bra ihop 

som representanter för Alfa, och lite längre ner i raden var 
det smock fullt av Bertones, sånt är alltid trevligt.

Där var även en Lancia Fulvia Coupé hämtad dagen 
före i Paris. Det hade varit lite jobbigt på 

tyska motorvägarna på grund av 
lite vibrationer runt 4000 varv 

när Jan Huss körde genom 
natten för att hinna 

med depåstopp på 
Krapperup! Jan läm-

nade till och med 
tidigt på dagen 
för att åka vidare 
till Stockholm, 
imponerande. 
Lite ovanligt att 
det ”bara” var 
en 1600 HF, Jan 
köper vanligt-
vis bara Lancia 
Zagato 50-tale-
re i ovanligt bra 
skick, om man 
kan vara insnö-
at på et riktigt 
trevligt sätt.

Förutom klubb-
tält med storförsäljning av 

RÖDA klubbattiraljer var det gött kaffe från 
Fogarolli och mycket bra italienskt mat från olika försäljare.

Njut av bilderna, och om du är i södra trakterna nästa 1. 
maj, då är det väl Krapperup som gäller för dig också?

KLUBBTRÄFF KLUBBTRÄFF
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RÖD 1:A MAJ PÅ 
KRAPPERUP!
TEXT OCH FOTO: PER MANSTRUP KRISTENSEN
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TJOLÖHOLM CLASSIC SHOW 18 MAJ

Ja,så har då årets Tjolöholmsträff gått 
av stapeln.Detta för syd och västsverige 
största möte för bilar och mc drog ca 
1300 utställda fordon.Enligt arrangören 
har det hittills inte varit fler anmälda.

Vädret var ”som vanligt” härligt för-
sommarlikt och det är vi naturligtvis 
väldigt tacksamma för.Om det är dåligt 
väder på morgonen,så uteblir  många 
både utställare och framför allt besökare.

Denna gång var det så mycket folk att 
köerna ända utifrån motorvägsavfarten 

bestod hela dagen.Detta är naturligtvis 
ett bekymmer.

Alfamontern blev i år faktiskt speci-
ellt lyckad.Detta vågar jag påstå pga att 
många både besökare och av våra egna 
poängterade detta.Jag vill gärna tacka 
Peter Braun och Henrik Lindgren m 
familj som i högsta grad bidrog till detta. 

De och Peter ordnade med både 
tält,espressomaskin inkl sponsrat 
kaffe,prylar till försäljning och grillning.

Nytt för i år var alltså att vi bla hade 

denna fina kaffemaskin,som blev mäkta 
populär.Allt kaffe såldes slut och enligt 
Henrik så såldes över 140 koppar av 
olika slag. Folk var mycket förtjusta i att 
kunna få sig en kopp ”riktigt” kaffe.

Tack Henrik m familj som stod hela 
dagen i tältet och sålde kaffe.Rätt många 
”goa” kronor till klubben blev dessutom 
resultatet.

Sista timmen på dagen hade vi grill-
ning, vilket också välkomnades av 
många både trötta och korvsugna delta-

gare.Jag vill i sammanhanget nämna att 
vår klubbmedlem Thomas Tholin stod 
för all grillmat,vilket vi särskilt vill tacka 
för.

Kaffet skänktes ju också av ett företag 
,som jag dessvärre har glömt namnet 
på.Men det uppskattedes i alla fall myck-
et av oss alla.

Liksom förra året anordnade vi en 
intern tävling om finaste utställda Alfa 
Romeo.I år vanns denna av Axel Lind 
med sin läckra lilla Giulia Sprint.Denna 

modell är i mitt tycke en verklig klassisk 
Alfa Romeo. 

Slutligen kan nämnas att vi hade 25 
alfor i montern,vilket är det antal som 
vi har legat runt under de senaste åren.
Man kan notera att även nyare alfor 
börjar bli vanliga i montern Exemplvis 
var hela 5 st GT på plats.Kul tycker jag 
som är inne på min tredje GT.Fö hade vi 
en fin blandning av vad Alfa Romeo har 
producerat under årens lopp från 50/60-
talet och framåt.

Ett stort tack till alla er som kommer 
med era bilar och gör vår monter till vad 
den blir.Det blir ganska långa dagar och 
man blir ganska trött på slutet,men vi 
har verkligt kul och alla bidrar med sitt 
goda humör.

Det känns bra att kunna överlämna 
ansvaret för vårt deltagande i denna 
träff till ovan nämnda Peter och Henrik. 

Än en gång, tack för i år och väl mött 
nästa år!

TEXT: STEFAN WERNER
FOTO: PETER BRAUN, STEFAN WERNER



ALFAWTCCALFAWTCC

22 23

FIA annonserade redan i mars att 
Alfa Romeo 4C hade blivit valt som 
Safety Car i WTCC under 2014.

4C har redan fått sin bandebut i 
Marrakech 12-13 april i den snygga färg-
kombination du ser på bilderna.

François Ribeiro , Motorsportdirektör 
ved Eurosport Events, där står bakom 
WTCC, kommenterade följande: ”Alfa 
Romeo 4C har mycket avancerad teknik 
och glamorös stil. Det är den perfekta 
bilen att spela rollen som Safety Car i en 

ALFA ROMEO 4C VALD SOM 
SAFETY CAR I WTCC

trendig serie som WTCC. Vi är stolta och 
glada för att 4C flyttar varumärket Alfa 
Romeo närmare till standardvagnstäv-
lingar igen.”

Den officielle WTCC Safety Car förare 
sen 2009, portugisen Bruno Correia, har 

fått ny kördräkt, naturligvis med Alfa 
Romeo logo.

Motorcykelserien SBK har likadant 
valt 4C som Officiel Safety Car, så det 
finns gott om möjlighet att se 4C i tv-
rutan under sommaren.

TEXT: PER MANSTRUP KRISTENSEN 
BILDERNA FRÅN ÏNTERNET
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MADONNA DI CAMPIGLIO’S WINTER MARATHON

I Madonna di Campiglio i Italien 
är det ett vinterarrangemang 
för historiska bilar som kallas 
Winter Marathon. 

Tävlingen går ut på att köra jämt som 
möjligt och det körs efter en given rutt 
som ska köras korrekt utan fel och det 
finns angivna tidsavläsnings punkter 
som man ska träffa så rätt som möjligt. 
Det ges förövrigt handikapp för straff-
poäng, äldre bilar straffas mindre per 
straffpoäng än nyare bilar. I år deltog 
över 130 bilar från tiden före 1968, där-
utöver var det 15 speciella bilar från 
före 1976 som hade kravet att de skulle 
ha rally historik och samlarvärde, tex 
Lancia Stratos, Renault Alpine och Fiat 
131 Abarth.

I vintras var det för den 26e gången 
tävlingen blev genomförd. 

Tävlingen genomförs alltid i mitten 
av januari och endast bilar med mer än 
40 år på hjulen får delta. Sträckan är 
500 km lång med inlagda tidskontrol-
ler allt medan deltagarna kör genom 
passen i Dolomiterna. Tävlingen tar 3 
dagar att genomföra och start och slut är 
i Madonna di Campiglio. Som ni kan se 
på bilderna från årets tävling passerar 
deltagarna några fantastiska platser med 
snötäckta berg i bakgrunden medans de 
forcerar branta, kurviga, is och snötäckta 
vägar. 

Årets vinnare var Giuliano Canè og 
Lucia Galliani från Bologna. Det var 
deras sjätte seger i tävlingens historia 
och de vann årets starkt konkurrens-
utsatta tävling i en Lancia Aprilia från 

TEXT: ANNIE KÄRÄVÄ
FOTO: PIERPAOLO ROMANO

1938. På andraplatsen, endast 39 straff-
poäng efter kom Ezio och Francesca 
Salviato, de körde som vanligt i deras 
Lancia Aprilia från 1939 och tidigare 
vinnare Margiotta-Perno på tredje platsi 
en Morris Mini Cooper S från 1965. 

Snabbaste teamet var från Brescia, 
Franco Spagnoli och Giuseppe Parisi i 
fältets äldsta deltagande bil, en Fiat 508 
S från 1932. På 21a plats kan vi finna den 
första Alfa Romeo körd av Gian Paolo 
Tobia Cavagna och Aldo Olli i en Alfa 
Romeo Giulietta Spider 1960.

I motsats till vintern i södra Sverige 
var det massor av snö i Italien till årets 
tävling så deltagarna fick nyttja all sin 
skicklighet på riktig vinter underlag.

Kanske ett alternativ till nästa års 
skidsemester? Läs mer om tävlingen här: 
http://www.wintermarathon.it/
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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!
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TEKNIK.

Till skillnad från dagens brölande och 
stinkande RME-eldade dieselbussar, 
var trådbussar verkligt miljövänliga 
och tysta med sina likströmsmotorer.  
Kraften kom från ovan, precis som på 
tåg och spårvagnar. I Stockholm använ-
des likström med spänningen 700 Volt, 
levererad av ledningar fem meter över 
marken. Tåg och spårvagnar klarar sig 

Bild 1. Splitter ny Alfa Romeo 140 AFS4 på Västerbron 1950. Tittar man noga kan man faktiskt ana det 
klassiska Alfa-märket i mitten av det stiliga emblemet. Föraren centralt placerad, långt före McLaren F1!

Bild 2. Alfa Filobus med strömavtagare och karaktäristiska linor 
baktill. Infällt, glidsko till strömavtagare. (Bild från Marelli)

Bild 3. Urspårning, eller skall vi säga urtrådning? Även moder-
na trådbussar kan tappa kontakten med ledningarna…

Bild 4. Korsning med många trådbusslinjer, detta exempel från San Fransisco.

med en enda strömförande kabel, ty 
strömmen kan ledas till jord via hjul 
och räls. Icke så med trådbussarna! 
Isolerande gummihjul gör att det krävs 
två kablar, en för plus och en för minus. 
– Dessutom, bussarna kan avvika flera 
meter från sin plats under ledningarna, 
så strömavtagarna måste utformas på 
ett helt annat sätt än för spårbundna for-
don. Bild 2 visar hur det kunde se ut, två 

långa svängbara spröt, vardera med en 
u-formad sko som omsluter strömkabeln 
och styrs av den. Linorna baktill går till 
fjäderbelastade ”trådrullar” och hålls 
sträckta av dessa. Om strömavtagarna 
skulle tappa kontakten med ledningarna 
var det busskonduktörens uppgift att 
med linornas hjälp försöka få strömav-
tagarna på plats igen, så färden kunde 
fortsätta, bild 3.

KORS, HÄR BLIR DET PROBLEM…

Bussarna från Alfa Romeo sattes in 
på linje 98, Slussen-Gröndal i södra 
Stockholm. Så länge busslinjerna inte 
korsade varandra, eller spårvagnarnas 
linjer, var tråddragningen relativt enkel. 
– Men, i korsningar med många ström-
förande ledningar tillstötte svårigheter, 

se bild 4!
I gatukorsningar måste bussarnas ström-
avtagare styras in på rätt ledningar med 
ett slags växlar. Deras uppgift är att 
länka bussarnas strömavtagare in på 
avsedda trådar, beroende på hur bussen 
kördes. I anslutning till växlarna satt 
skyltar, som talade om för bussföraren 

hur han skulle bete sig: Ibland räckte 
det att styra åt rätt håll, i andra mer 
avancerade växlar kände dessa av ström-
förbrukningen, och lade om växeln åt 
ena eller andra hållet beroende på om 
bussen passerade rullande utan effektåt-
gång, eller om den accelererade. Ibland 
slog växeln till vänster vid pådrag, 
ibland tvärtemot, vilket som gällde stod 
på skyltarna. 

Enligt vissa källor uppstod ofta pro-
blem vid kall väderlek då Alfa-bussarna 
skulle passera de strömstyrda växlarna. 
Utan förbränningsmotor måste upp-
värmningen av bussarna ske elektriskt, 
och de stora ledbussarna från Alfa 
Romeo förbrukade så mycket ström 
till värmeelementen att växlarna inte 
kunde avgöra om bussföraren gasade 
eller frirullade, varvid växlarna ofta 
slog över åt fel håll, och strömavtagarna 
spårade ur. Bussarna kunde kopplas om 
till batteridrift och förflytta sig genom 
gatukorsningen, fram till en position 
under rätt strömledningar. Därefter fick 
konduktören gripa in och manövrera 
strömavtagarna till korrekta trådar. 
Självklart ledde detta ibland till skador 
på ledningarna, och underhållspersona-
len hade mycket att stå i, bild 5.

EXKLUSIV SATSNING AV STOCKHOLMS SPÅRVÄGAR!

År 1950 köpte SS (Stockholms Spårvägar) tio stycken Alfa Romeo! De var inte 
avsedda för Generaldirektören och hans stab, nej avsikten var att kreti och pleti, 
allmogen alltså, skulle få möjlighet att färdas i stil! Inte heller rörde det sig om 
de mer kända modellerna som 6C 2500 eller den då purfärska 1900. – Nej, de 
fordon som SS beställde har beteckningen 140 AFS4, och om du aldrig hört 
talas om dessa, må det vara förlåtet! På bild 1 ses den först levererade, stolt 
pressvisad på Västerbron. I beteckningen står F för ”Filobus”, trådbuss, S bety-
der ”Snodato” flexibel eller ledad. Dessa ”dragspelsbussar” lär ha varit de första 
ledbussarna i Sverige. 4:an, slutligen, står för 4 axlar.
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ALFA VAR STÖRST!

Litt F4 var den beteckning (littera) som 
SS gav bussarna, och de var rejält till-
tagna, hela 17 meter långa, vilket gav 
folkhumorn anledning döpa dem till 
”radhusen”. Det finns olika uppgifter 
om motoreffekten, men ca 170 hp verkar 
troligt, så med en vagnvikt på 17 ton 
måste accelerationen varit måttlig, trots 
likströmsmotorernas goda vridmoment 
redan från stillastående. Bussarna var 
godkända för 112 passagerare, varav 
hälften sittande. Sätena var utformade 
som en form av korgstolar vilka lär ha 
givit ifrån sig ett säreget knarrande ljud 
vid kurvtagning.

Bild 5. Tillsyn av ledningar och trådväxlar vid Fridhemsplan.

Bild 7. Alfa 140 AF3 i Bielefeldt i Tyskland.

Bild 8. Alfa 140 trådbussar klara för leverans, denna gång karosserade av 
en annan firma än Stanga.

Bild 9. Trådbussar på Kungsgatan, i Stockholm. Bilmodellerna bör göra det 
möjligt att datera bilden, kan den vara från slutet av 1950-talet, eller tidigt 
60-tal? 

Bild 10. Alfa Romeo Filobus vid Slussen 1954. Bilen är en Kaiser 
Manhattan, om nu någon undrade…

Bild 11. Modern trådbuss i Landskrona, enda svenska linjen för eldrivna 
bussar 2014.

Bild 6. Provkörning. Notera den väl skålade förarstolen samt tornet för strömavtagarna! Av allt att 
döma har man barlastat bussen ordentligt för att ge realistiska körförhållanden. (Bild från Marelli)

På den här tiden fanns alltid en kon-
duktör ombord, placerad i ett bås längst 
bak, så föraren kunde helt koncentrera 
sig på körningen. En enda pedal skötte 
farthållningen: Från ett mittläge gav 
nedtryckning fartökning, och om peda-
len släpptes upp bromsade ekipaget.

SAMARBETE.

Alfa Romeo byggde chassiet till bus-
sarna, men tog hjälp med resten. 
Motorer och övrig elektrisk utrust-
ning tillhandhölls av Marelli, medan 
Stockholmsbussarnas karosser tillverka-
des av Officina Meccanica della Stanga 
i Padova, som av allt att döma hade en 

betydande busstillverkning, bl.a. åt Fiat. 
Bild 6 visar möjligen en Filobus Spider, 
men mer troligt en testkörning innan 
Stanga fick ta över och förse chassiet 
med kaross.

SUCCÉ?

SS köpte 10 st bussar, som levererades 
1950-51. Priset var 150 000:- / st, vil-
ket bör motsvara ca 5-6 miljoner idag. 
Någon större framgång blev dock inte 
Alfabussarna i Stockholm, ty de plå-
gades av många problem, och befann 
sig snart oftare i bussgaraget än på 
Hornsgatan… Exakt vad bekymren 
bestod av är oklart, men redan bus-
sarnas otympliga storlek, klena motor 
och höga vikt bidrog till ett dåligt rykte. 
Kanske hade det gått bättre om man inte 
satsat på ledbussvarianten, utan nöjt sig 
med en mindre och smidigare typ, bild 7.

Alfas stolthet utrangerades i Stock-
holm redan 1956, och ersattes med 
mindre och smidigare bussar av andra 
fabrikat. På andra marknader än den 
svenska gick det bättre, Alfa sålde av allt 
att döma 100-tals bussar, främst i Italien, 
men även till andra länder, bild 8.

VAD HÄNDE SEDAN?

Även om F4-bussarna blev en besvikelse, 
så fortsatte SS att köra trådbussar fram 
till 1964, men av mindre och smidigare 
typ, som på bild 9. En stor leverantör var 
Scania, med karosser från Hägglunds 
och elektrisk utrustning från ASEA.

Alla Alfa-bussarna skrotades tyd-
ligen, alla utom en! Denna fick finna 
sig i att bli logement på Stiftelsen 
Norra Latins Sommarhem, på 
Björkö i Roslagen, också ett öde för 
en Alfa Romeo… Nu har dock bus-
sens främre del räddats av entusi-
aster i Spårvägssällskapet och finns 
hos Sveriges Lokaltrafikmuseum i 
Malmköping, om än i rätt sorgligt skick. 
Bakdelen har också hittats, och vem vet, 
kanske får Sverige så småningom en 
fullt fungerande komplett Alfa Romeo 
140 AFS4! Vi ser fram mot en knarrande 
rundtur, som på bild 10.

IDAG DÅ?

Trådbussar fanns förutom i Stockholm 
även i Göteborg, men den som idag 
vill färdas med elektriskt driven buss i 
Sverige måste ta sig till Landskrona, där 
linje 3 sedan 10 år forslar passagerare 
mellan järnvägsstationen och stadens 
centrum, bild 11. På andra håll i världen 
har trådbussar överlevt bättre, och finns 
i drift på många håll, bl.a. på ett 15-tal 
platser i vardera Schweiz och Italien.

Inspiration, fakta och bilder till denna artikel har hämtats 
bl.a. från: 

Bengt Dieden, http://www.stockholmskallan.se,  http://
www.svenskbusshistoria.se, https://www.sparvagssallska-
pet.se,  www.omnibuss.se,  http://www.alfasport.net/,
http://www.alfabb.com/,  http://hottransport.blogspot.se/
search/label/Stanga, 
http://www.lombardiabeniculturali.it/,   sl.ifokus.se,  
http://it.wikipedia.org, www.drehscheibe-foren.de
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AUTODELTA FRÅN INSIDAN
DEL TRETEXT & FOTO: ROBERT LITTLE, NEW YORK

ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON

ROBERT LITTLE´S LIV 
MED AUTODELTA
Under de senaste två utgåvorna av 
Klöverbladet har vi fått ta del av Robert 
Little´s år i Italien hos Autodelta. Materialet 
är unikt och ger en insikt i livet bakom 
fabriksportarna, som då var omgärdat av 
sekretess och hemlighetsmakeri. 

Roberts historia handlar också mycket om Carlo Chiti – 
ingenjörsgeniet som såg till att futtiga stall som Ferrari 
och Porsche hamnade längre ner i resultatlistorna. Carlo 
Chiti dog den 7 juli 1994, sörjd av hela Italien på ett sätt 
som få svenskar kan begripa. Idag läser vi historien 
bakom delar av hans liv och gärningar samtidigt som 
vi sänder tacksamma tankar till Robert Little som utan 
kommersiella anspråk delar med sig av detta.

Robert Littles generositet går bortom och förbi 60– 
och 70–talen i Europa. Under en semesterresa till USA i 
mars 2014 besökte jag och min familj New York. Robert 
Little erbjöd sig omgående att ledsaga oss genom ett 
kylslaget Manhattan under en dag. Det blev ett oför-
glömligt besök, där Robert berättade historier, anekdoter 
och gav oss en inblick i New York bortom turiststrå-
ken. Dessutom hade Robert ett wild card på Starbucks 
Coffee, så vi kunde vandra genom dagen så där lagom 
härligt espresso–indränkta.

Då samtliga tre delar nu publicerats har Robert Little 
även skapat en hemsida, där ytterligare texter, bland 
annat kronologin bakom Tipo 33 och mer information 
om Carlo Chiti finns att läsa. Bildmaterialet från Le 
Mans 1972 är också magnifikt. 

Sidan kommer att uppdateras löpande med tanken 
att fler människor som arbetat på Autodelta ska fylla på 
med material.  Besök den gärna, men se till att du har 
gott om tid. 

Personligen skulle jag gärna vilja ha en komplett 
redogörelse från Dr Helmut Marko om hans avslutande 
varv under Targa Florio 1972. 

Surfa in på www.robertlittle.us och berika dig.

Till Robert Little vill jag framföra ett stort tack 
från svenska alfister!
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”Containerdykning”
Det hade alltid varit min önskan att få 
möjlighet att gräva mig igenom denna 
upphetsande hög av ”begagnad histo-
ria” och sätta samman fullstora model-
ler av olika komponenter från Tipo 33 

Carlo Chitis livsverk
Detta är ett mästerverk. Tolv cylindrar, 
2 995 cc, 460 hk,fyra ventiler icke över-
laddad. På bilden ses den färdigbyggd i 
väntan på ett nytt chassi inför 1972 års 
upplaga av Le Mans 24–timmars. Den 
var även grunden för den motor som 
1975 vann VM för konstruktörer.

Under 1977 års sportvagns–VM vann 
Arturo Merzario, Vittorio Brambilla 
och Jean-Pierre Jarier ssamtliga täv-
lingar med en treliters verison av denna 
motor.

Samma år tävlade en 2 134 cc stor ver-
sion, med dubbelturbo (en per cylinder-
bank) i SC12 och producerade 580 hk 
enligt interna Autodeltadokumnet.

Motorn annvändes senare i Brabhams 

Aerodynaisk utprovning
Carlo Chiti var en sann djurvän som 
räddade dussintals djur från gator-
na i Milano. Då jag bodde inne på 
Autodelta–området, som jag gjorde 
under en period 1972, kom jag att lär 
akänna och bli vänmed de djur som 
Chiti rädade från gatorna i Milano. 
Vissa djur tog han med sighem till 
lägenheten i cenrala Mialno, andra 
bodde på Autodeltafabriken här på Via 
Enrico Fermi, #7, antingen som vakt-

hundar utomhus eller inomhus, bero-
ende på deras skick och beskaffenhet. 
Maten var resten från cafeterian och 
de patrullerade varje skrymsle på jakt 
efter gnagare och nattliga inkräktare.

De bidrog med vänskap och sällskap 
till arbetarna som definitivt njöt av 
samvaron.

På bilden ses några överblivna bakdelar 
från sent 60–tal/tidigt 70–tal som Chiti 
bestämde skulle användas som skydd 
för de hundar som patrullerade perso-

nalparkeringen på andra sidan gatan 
från fabriken.

En kväll frågade jag Chiti varför han 
tog sig an så många övergivna hundar. 
Hans då brsístfälliga engelska gjorde 
att han fick anstränga sig för att hitta 
ord. Svaret blev ”fara… för livet, livsfa-
ra”. De orden var för evigt outplånliga 
och imponerande mitt hjärta som sym-
bol för denne mans stora medkänsla och 
respekt för livet i största allmänhet.

eller åtminstone skapa glasbord med 
gjutna motorblock.

Tyvärr hade jag varken möjlighet eller 
råd att ta med mig något som minne 
förutom dessa kittlande bilder. Vid ett 
tillfälle såg jag ett avlagt H–format 

BT-45, BT-46 och Alfa Romeos F1–bilar.

Motori Modernis sista uppdrag blev 
att med stöd av Subaru Fuji Heavy 
Industries utveckla en F1–motor. 
Projektet avslutades dock i förtid, 
varvid Chiti, med hjälp från Don Black 
anpassade motorn för båtar inom off-

rörramschassi från den första Fleron 
V8–an. Från den dagen – fram till dags 
dato – har tankar kring det historiska 
bevarandet av dessa delar aldrig läm-
nat mina tankar.

shore racing. 

Den 2993 cc, 440 hk starka V8–an syns 
också på bild från Sebring 1971, en 
utveckling från Chitis original 2 000 
cc V-8 med 260 hk från perioden 1967-
1968.
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Trots en galant insats av episka mått 
av en närmast besatt Dr. Helmut Marco 
under det sista sju mil långa varvet av 
det historiska och närmare 80 mil långa 
loppet längs Siciliens ryggrad nådde 
han inte fram.

Dr Marko slängde sig ner i sittbrunnen 
för sitt sista pass bakom ratten, dis-
tanserad med mer än två minuter och 
kämpade tappert, hans ögon genom-
borrade den dagsljusa dagen som två 
blixtar och lyckades ta igen allt utom 17 
sekunder som till sist var distansen upp 
till ettan Sandro Munari i en Ferrrari. 
1972 års Targa Florio  var en av de mest 
spännande stunderna någonsin i Alfa 
Romeos tävlingshistoria. Då bilarna 

Rolf Stommelen bakom ratten i en trä-
ningsbil som användes av förarna för 
att vänja sig vid banan i hög hastighet 
utan att nöta ut någon av de helt frä-
scha tävlingsbilarna som skulle stå på 
startlinjen.

Denna bild är min favoritbild av all ade 
bilder jag tog under min tid hosAuto-

passerade min plats ut epå banan var 
det de tio mest spännande sekunder jag 
någonsin sett under hel amin motors-
portkarriär.

Autodelta hade satsat rejält med en 
samordnad insats för att vinna här. 
Man hade satsat allt, inklusive pre-
stigen för moderbolaget. Teamet hyrde 
garageplats på Hotel Aurim i Cerda. Till 
vänster i bild står testföraren Teodoro 
Zeccolo, tillhöger Roberto Banfi – den 
magiske växellåds– och transmis-
sionsexperten med en tränings–GTA 
i bakgrunden. Dessa användes för att 
förarna skulle lära sig varje meter av 
den långa banan som sträckte sig genom 
det vackra sicilianska landskapet. 

delta. Allt är inbakat i denna ikoniska 
bild tagen under ett hänförande ögon-
blick av själva TIDEN.

Bilden representerar själva kärnan av 
Targa Florio där en T-33/3 V-8 under 
full attack kunde höras kilometer bort, 
långt upp i bergen, innan den helt plöts-
ligt dök upp och skar sönder den lilla 

Jag var längst ner i rangordning inom 
Autodelta, och som sådan hade jag 
ansvar för att bilarna var helt fläckfria 
under säsongen så att varje bild som 
togs av bilarna – och som sedermera 
skulle bli historia – skulle visa fläck-
fria bilar, snabbast och renast.

Under själva tävlingen var jag statio-
nerad ute längs banan utrustad med 
reservhjul för både fram och bak, bräns-
le, lite verktyg, kylvätska och en stor 
Alfa Romeo–skylt så att förarna skulle 
hitta mig.

Visst är det glänsande bilarna på bil-
derna?

byn Cerda i två våldsamt ljudliga delar. 
På bara några sekunder är det över och 
den röda bilen försvinner som en röd 
oljad blixt med skrikande däck utom 
synhåll i en berusande och bedövande 
ljudbild som från ett jetplan.

En av Carlo Chitis mörkaste stunder; Targa Florio 1972

Träning inför Targa Florio 1972 
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http://www.robertlittle.us
I NÄSTA NUMMER

40 ÅR MED ALFASUD
Åke Nyberg har skickat in ett bidrag om Årets Bil 1974.
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KB TESTAR –

PROVKÖRNING AV
CAVALLO ISLANDESE GT

TEXT OCH FOTO: BJÖRN SANDBERG. TECKNING: ALINE ANCHARMAN

Då KB för många år sedan hårdtestade en Berlina 1750 efterlyste 
testlaget flera fordon att provköra. Egendomligt nog har inga som 
helst erbjudanden inkommit, inte förrän nu. I samband med klubb-
träffen i Dalarna hade Ingmarie Westling skaffat fram ett antal test-
objekt, vilka pådyvlades intet ont anande träffdeltagare…

CAVALLO ISLANDESE 
- EN FÖGA KÄND MONOPOSTO

Modellen var skam till sägandes full-
ständigt okänd för testlaget, men visade 
sig vid närmare studium vara en kom-
pakt modell avsedd för enbart förare, 
alltså en monoposto, se bild 1. Möjligen 
kan man klassificera den som 1+1-sitsig, 
men passagerarsätet bör nog betraktas 
om en utpräglad nödplats, se bild 2! 
Karossformen kan närmast betecknas 
som en Spider utan sufflett. Skydd för 
väder och vind saknas fullständigt, men 
vi noterar att förarstolen är uppvärmd. 
Kapaciteten förefaller dock otillräck-
lig för kyligt klimat, speciellt som den 
tjocka sitsen skiljer värmekällan från 
föraren.

FÖRARMILJÖ

Insteget till förarplatsen är det besvär-
ligaste testteamet provat på, sedan vi 

provsatt KB-redaktör Erikssons Davrian! 
Trots att dörrar saknas helt, krävs en 
närmast akrobatisk vighet för att komma 
på plats. Väl installerad på förarplatsen 
har man dock en föredömligt god sikt 
över omgivande trafik, utan skymmande 
vindrutestolpar eller andra hinder. 
Bakåtsikten är god, dock endast om föra-
ren vänder sig om, ty backspegel ingår 
inte i standardutrustningen! Det är lätt 
att se bakpartiet vid parkeringsmanöv-
rer. Instrument saknas, inte heller finns 
radio eller GPS-navigator. Klädselarbetet 
är av mycket hög klass, helt i skinn. 
Säkerhetsbälten ingår inte i utrustning-
en, så vitt känt inte heller krockkudde.

Tyvärr måste vi konstatera att förar-
stolen inte uppfyller ens rudimentära 
krav. Den saknar fullständigt sidstöd 
och ryggstödet är på tok för lågt! 
Svankstöd finns inte heller, men ett visst 

mankstöd är tillgängligt, 
om man lägger sådan till! 
Värst var dock att sätet 
inte var ordentligt fastsatt, 
utan tenderade att flytta 
sig vid hård kurvtag-
ning. Anmärkningsvärt 
är också att ordentliga 
fästöron för stolen saknas 
helt. De två öron vilka 
levereras som standard 
sitter på frampartiet, på 
tok för långt fram och 
högt upp.

MANÖVERORGAN

Ratt och konventionella 
pedaler saknas också på 
detta märkliga fordon. 
Styrning sker i stället 

med två remmar, på ett i princip enkelt 
sätt: Drag i den högra för att svänga 
höger, och vice versa. Där slutar dock 
logiken, ty drar man i båda snörena 
aktiverar man bromsarna! Pedalerna 
liknar inget vi sett förut, de var inte ens 
fastsatta, utan hängde löst i remmar! Att 
trampa på pedalerna gav ingen reaktion 
alls, men att föra dem mot fordonets 
centrumlinje påverkade på något sätt 
transmissionen så att växeln lades i och 
kopplingen greppade, ekipaget satte sig i 
rörelse framåt!

TRANSMISSION

Drivning sker på alla fyra, liksom 
bromsning. Vi blev inte helt klara över 
alla detaljer i det komplexa drivsystemet, 
men tydligen är minst tre växlar stan-
dard, medan vissa exemplar har ända 
upp till fem driftlägen. Transmissionen 
är av automattyp, dock inte steglös! 
Växellägena är följande: S, T och G, 
uppräknade i den ordning som ger 
ökad hastighet. Ingen i testlaget hittade 
någon backväxel, så vi låter vara osagt 
om sådan existerar över huvud taget. 
Ytterligare ett intressant driftläge finns, 
s.k. ”tölt”. (Ett ord som inte ingår i allas 
vokabulär, men det lär faktiskt existera 
enligt expertis på platsen) Så vitt vi för-
står innebär detta en kraftig övervarv-
ning i S-läget, utväxlingen bibehålles 
låg, men varvtalet ökar markant, liksom 
hastigheten. Intressant är att detta sker 
utan att ljudnivån ökar och med bibehål-
len fjädringskomfort!

MILJÖ

Cavallo Islandese klarar sig på mycket 
lågoktanigt bränsle, kolhydrater och 
vatten är faktiskt tillräckligt för att ge 
acceptabla prestanda. Tankningen är 
automatiserad, men en relativt långsam 
procedur. Automatiseringen har drivits 
så långt att ett exemplar av samma for-
donstyp under provkörningen av sig 
självt uppsökte påfyllningsstationen, 
trots att föraren försökte styra i annan 

riktning! Katalysator saknas, men avga-
serna sägs vara biologiskt nedbrytbara, 
och därmed miljövänliga.

EKONOMI

Ett högt inköpspris kompenseras av ett 
mycket gott andrahandsvärde. Det lär 
finnas bevis på att välvårdade exem-
plar sålts för betydligt mer än nypriset! 
Driftskostnaderna är dock höga, inte 
minst som GT:n går på tomgång även då 
undanställd i garaget(!).

PROVKÖRNING

Man sitter högt, med god sikt, men 
avsaknad av ett rejält fyrpunktsbälte 
ger en känsla av osäkerhet, speciellt som 
ingen ratt finns att hålla sig i. Man frap-
peras av den vibrationsfria tomgången 
och den mycket låga ljudnivån. Ingen 
instruktionsbok fanns att tillgå, i själva 
verket inte ens ett handskfack att förvara 
den i. De muntliga instruktionerna var 
summariska, speciellt beträffande hur 
man väljer rätt växel, S, T eller G. Av det 
skälet genomfördes hela provkörningen 
i läge S, något som inte störde, då utrym-
met var begränsat. För att verkligen 
prova modellens vägegenskaper kördes 
nämligen en knixig slalombana, med 
begränsade avåkningszoner framför 
avbärarräckena.

UNDERSTYRNING DOMINERAR

Vår GT (Grand Tölt) satte sig mjukt i 
rörelse utan att föraren egentligen för-
stod varför. Reaktionen på styrningen 
är långsam, med kraftig understyrning. 
Spårvalet i slalombanan blev härige-
nom en smula yvigt, och det var lätt att 
driva för långt ut och missa tangerings-

punkterna. Med lite övning 
kan man dock lära sig att ge 
styrutslag tidigt, och därige-
nom få ett snävare spår genom 
böjarna. Krängningen är mått-
lig hos fordonet, men kan bli 
alarmerande stor hos föraren, 
något som en av testpiloterna 
fick erfara!

Vändradien är tilltalande 
liten. Tyvärr kunde inte väg-
hållningen hårdtestas, då vi 
aldrig fick upp så hög fart att 
eventuella svagheter visade 
sig. Sannolikt är dock model-
len svårbemästrad om den 
råkar i sladd. Styrningen är 
nämligen ganska obestämd, 
och ger inte föraren mycket 
information om att gränsen 
för väggreppet närmar sig.

PRESTANDA

Beklagligtvis kunde inte pre-
standamätningen ske med 

ett ”femte hjul” såsom brukligt är – det 
gick inte att montera. Därför får vi 
nöja oss med en subjektiv bedömning. 
Accelerationen var måttlig, kanske bero-
ende på att kick-down-funktionen inte 
fungerade, och att vi inte uppmuntrades 
till att använda alla växellägena. En mer 
erfaren pilot visade dock att fartresur-
serna i töltläget är goda. Det bör noteras 
att fartökningen skedde helt utan slir-
ning, s.k. ”Traction Control”.

Bromsförmågan bedöms som mycket 
god, även på halkigt underlag såsom 
sand eller gräs. ABS är standard, och 
fungerade utan störande vibrationer. 
Framkomligheten i terräng förfaller 
vara utmärkt, inte minst beroende på 
den utomordentligt väl tilltagna mark-

Tekniska data:
Tillverkare Islandese SpA
Modell GT
Alternativa karossformer Saknas
Standardutrustning Fyrhovsdrift, ABS
Extrautrustning  Förarsäte
Axelavstånd  500 mm (Mätes i detta fall tvärs fordonet)
Spårvidd  400 mm (Testlagets uppskattning)
Höjd  1400 mm
Tjänstevikt  400 kg
Max last  100 kg
Markfrigång  Mkt god
Antal passagerare  0 (Monoposto)
Bagageutrymme  Extrautrustning, fanns ej på testexemplaret
Max släpvagnsvikt, B-körkort Beroende av vägbanans lutning
Effekt, hästkrafter  1.0
Bränsleförbrukning  1 kärve/5 km, vattenpåfyllning vid behov
Bränslekostnad, 1500 mil Gräsligt svår beräkna

(Repris från KB 1994-4)

Bild 1:
Testobjektet, med en av de lätt bekymrade testpiloterna på förar-
platsen.

Bild 2:
Med två personer ombord blir utrymmet otillräckligt, både för 
förare och passagerare. Observera även det bristfälliga skyddet 
i händelse av en krock! Fästen för barnstol saknas helt.

Bild 3:
Testledaren, Ingmarie Westling, utdelar med 
illa dold skadeglädje instruktioner inför testkör-
ningen. Drag här, tryck där, skritt, trav, tölt och 
galopp, kör si och kör så - det var inte lätt att 
smälta all ny information.

frigången. Vindbruset var inte alltför 
påträngande, och ljudnivån överlag 
mycket låg. Komforten är god för model-
len, men endast om vädret är gynnsamt 
- Cavallo Islandese GT rekommenderas 
ej för vinterbruk, utom för de verkliga 
entusiasterna.

SAMMANFATTNING

Cavallo Islandese GT är en mycket origi-
nell konstruktion, helt skild från fordon 
av fabrikat Alfa Romeo. Detta till trots 
har den en många intressanta egenska-
per, och provkörningen har givit testla-
get en mycket större förståelse för dem 
som vurmar för modellen. Utan tvekan 
kan den som lyckats lära sig att bemäs-
tra fordonet och dess ovanliga reglage 
ha mycken glädje av att utforska dess 
manövreringsegenskaper och fartresur-
ser. Ett frågetecken dock för ekonomin, 
speciella åtgärder krävs för garagering 
och kontinuerligt underhåll, vilket kan 
bli kostsamt.
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KLUBBSHOPPENKLUBBSHOPPEN 

Lätt att hitta produkter 
och nyheter!

Välj mellan att få din 
order hemlevererad eller 
hämta ut den i vår butik.

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!
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NOSTALGIA&BÖCKERNOSTALGIA&BÖCKER

14

20
21

20 ALFA ROMEO GTV/GT
AV FABRIZIO FERRARI
PRIS 260:- PLUS FRAKT
Text på Italienska enbart men med mycket illustratio-
ner och tekniska data.
Alla modeller beskrivs från Alfetta GT 1,6 via GTV 
Turbodelta och GTV6 till GTV V8 med en Montreal 
motor under huven.
En av få böcker om denna modell.

21 ALFETTA THE ALFA ROMEO 
158/159 GRAND PRIX CAR
AV ED MCDONOUGH
PRIS 150:- PLUS FRAKT 
ETT VERKLIGT RACERPRIS.
Berättelsen om en utav världens mest segerrika täv-
lingsbilar Alfettan.
I perioderna 1938-1939 , 1946-1948 och 1950-1951 vann 
den nästan alla tävlingar den ställde upp i.
Ed Mc Donough har nogrant forskat om denna legen-
dariska bil som fanns i 6 till 10 exemplar.
Från utveckling till avveckling och vidare till nutid, 
intervjuer med förare och mekaniker samt tävlings-
historier.
Även en renoverad bil provkörs och intrycken däri-
från förmedlas.
Mycket illustrationer text på engelska.
Erbjuds nu till ett verkligt racerpris

24 ALFA 75 & MILANO DRIVEN TO 
BE DIFFERENT
KOMMER ATT KOSTA CA 700:- + FRAKT
DEN REKOMENDERAS
Nu kommer den första historiken om Alfa 75 mång-
as favoritmodell.
264 sidor på engelska med 950 bilder, Trycks i 
endast 600 exemplar.
Alla olika modeller och varianter behandlas.

25 ALFA ROMEO PRODUCTION 
CARS FROM 1910
AV STEFANO D´AMICO OCH MAURIZIO 
TABUCCHI
PRIS 2200:- PLUS FRAKT
En verklig kloss i två band som väger över 6 kg och 
har över 1100 sidor otroligt rikt illustrerad.
Plöjer djupt i varendaste bilmodell som lämnat Alfa 
Romeos fabriker från 1910 till 2007.
Vilken färg kunde 1900 Super Sprint levereras i 
1955? det står i boken....
Detta är den verkliga Alfabibeln. På engelska och 
Italienska.
Finns i ett begränsat antal exemplar till detta pris 
men fler kan tas hem till ett pris beroende på frakt-
kostnaden.
Danska klubben sålde 30 ex till sina medlemar, hur 
många säljer vi?

26 ALFA ROMEO FROM 1910 
TO 2010 
AV MAURIZIO TABUCCHI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Över trehundra rikt illustrerade sidor beskriver vårt 
märkes historia de första hundra åren.
Mycket utav bilderna är faktiskt nya och finns inte i 
alla andra historiker.
Texten är trevligt skiven utan att innehålla för 
mycket tekniska data.
En trevlig kloss att ha på soffbordet för att fostra 
grannen, svärfar eller kompisarna.

28 THE ALFA ROMEO V6 ENGINE 
HIGH-PERFORMANCE MANUAL
AV JIM KARTALAMAKIS
PRIS 300:-
160 sidor tjock finns den nu i lager hos oss båg-
nande av information om hur man skrämmer upp 

sin V6:a, eller bara vill veta mer om hur V6:an 
fungerar.
De sista 30 sidorna handlar om hjulupphängning-
ar och växellådor på bakhjulsdrivna bilar.
REKOMENDERAS.

29 ALFA ROMEO ALFASUD 
AV GIANCARLO CATARSI
PRIS 260:- PLUS FRAKT
128 rikt illustererade sidor om årets jubileums-
barn, Alfasud 40 år.
Texten är på Italienska men om språkkunskaperna 
är begränsade gör bilderna ändå boken intressant 
för Sud freaken.

30 ALFA ROMEO ALLOY TWIN-
CAM COMPANION 1954-1994
AV PAT BRADEN
PRIS 320:- PLUS FRAKT 
280 sidor Amerikansk, trevlig bok av experten Pat 
Braden R.I.P med allmän historik om Alfa Romeo 
innan den går in på djupet med modellerna inom 
Giulietta, Giulia och Alfetta familjerna.
Intressant för både ägare och spekulanter på 
någon av dessa modeller.
Finns även ett par matnyttiga kapitel om Spica 
insprutningen och Bosch Insprutningen.

31 MONTREAL THE DREMCAR 
THAT CAME TRUE.
AV BRUCE TAYLOR
PRIS 450:- PLUS FRAKT
Bruce taylor skrev den ultimata bibeln om Alfa 
Montreal det material som inte rymmdes i den 
finns i denna bok på 200 sidor och 575 bilder ett 
måste för Montrealentusiasten.

Bilböcker till Club Alfa Romeos 
medlemmar – en möjlighet.

HUR GÖR JAG OCH VAD ERBJUDS?
Utbudet ser ut som nedan och finns tillgängligt så 
länge lagret räcker. Lagret kommer att fyllas på om 
och när behov finnes. Sortimentet kan också ändras 
hur som helst. Har du några speciella önskemål så 
hör dig till Björn Nilsson 040-42 32 29 eller
BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG 

HUR BESTÄLLER JAG OCH
HUR BETALAR JAG?
Ring eller maila din beställning till Björn Nilsson 040-
42 32 29 eller
BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
Du får en bekräftelse på din order samt reda på vad 
porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/Böckerna 
reserveras då för dig. Sedan har du en vecka på dig 
att betala din order till Klubbens postgiro 228541-9 
när pengarna är på kontot skickas din order. Räkna 
med 1-2 veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för 
att slippa outlösta försändelser, efterkrav och post-
förskottsavgifter. Välkommen med din beställning 
eller förfrågan.
Finns även att köpa via klubbens webshop http://

www.alfaromeoshop.se/bocker/

FRAKT
Vi skickar dina böcker helst med Posten eller DHL 
på ett så ekonomiskt vis som möjligt.
Du kan också hämta några titlar i Stockholm eller 
hela sortimentet i Skåne.
Det kommer också att finnas böcker på Göteborgs 
Motorshow, Skottorp, Skokloster, 100-års festen 
och Rosersberg.

1 ALFA ROMEO ALWAYS WITH 
PASSION 
AV DAVID OWEN
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En rikt illustrerad historia över vårt märke 
mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på bilarna 
från efter andra världskriget fram till 156 modellen. 
Text på engelska, bilder övervägande i färg.

5 ALFA ROMEO GIULIA COUPÉ GT 
& GTA 
AV JOHN TIPLER  
NYTT PRIS 450:-. BILLIGARE! PLUS FRAKT
Den kompletta historiken över en av de populäraste 
Alforna. Även information om att bygga om sin ber-
tone till banbil. Ett kapitel handlar om Sverige… Rikt 
illustrerad i färg och svartvitt, text på engelska.

6 ALFA ROMEO SPIDER
THE COMPLETE STORY 
AV JOHN TIPLER
PRIS 350:- PLUS FRAKT
Den kompletta storyn som börjar med Giulietta 
Spider på femtiotalet går vidare med sextiotalets 
rundhäckar, sjuttiotalets flathäckar, åttiotalets ank-
stjärtar för att sluta med nittotalets 916 spider. Text 
på engelska, bilder i färg och svartvitt.

7 THE ALFA ROMEO DOHC 
ENGINE HIGH-PERFORMANCE 
MANUAL
AV JIM KARTALAMAKIS
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En klassiker, berättar hur man hittar mer kräm i sin 
raka alfa fyra. Inriktar sig mest på förgasarmotorer 
med fyra tändstift.
Mycket är dock applicerbart även på andra motorer. 
Kapitel om växellådor och väghållning också.Text på 
engelska, bilder och diagram i svartvitt. Uppdaterad 
och numera 138 sidor tjock, slutsåld på många 
ställen men klubben har...

8 ALFA ROMEO DUETTO
AV GIANCENZO MADARO
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om en av de mest älskade model-
lerna, Duetton/Spidern 1966-1991.
Mycket om de olika modellerna även USA-
specifikationerna. Text på engelska, bilder i färg 
och svartvitt. 95 sidor.

9 ALFA ROMEO TIPO 33
AV PETER COLLINS OCH ED MCDONOUGH
PRIS 600:- PLUS FRAKT
Hela historien om Alfa Romeos legendariska 
världmästarbil i sportvagnsklassen och dess sys-
ter för landsvägen världens kanske vackraste bil 
Tipo 33 Stradale. Ett kapitel handlar om design-
studierna Carabo, Pininfarina P33, Iguana, Cueno 
och Navajo
Samtliga motoriserade med brutala V8:or som 
även kom att användas i Alfa Romeo Montreal 
eller lika brutala Boxer 12:or.
212 sidor över 400 foton.

14 ALFA ROMEO GIULIETTA
AV ANGELO TITO ANSELMI
NYTT PRIS 450:-. BILLIGARE! PLUS FRAKT
Lagom till femtioårsjubileumet kom 
”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt om 
Giulietta plus intervjuer med folk som var med och 
utvecklade, färgkombinationer interiör-kaross och 
leveranslistor på bilarna.
Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik i färg. 
191 sidor

16 PININFARINA ART AND 
INDUSTRY 1930-2000
AV ANTOINE PRUNET
NYTT PRIS 275:-. BILLIGARE! PLUS FRAKT
Den officiella 70-årsboken om Pininfarina. Ett rikt 
illustrerat praktverk.
Text på engelska, bilder mest i svartvitt. 380 sidor.
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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

40  1 2 3 4 5

41 6 7 8 9 10 11 12

42 13 14 15 16 17 18 19

43 20 21 22 23 24 25 26

44 27 28 29 30 31

Oktober

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

48  1 2 3 4 5 6 7

49 8 9 10 11 12 13 14

50 15 16 17 17 19 20 21

51 22 23 24 25 26 27 28

52 29 30 31

1

December

Träffar
Har du något material 

du vill ha med, maila på 
nyheter@alfaromeo.org 

Deadline för material 
är den 25 jämn månad.

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

35  1 2 3 4 5 6 7

36 8 9 10 11 12 13 14

37 15 16 17 18 19 20 21

38 22 23 24 25 26 27 28

39 29 30

40

September

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

31  1 2 3

32 4 5 6 7 8 9 10

33 11 12 13 14 15 16 17

34 18 19 20 21 22 23 24

35 25 26 27 28 29 30 31

Augusti

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

27 1 2 3 4 5 6

28 7 8 9 10 11 12 13

29 14 15 16 17 18 19 20

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31 31

Juli

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22  1

23 2 3 4 5 6 7 8

24 9 10 11 12 13 14 15

25 16 17 18 19 20 21 22

26 23 24 25 26 27 28 29

Juni

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Kinnekulle 1 - Banmöte, 
licenskurs och tävling

Kinnekulle 2 - Banmöte, 
taxikörning med träning

Ring Knutstorp - 
Banmöte och tävling

Mittsverigeträffen, Höga 
Kusten. Anmälan middag

Mittsverigebanan - 
Banmöte och tävling

Kinnekulle 3 - 
Banmöte och tävling

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

44  1 2

45 3 4 5 6 7 8 9

46 10 11 12 13 13 15 16

47 17 18 19 20 21 22 23

48 24 25 26 27 28 29 30

November

30
Manusstopp
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Manusstopp
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Manusstopp
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POSTTIDNING B
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


