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VIL DU BIDRA?
Vi vil gjerne høre fra deg hvis du går med tanker om 
å sende inn bilder eller tekst til Alfanytts redaksjon. 
Det kan være fra en bilferie eller et klubbtreff du 
var på, fra garasjen din, noen gamle bilder du fant på 
loftet, eller tanker du gjør deg om det å være alfist.
 Slik går du frem:
 Send et par bilder og/eller noen forklarende ord 
til alfanytt@klubbalfaromeo.no. Deretter svarer vi 
deg i løpet av 1-2 virkedager og starter en dialog med 
deg om hvordan vi sammen kan gjøre dette mest 
mulig leseverdig for alle leserne av bladet.

OPPLAG
Denne utgaven av Alfanytt trykkes i 1200 eksemplarer.

ÅNDSVERKLOVEN
Magasinet utgis av Klubb Alfa Romeo Norge. Gjenbruk 
av innholdet er kun tillatt med redaktørens skriftlige 
samtykke.

KONTAKT OSS
Redaksjonen treffes på alfanytt@klubbalfaromeo.no.  
Redaktør Christian Jarre kan også treffes på Messenger 
eller Facebook. 

ANNONSER
En annonse i Norges største klubbmagasin for italo-
file bensinhoder gir deg 2500-3000 dedikerte lesere. 
Velg mellom stående halvside eller hele oppslaget. 
 For mer info om Alfanytt som annonsekanal, ta 
kontakt med oss på  alfanytt@klubbalfaromeo.no.
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VINTEREN 2020 Klubbliv
2020 ble et spesielt år for klubben vår. Både 
pandemi og økonomisk rot gjorde sitt til at 2020 
blir et turbulent år å se tilbake på med klubbhis-
toriske øyne.
 Men likevel finnes det lyspunkter.
 Som at et helt nytt klubbstyre er på plass, 
med folk fra nær sagt hele landet. Nå skal det 
ryddes, og ryddejobben er godt i gang. Øyvind 
Iversen skriver om dette arbeidet på neste side.
 Og selv om Italiensk Dag ikke lot seg gjen-
nomføre i år, var det likevel en haug andre særs 
hyggelige treff som fant sted. Derfor får du hele 
30 sider med Klubbliv i dette Alfanytt, med bilder 
fra Verdal og Lærdal til Ringerike og Bærum, og 
ikke minst det klassiske treffet på Minnesund 
som alltid bader i strålende sommervær uansett 
hva værgudene har meldt fra om på forhånd.
 Bildet her er fra treffet i Røyksund, arrangert 
av Martin Bruvoll og Haugaland-avdelingen. Og 
som du ser av bildet: Når selv norskproduserte 
Buddyer stiller på våre treff, skjønner du at 
klubbmiljøet vårt appellerer til mange.
 Nå satser vi på at 2021 blir det første jubel- 
året i en lang rekke jubelår.

Christian Jarre
Redaktør



Kjære medlemmer – vel det blir alt for formelt. 
Hei dere. Jeg får begynne denne artikkelen med 
først å si at jeg for 11 år siden ikke ville trodd at 
jeg igjen skulle skrive en artikkel i Alfanytt som 
formann av Klubb Alfa Romeo Norge. 
 Når jeg ser tilbake til perioden fra 1999 til 
2009 hvor jeg var formann, klarte vi – det vil si 
de som var med i styret, sammen med lokal-
avdelinger og andre ildsjeler – å løfte oss fra 
rundt 365 til over 1100 medlemmer. 
 Vi fikk oss på Internett, videreutviklet 
Alfanytt, samtidig som Ole Petter Friberg og Jon-
Even Johansen klarte å etablere Norges første 
racingserie utenfor Norges Bilsportsforbund – 
noe som ingen andre klubber hadde klart. 
 Aktiviteten på de forskjellige lokallagene 
varierte avhengig av de forskjellige ildsjeler 
som stilte opp. Økonomien var meget god, ved 
årsslutt 2008 stod det kr 650 000 på konto. Alt 
var selvfølgelig ikke perfekt, men klubben ble 
drevet i tråd med det medlemmene ønsket (ref. 
medlemsundersøkelse).
 Etter 10 år som formann gikk jeg litt tom, 
men hadde absolutt ingen dårlig følelse for 
klubben. De som tok over, planla arrangementene 
bedre (tidlig i året), fikk på plass isbanetreff 
igjen, og Alfanytt bedret seg ytterligere. 
 De siste par-tre årene har det også syntes 
som om antall lokallag har vokst, og ut fra 
aktivitet på Facebook har det vært et yrende liv 
rundt omkring. Noe av dette kan man også se i 
Alfanytt og på klubbens hjemmeside. Det kunne 
virke som alt var vel.

I fjor
Jeg skal i denne artikkel ikke å dvele med  
detaljene, men i 2019 var det stor aktivitet i 
klubben, og også driften. 
 Det har vært et stort pengeforbruk – og med 
tvilsom kontroll av driften gikk det galt. For første 

gang i nyere historie gikk klubben på en skikkelig 
økonomisk smell og endte på et underskudd 
i størrelsesorden kr 300 000 (ref. daværende 
kasserer). 
 Det er verdt å merke seg at årsmøtet i mars 
2019 godkjente styrets handlemåte for 2018.

2020 – frem til august
Dessverre har det ikke vært noen bedring i øko-
nomistyringen i inngangen til 2020. I tillegg ble 
det ikke bedre med klubben etter at redaktøren 
og formgiver i Alfanytt sa opp sine stillinger uten 
at noen erstatning kom på plass. Koronavirus-
pandemien har også gjort 2020 vanskelig for 
klubben med mange avlyste arrangementer og 
ekstra økonomisk belastning på grunn av tapte 
inntekter på banetreff.
 Revisor Siri Bjoner oppdaget i sommer at 
regnskapene for 2018, 2019 og så langt i 2020 
var mangelfulle. I august/september ble det be-
kreftet av forrige styre at det var foretatt en del 
disposisjoner som burde vært løftet i styremøter 
eller til årsmøtet.
 Det hele kulminerte i august i et mislykket 
forsøk på å gjennomføre årsmøte, hvor det ble 
dårlig stemning mellom ulike grupperinger. 

Høsten 2020
Hele det eksisterende styret i klubben trakk seg 
eller valgte ikke å stille til gjenvalg. Valgkomi-
teen, bestående av Arve Vik, Siri Bjoner og Rolf 
Forsdahl, trådde sammen på nytt og hadde frie 
hender til å jobbe med forslag til nytt styre. 
 Inn fra sidelinjen kom Kurt Haugnæss og 
foreslo to personer som tilsynelatende sto langt 
fra hverandre på møtet i august: Undertegnede 
og Henning Hofstad. 
 Basert på hans erfaring kunne det ikke 
stemme at Henning og jeg hadde så forskjellig 
syn på hva klubben burde stå for. 

 Etter flere telefonsamtaler – samt en tur til 
Trøndelag i september – kunne Henning og jeg  
bekrefte å ha mye til felles. Tur til Trøndelag er som  
alle vet for øvrig bonus når man kjører Alfa Romeo.
 Valgkomiteen foreslo et styre til det ekstra-
ordinære årsmøtet som favnet bredt i geografisk 
lokalisering, fartstid i klubben, alder, kjønn og 
bakgrunn. Oversikt over styrets sammensetning 
kan du se på neste side.
 Når jeg nå skriver dette som formann, så er 
det veldig viktig å være klar over at dette ikke er 
noen énmannsshow. Styret, med støtte av andre 
ressurspersoner i klubben, drifter dette sammen 
og rapporterer til årsmøtet. Og årsmøtet har gitt 
styret oppgave å få klubben på rett spor igjen.

Status og fremtid
Noen formelle punkter siden vi tiltrådde er:
• Konstituert styre med de aktuelle roller.
• Endret opplysninger i Brønnøysundregistrene, 

samt fått full kontroll over bankkonti.
• Ta over og føre regnskap for 2020, et arbeid 

som egentlig skulle vært utført før. Det vil si en 
del disposisjoner som ikke nødvendigvis vi ville 
gjort, men det har blitt gjort.

• Arbeidet med forrige kasserer og revisor for å 
få en oversikt over 2018-20

• Prøver å skaffe hjelp til å gjennomføre en med-
lemsundersøkelse

• Reetablert redaksjon i Alfanytt for 2020

Basert på det vi har oversikt over i dag, har vi 
et grunnlag for å lage et forsiktig budsjett for 
2021 slik at økonomien kan komme på fote igjen. 
Aktiviteter og forbruk vil reflektere dette.
 Banekjøring i form av Stradale samt Corsa 
Italiana vil for 2021 bli arrangert i samarbeid 
med andre klubber for å redusere økonomisk risi-
ko. Unntakene er lokale treff på rimeligere baner 
samt Italiensk Dag 14. august på Våler.

Øyvind har ordet

 I skrivende stund er det mange lovende re-
sultater for vaksine mot Covid-19, men aktivitets-
programmet vil være noe prisgitt vaksinering og 
Folkehelseinstituttets til enhver tids anbefalinger.

Lokallagene
Selv om vi har et sentralt styre for klubben, så 
er det dere medlemmer som utgjør klubben – og 
dere er spredt rundt i hele landet. Selv om det 
ikke har blitt flere medlemmer på 10 år (vi er 
1102 medlemmer pr. dags dato), så har det blitt 
flere lokallag.
 Det koster strengt tatt ikke noe særlig å drif-
te et lokallag, men en del aktiviteter vil bli lettere 
å gjennomføre med litt støtte til gode formål. Lo-
kalavdelingene vil kunne søke om midler sentralt 
til sine treff og det er etablert retningslinjer for 
dette som er distribuert. 

Kort oppsummering
Når dette leses er det ganske mørkt (rundt oss), 
men styret ser helt klart lys i tunnelen og har blitt 

kjent med hverandre via Teams (kommunikasjons- 
plattform på Internett) slik at vi har trua på at 
dette skal vi få til sammen. 
 Hva som av og til kan synes som motset-
ninger, er i grunn relativt små. Felles for alle i 
klubben er relativt enkelt oppsummert og jeg tør 
påstå at våre kjerneverdier er en blanding av: 
• Liker å kjøre Alfa Romeo
• Møtes på klubbtreff
• Banekjøring 
• Skru/restaurere/pusse bil 
• Lese om det i hva som er Norges beste klub-

blad

 Vi ønsker engasjerte medlemmer og gode 
innspill. Vårt arbeid er avhengig av konstruktive 
tilbakemeldinger, og du finner vår kontaktinfo på 
neste side.
 Ønsker dere alle en God Jul og kjør pent!

Øyvind Iversen
Formann

Terminlisten 

Det er viktig at du følger med på karn.no i 
dagene før treffet. 
     Restriksjoner knyttet til pandemiviruset 
kan gjøre at treffet blir avlyst eller utsatt i 
siste liten – eller at du må gjøre deg kjent 
med rammene for treffet.
     Klokkeslett og mer detaljert informasjon 
finner du også på karn.no. På enkelte treff 
er det påmelding, f.eks. ved bespisning. 
Da vil karn.no sende deg videre til en 
påmeldingsside. 

Onsdag 27. januar
Pizza al Norma
Villani Lagunen, Bergen

Onsdag 24. februar
Pizza al Norma
Villani Lagunen, Bergen

Søndag 21. mars
Årsmøte i klubben
Digitalt, men også fysisk hvis mulig

Onsdag 31. mars
Pizza al Norma
Villani Lagunen, Bergen

Onsdag 28. april
Pizza al Norma
Villani Lagunen, Bergen

Lørdag 8. mai
Italiensk vårslipp
Autovia, Rud i Bærum

Onsdag 26. mai
Pizza al Norma
Villani Lagunen, Bergen

Lørdag 26. juni
Giornata Italiana 
Verdal Motorsenter

Onsdag 30. juni
Pizza al Norma
Villani Lagunen, Bergen

Lørdag 3. juli
Minnesundtreffet
Minne Gård

Onsdag 28. juli
Pizza al Norma
Villani Lagunen, Bergen

Lørdag 14. august
Italiensk dag
Vålerbanen

Lek og moro,
 men også
litt alvor

Vår nye styreleder skriver om både fortid, nåtid 
og fremtid. Disse bildene er fra Røyksund i 
Karmøy, fra et sommertreff som ble arrangert av 
Haugaland-avdelingen, én av klubbens 12 lokale 
avdelinger.
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Med et gyldig medlemskort kan du benytte 
medlemsrabattene og spare inn hele kontigenten 
på dette alene. De fleste av rabattene kan også 
benyttes uten en Alfa Romeo i garasjen. Så hvem 
sier at ikke et medlemskap også er fornuftig?
 Husk å vise gyldig medlemskort eller oppgi 
medlemsnummer ved bestilling; ellers vil du ikke 
ha krav på rabattene. Hvis du likevel opplever 
at rabattene ikke gis, må du gi beskjed til oss. 
Tilbudet styres i stor grad av medlemmenes 
ønsker og interesser. Ta gjerne kontakt med oss 
i klubben om du har ønsker, tips eller jobber i et 
firma som vil tilby medlemmene en rabatt.

Antirustbehandling
På karn.no kan du se hvor store rabattene er  
og få annen viktig informasjon. 
• Antirustsenteret Kjell Hall
• Buskerud Antirust  
• Drammen Antirust og Bilglass
• Grenland Antirust  
• Oslo Antirust  
• Skogsvåg Auto
• Vestfold Antirust

Bildeler og bilrekvisita
På karn.no kan du se hvor store rabattene er  
og få annen viktig informasjon.
• Autodeler
• Bem
• BilXtra Jessheim
• BilXtra Råholt
• BilXtra Strømmen
• BilXtra Tunejordet
• Exide
• GR-Parts
• Gytis Autek

• Huseby Autodeler
• Jacob’s Auto-Supply
• Kollevold
• Meca
• Mekonomen-butikkene
• Romnes
• Veng

Bilpleie
På karn.no kan du se hvor store rabattene er  
og få annen viktig informasjon.
• Brynildsen Autospa
• Car Spa
• OJTorheim
• Perma-Shine
• Scandic Shine
• Vårhus Bilpleie og Detailing

Bilverksteder
På karn.no kan du se hvor store rabattene er  
og få annen viktig informasjon.
• Auto Sportiva
• AutoCenter Rogaland
• Autovia
• Carrozzeria Alfa
• Dieselgrossisten
• Flesland Auto 
• Hurtigruta Carglass 
• Ital Bilservice
• Lindvall Turbo & Tuning
• Mekonomen Mjøsbil
• Nextcar
• Romerike AC Service 
• RSA Bil 
• Squadra Italiana 
• Tønsberg Auto
• Würth Norge

Leie av bukker
• Oslo Antirust

Leiebil
På karn.no kan du se hvor store rabattene er  
og få annen viktig informasjon.
• Avis Bilutleie 
• Hertz Bilutleie

Les og lær
På karn.no kan du se hvor store rabattene er  
og få annen viktig informasjon.
• Auto-Italia 
• Allora

Oppretting og lakkering
På karn.no kan du se hvor store rabattene er  
og få annen viktig informasjon.
• Bilkosmetikk
• Bulkspesialisten
• Oslo Felgretting
• Østfold Felgteknikk

Restauranter
På karn.no kan du se hvor store rabattene er  
og få annen viktig informasjon.
• Fellini Restaurant & Pizzeria 
• Mester Pizzeria
• Restaurant La Famiglia
• Villani Lagunen

Tuning
På karn.no kan du se hvor store rabattene er  
og få annen viktig informasjon.
• Digituning
• Vognskjulet Tuning og Autospa

Medlemsrabattene

Skal du flytte?
Alfanytt ettersendes ikke. Derfor er det viktig 
at du gir oss din nye adresse før du flytter. Les 
avsnittet nedenfor. Husk også å merke din nye 
postkasse med navn og adresse.

Selvbetjening
Klubben har en digital selvbetjeningstjeneste 
hvor du som medlem kan melde flytting og laste 
ned medlemskortet ditt. Tjenesten er tilgjengelig 
i en mobil-app og på nettet. Last ned «Gnist» på 
smarttelefonen din eller gå til nettsiden https://
gnist.styreweb.com. Om du ikke får det til, kon-
takt oss på medlemskontakt@klubbalfaromeo.
no, så hjelper vi deg.

Kontakt oss
Du når oss på medlemskontakt@klubbalfaro-
meo.no. Du kan også bruke skjemaet på karn.no.

Styret
På det ekstraordinære årsmøtet 18. oktober ble 
det valgt et helt nytt styre, bestående av disse 
personene:

• Øyvind Iversen, Nordre Follo
• Henning Hofstad, Malvik
• Maja Dinéh Sørheim, Frogn
• Bjørn Raymond Bråthen, Ringsaker
• Thomas Skjerping, Bergen
• Terje Ødegård, Oslo
• Torbjørn Vik, Lindesnes

Klubben
Klubb Alfa Romeo Norge er åpen for alle italofile 
og favner bredt. På våre treff og fellesturer er alle 
de italienske merkene hjertelig velkomne, enten 

de kjører på to eller fire hjul. Uansett hvor du selv 
bor, står du fritt til å delta på klubbtreff andre 
steder i landet.
 Klubben ble stiftet på et møte på Munchmu-
seet på Tøyen i Oslo 20. april 1982. På stiftel-
sesmøtet møtte rundt 40 alfister. Det ble valgt 
et styre som besto av formann Berge Bergesen, 
sekretær Gabor Kowacs, kasserer Pål Sorknes 
og styremedlemmene John Atle Rasmusson og 
Tore Prøven.
 Foranledningen for stiftelsen var et planleg-
gingsmøte i desember 1981. Her ble det bestemt 
at en norsk Alfaklubb skulle etableres. Møtet ble 
holdt på Valentes Osteria i Oslo, som var Norges 
første italienske restaurant, drevet av kokken 
Gino Valente.
 Alfanytt het Rundskriv i oppstartsåret, 
men på klubbens årsmøte i 1983 ble Rundskriv 
vedtatt omdøpt til Alfanytt etter Egon Silkeborgs 
idé. Det var Rundskriv #2 i 1983 som ble offisielt 
døpt til Alfanytt.
 Klubbens logo er laget av Lars Thorsen.

Lokalavdelingene
Klubben har 12 lokale avdelinger:
• Buskerud
• Haugaland
• Innlandet
• Nord
• Oslo og omegn
• Rogaland
• Sunnmøre 
• Sørlandet 
• Trøndelag 
• Vestfold og Telemark
• Vestland
• Østfold

Ønsker du å kontakte din lokale avdeling? 
Gå til karn.no, under «Kontakt» finner du alle 
avdelinger. Klikk på personen du vil snakke med 
og send vedkommende en mail.

Hedersmedlemmene
Et hedersmedlem er ifølge vedtektene et klubb-
medlem som over 10 år har vært aktivt engasjert 
i driften av klubben eller som på annen måte har 
vist fremragende innsats i arbeid for klubben. 
Dette er klubbens hedersmedlemmer: 
 John Atle Rasmusson (1996), Gerhard Stark 
(1998), Peran Kulbraaten (1999), Fred Roger 
Johansen (2002), Øyvind Iversen (2009), Roger 
Isdahl (2009), Morten M. Kristiansen (2015), 
Ole Petter Friberg (2018) og Jon-Even Johansen 
(2018). Klubben har også ett æresmedlem, og 
det er sportsikonet Eugen Bjørnstad.

Besøk oss på web!
På våre nettsider karn.no finner du:
• Bottega (klubbshop)
• Cuore Sportivo (diskusjonsforum)
• Oppdatert terminliste
• Komplett oversikt over medlemsrabatter
• Historien om Alfa Romeo som varemerke
• Historien om Quadrifoglio
• Artikler om Museo Storico
• Klubbens historie
• Over 100 fotoalbum
• Videoer
• Vedtekter
• Historiske navn
• Lenke til brukermanualer
• Lenker til Alfa-klubber i andre land
• Kontaktinfo til samtlige lokalavdelinger
• Innmeldingsskjema (verv en venn!)

Medlemsinfo

Viktig å vite

Al
fan

ytt 
  #

3
/2

0
2

0

Al
fan

ytt 
  #

3
/2

0
2

0

6 7



Din neste italienske bil he nter du uansett hos oss!

Trenger du en liten, snerten italiensk bybil? 
Eller har fastlegen din anmodet deg om å bringe  
flere hestekrefter og mer moro inn i livet ditt?
 
Vi hos Auto Center Rogaland er uansett beredt til å gi 
deg din neste italienske bil. Med på kjøpet får du vår 
ekte entusiasme og vår klare strategi om å g jøre alt vi 
kan for å du som kunde skal bli Svært Godt Fornøyd.

I våre lokaler i Sjøveien 4 i Sandnes finner du et bredt 
utvalg av nye og nyere italienske biler, og vi byr alltid 
på en kopp god kaffe og en hyggelig bilprat.

Vi leverer biler over hele landet, også der du bor.  
Ring oss på 51 70 97 00 eller direkte til vår entusiastiske 
salgssjef Paul-Magnar på 944 35 000.  
Velkommen til oss!

Nye FIAT 500
Helt nye FIAT 500 har en rekkevidde  
på 400 km i byen og 320 km WLTP.  
Velg mellom 3 eller 4 dører. 
Fås også som cabriolet. 

Bedre plass: Den er 6 cm bredere  
og 8 cm lengre enn tidligere.

Norgesrekord
Har vi Norgesrekord i antall solgte 
Quadrifoglio? Det siste halve året har 
vi solgt 9 stykk! Visste du at den 
eneste Giulia NRING (nr 022/108) og 
den eneste Stelvio NRING (nr 022/108) 
i Norden er solgt hos oss?

Bilhandel skal være uten  
overraskelser, men også gøy. 
Kontakt Paul-Magnar på 944 35 000 
hvis du vil ha en entusiastisk handel!

Lease drømmebilen?
Nyere Stelvio fra kun 3990,- i mnd! Egenkapital 125 000.
Ny Giulia Veloce B-Tech inkl takboks fra kun 4990,- i mnd! Forskuddsleie 95 000.

… eller herligBRUTAL?  Lydløs og elegant …

Besøk oss på www.auto-center.no



Bursdagstreff hos Autovia

Onsdag 24. juni
Rud i Bærum
Arrangør: Autovia og Klubb Alfa Romeo Norge
Foto: Daniel Widnes
Tekst: Christian Lagaard

Klubbliv

Selv om vi er inne i et annerledes år, måtte vi 
som velger litt annerledes biler få lov til å feire. 
 Onsdag 24. juni var det duket for marke-
ringen av Alfa Romeos 110-års jubileum hos 
klubber og forhandlere over hele verden. Også 
hos Autovia i nye lokaler på Rud, som inviterte til 
grillfest i samarbeid med klubben. 
 Ekstra hyggelig var det at FCA Norway også 
var med å sponse arrangementet. 
 Italias ambassadør i Norge, Alberto Colella 
med frue, ankom i sin Stelvio med CD-skilter. 
 De var ikke alene. Det kom så mange biler 
at arrangøren til slutt mistet tellingen og måtte 
tjuvlåne parkeringsplasser hos naboen. Litt slik 
som det pleier å være om hele den italienske 
storfamilien dukker opp.
 Fin spredning i biler fra flere deler av en stolt 
110 år gammel historie. Det ble også visning av 
ansiktsløftet Giulia MY2020. Etter en god runde 
med håndsprit fikk alle som ville både se, sitte og 
kjenne på det nye rattet.

Ballonger i mengder og i alle farger! Som seg hør og 
bør når noen fyller 110 år.

Det har skjedd mye med fronten på Alfa gjennom tidene, men V-grillen beholdes og 
sender et historisk signal. Du trenger ikke lure på hva slags bil som kommer mot 
deg. Kjøper du en ny Alfa Romeo, får du som kjent med et stykke historie på kjøpet.

Nede til venstre: Hvis du ser på denne motoren og drømmer deg litt bort – kan du 
høre lyden av denne, da?
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Over: Eneste i Norge! Dette er en Alfa Romeo 4C 
Competizione Limited Edition. Denne skiller seg  
selvsagt ut med matt lakk og logoer, men den har 
også to eksosrør på midten bak signert Akrapovic.

Under: Italias ambassadør i Norge, Alberto Colella, til 
høyre i bildet. Han ankom markeringen i sin Stelvio 
med CD-skilter. 

Til venstre: Det var mange som ville ta en prat med 
eieren av en helt rå 156 GTA som dukket opp for 
første gang på markeringen. Bilen kommer fra en  
entusiast i Nederland og skal få norske skilter neste år.

Ikke hennes første jubileum. Denne nydelige Giulietta Spider ble første gang  
registrert i 1968. Første gang den ble registrert i Norge var i 1975. Det var nok 
mange på treffet som var misunnelige på denne.

Klubbliv
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15% 
rabatt 
Vi har drevet lengst med Alfa Romeo 
i Norge og har tatt med all vår kunn-
skap til vårt splitter nye verksted 
midt på Rud. 

På vårt autoriserte verksted utføres 
service og reparasjoner av kompe-
tente fagfolk.

Som medlem av klubben får du 
15 % rabatt på originale Alfa-deler 
mot fremvisning av medlemskort,  
gjerne ved levering av bil.

Hos oss finner du et stort utvalg av 
både nye og brukte Alfa Romeo, Fiat 
og Abarth.

Stikk innom oss på Rudssletta 52 
eller kontakt oss på 47 910 910 og 
post@autovia.no.

Velkommen til oss!

Verksted – bilsalg – nytt og brukt

Se autovia.no for mer informasjon 

Man kunne ikke fått bedre vær enn det var denne 
dagen. Sola skinte om kapp med nypolert lakk.  
Ekstra hyggelig var det at det også kom skuelystne 
fra alle kanter, og de fikk muligheten til å bli kjent 
med italiensk design.

Over: Rødt er aldri feil på en Alfa Romeo. 

Under: Røde seter er ikke like vanlig, men absolutt ikke feil det heller.

Litt mindre plass har Autovia fått, men plass til klassikere har butikken som ønsker 
å være entusiastenes førstevalg likevel prioritert. De er ikke til salgs, men fine å 
se på. Fiat 128 3P og en sjelden Multipla som ble kjørt opp fra Sandvika til Rud for 
egen maskin.

Klubbliv
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Lærdalstreffet 2020

Helgen 19. til 21. juni
Lærdal, Borgund Stavkyrkje,  
Aurlandsfjellet og Stegastein
Arrangører: Johannes Einemo,  
Lars Petter Nesse og Klubb Alfa Romeo Norge
Foto: Arve Wik og Solrun Weie
Tekst: Solrun Weie

Det er ingen tvil om at dette året har vært både  
stressende og kanskje litt kjedelig. Da er ingenting  
bedre enn å møtes en dag eller to med likesinnede.
 Sesongen startet rolig med det årlige helge-
treffet i Gamle Lærdalsøyri. Omringet av store 
mengder natur, mye historie og ikke minst Alfa 
Romeo!
 På fredagen begynte det å ry inn bilentusiaster 
på Lærdalsøren Hotel, som Johannes Einemo 
styrer. På kvelden satt alle utenfor hotellet, spiste 
god hjemmelagd pizza og tok en drink eller to, 
med en uvanlig flott utsikt, nemlig til Johannes' 
Ford GT40 replika og Lamborghini Diablo, som du 
også kan nyte her i bildet på toppen.
 Lørdagen var reservert for sightseeing og 
gode kjøreturer. Mellom 40 og 50 biler deltok i 
kolonnekjøring langs Lærdals svingete og smale 
veger. Vi besøkte blant annet Borgund Stavkyrkje, 
og noen tok turen over Aurlandsfjellet til Stega-
stein. 
 På kveldstid ble det gjennomført en Kahoot, 
med flere småpremier og én Grand Prize. 
 Ellers avslutta vi kvelden med en god middag 
med noe godt i glasset, omringet av fine folk, 
godt miljø og fine biler.

Klubbliv

Over: 
Morten Nesheim og 
Johannes Einemo skuer 
utover forsamlingen.

Til høyre: 
Vi var så heldige at vi 
fikk sponset vaske-
produkter til bilene av 
Rupes og BilXtra. Det ble 
fort nok lang vaskekø 
før utfluktene! Her står 
Rune Weie og vasker 
sin datters Spider S2 fra 
1974.

Til venstre: 
Snedig med privat-
mekaniker! Her står Knut 
Engdal, som styrer Auto 
Sportiva i Trondheim, 
med sin sønn Jørgen og 
hans sportslige GTV. 
     På samme rad står 
det Spidere fra tre ulike 
epoker: 
     939 Spider (lengst 
til venstre), 916 Spider 
(den røde i midten), og 
en av de eldste nærmest 
fotografen, nemlig Spider 
S2. Det er ganske flott 
å se flere generasjoner 
Spidere på én plass, rett 
og slett vakkert!
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Øverst: 
Solrun «Giulia» Weie var kveldens heldige vinner av 
den store førstepremien, nemlig Rupes Bigfoot Deluxe 
Kit med verdi på noen tusenlapper. Det skal sies det 
ble noen gledestårer i det øyeblikket!
 
Til venstre: 
En kjempefin Alfa 75 Evoluzione.

Samhold, gamle og nye bekjente – det er den lidenskapen vi alle har til felles som 
har ført oss sammen, enten det var frivillig eller tvunget med barndommen. På 
slike treff er det alfisti i alle aldre. Selv om enkelte ble født alfist, er det heldigvis 
aldri for sent å bli alfist.

Under:
Her ved museet står alle bilene parkert, med tilnærmet italiensk presisjon, og tar 
opp nesten hele parkeringsplassen pluss halve vegen. Skikkelig vakkert syn! 
     Hadde vært synd om noen av de andre bilene skulle videre akkurat da, dét 
hadde tatt sin tid.

Klubbliv
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Fin utsikt uansett om du ligger foran eller bak en av disse. Det er alltid noe pent å 
se på, enten det er den vakre vestlandsnaturen eller en snerten italiensk bil.

Jørgen Engdals råtøffe GTV fra 1984. 
Bil og eier holder til i Saksvik 
i Malvik kommune.

Vi hadde et relativt kort stopp ved Borgund Stavkyrkje. 
Men vi rakk å se mye interessant. Deretter over 
Aurlandsfjellet, med en liten pause ved Stegastein. 
Det skal nevnes at det luktet brente bremser fra flere 
av bilene etter mange nedoverbakker med krappe 
svinger.  

De beste bruker kun det beste.
Koch-Chemie har gjennom 50 år utviklet  

kvalitetsprodukter innen bilpleie. Koch-Chemie 
er godkjent av blant andre Ferrari S.p.A. 

Klubbmedlemmer får 15 % rabatt på 
Koch-Chemie og andre bilpleieprodukter i 
vår nettbutikk car-spa.no. Oppgi kodeord 

Stelvio17. Om du befinner deg i Oslo, 
kan du handle over disk hos oss i 

Konows gate 67b og få samme rabatt.

car-spa.no
Konows gate 67b, 0196 Oslo

Tlf 22 22 13 11
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Klubbliv

Klubbtreff på NSHS
med kjøretur til Sokna

Lørdag 9. mai
Hønefoss og Sokna
Arrangør: Buskerud-avdelingen
Foto: Karoline Nordli Wik
Tekst: Morten Bohr

På Norsk Samferdselshistorisk Senter ved 
Hønefoss stasjon er det vanligvis yrende liv i 
sommerhalvåret med treff for klassiske biler og 
MC hver lørdag. 
 Her er det servering av kaffe, vafler og annet 
godt i en gammel restaurantvogn med sitteplasser, 
og i tillegg er det mange sittegrupper ute.
 Dette er et fint utgangspunkt for bilklubber 
å besøke, og også for klubben vår, som i regi 
av Buskerud-avdelingen arrangerte treff her for 
fjerde gang i år. 
 På vårparten ble senteret stengt på grunn av 
Covid-19, og de fleste regnet vel med at treffet 
ville bli avlyst eller utsatt, men like før treffet 
skulle finne sted ble restriksjonene lempet noe 
på, noe som gjorde at treffet gikk som planlagt 
med gjeldende smittevernsregler.
 Det ble et strålende cab-vær, men dessverre var 
ikke fremmøtet så stort, cirka 13 biler møtte opp.
 Etter kaffedrikking og småprat ble det 
fellestur på småveier i distriktet som endte på 
velkjente Rustad Kafe på Sokna. Her ble det 
Corona-vennlig lunsj ute i det fri. 
 En kjærkommen og overraskende sammen-
komst gjorde godt etter vinterens dvale og vårens 
pandemi!

Over: Mange fine klassikere! Både svenske, engelske, 
franske og tyske.

Under: Montreal har en V8-motor med tørrsumpsmøring 
designet av Carlo Chiti. Les om hans legendariske 
Autodelta på side 44.

Under: Giulietta Maserati Edition (2012) har samme 
motorpakke som Quadrifoglio: 1750 TBi-motor på 235 hk.

Under: Etter kaffedrikking og småprat ble det fellestur 
på småveier i distriktet som endte på velkjente 
Rustad Kafe på Sokna. Her ble det Corona-vennlig 
lunsj ute i det fri.

Over: Det var nydelig cab-vær denne dagen! Denne Spideren med 3.0 V6 var midtsidebil her i Alfanytt for ikke 
lenge siden.

Under: Marcello Gandinis penneføring blir en aldri lei. Denne Montrealen deltok også på samme treff i fjor.
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Ingenting er finere enn 90 italienske biler samlet 
på én plass. Rosso Competizione, Alfa Rosso, 
Misano Blu, Giallo Ocra, Grigio og så videre. 
 Det er alltid fargerikt på Minnesundtreffet! 
Enten det er den fine naturen og omgivelsene, 
eller alle de fine bilene.
 Enkelte kjører mil etter mil for å være med på 
dette treffet. Vestlendinger, trøndere og sørlen-
dinger. De milene er så verdt det når man kjører 
så flotte biler, også i det øyeblikket man møter de 
andre deltagerne og de andre bilene. 
 Det er noe med dette samholdet, både på 
dagtid og med de få resterende på kveldstid. 

Minnesundtreffet avsluttes alltid med grilling og 
noe forfriskende i glasset. Enten en kald pils eller 
en lokal akevitt.
 Gamle og nye, både biler og medlemmer, 
samlet på Minne Gård. 2020 var og er åpenbart 
et teit år, men dette treffet var et stort høyde-
punkt for oss bilelskere.
 Rundt 90 biler var til stede, og det er faktisk 
ny rekord for treffet på Minnesund. Håper at vi 
kan samles på Minnesundtreffet igjen til neste år, 
forhåpentligvis uten dette coronastresset. 
 Kanskje blir det en ny rekord neste år også? 
 Hold av lørdag 3. juli 2021.

Minnesundtreffet 2020

Lørdag 4. juli
Minne Gård
Arrangører: Amund Sandholt og Jon Wenger
Foto: Karoline Nordli Wik
Tekst: Solrun Weie

Klubbliv

Til venstre: Her står alle bilene pent og pyntelig på 
rekke og rad. De «peneste» eller mest unike får alltid 
plassen under treet. I år sto det en Fiat Dino Spider 
(1967), Alfa Romeo 1750 GT (1970) og en GTa-replika 
(1968) der.

Under: Det ble også en lang og informativ tale fra 
tidligere formann Kristian Braastad – og arrangørene 
Amund Sandholt og Jon Wenger. Den talen handlet 
hovedsakelig om Braastads sjeldne Giulia Sprint 
GTC, kun produsert i årene 1964-66, i hele 1000 
eksemplarer.
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Idyll, virkelig! Det føles 
nesten magisk ut å være 
på Minnesundtreffet.  
Bare det å se tre stykk 
164 ved siden av hver-
andre eller et dusin med 
Giulia og Stelvio – det får 
deg til å tro at du er ved 
Alfa-fabrikken og at de 
er nettopp blitt lansert 
og satt i produksjon…
Samme hvilket år du 
drømmer deg til, følelsen 
er god uansett, og bilene 
er fine uansett.

Man finner litt av hvert på Minnesundtreffet, som 
denne grå Giulia 1300 Super (til venstre) designet av 
Pininfarina. Eller kanskje liker du den røde 33'en over 
enda bedre? Med skikkelig 80/90-talls interiør, og den 
klassiske slangen – både på panseret, på rattet og 
under firkløvern.

Bertone, Pininfarina, 
Zagato, Giugiaro, Busso 
– slike navn går vi aldri 
lei av. Klassiske navn vi 
hører regelmessig i dette 
miljøet. Disse har gitt 
oss kunstverk som Fiat 
og Alfa Romeo Spider, 
Bertonecoupé, SZ, 159, 
Brera – og ikke minst 
den gode, gamle Busso 
V6-motoren.

Klubbliv
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Vi er et bilverksted som spesialiserer oss 
på bilentusiastenes bilmerker. Om du har 
en Alfa Romeo, Autobianchi, Fiat, Ferrari, 
Lancia, Lotus, Maserati, MG, Porsche,  
Lamborghini eller Triumph, er dette stedet 
for deg. Følg oss gjerne på Facebook.

• EU-kontroll  • Service
• Klimaservice  • Reparasjoner
• Reservedeler  • Delesalg

Medlemmer får 10 % rabatt på deler mot 
fremvisning av medlemskort.

Maskinistgata 1, 7042 Trondheim
Tlf 977 44 020

knut@autosportiva.no
autosportiva.no

ALFA-SPESIALISTEN I TRONDHEIM

Klubbliv

Slik GTV6 ser man ikke ofte, denne er noe for seg selv, det liker vi. Den er nok 
sikkert klar for et løp når som helst.

Momo Vega-felger er vel en av de feteste felgene som er lagd, og de passer 
utmerket til denne Bertonecoupeen. Også det klassiske 70-talls interiøret, det er 
noe med disse brune trepanelene. Alfa var flinke med doseringen av tre, var aldri 
for mye, ikke for lite – akkurat nok.

Ved innkjørsla til gården blir alle som kommer kjørende 
tatt godt imot og dirigert til sine plasser, slik at det 
ikke blir rot. Alt som ikke er italiensk blir plassert bak 
låven, rett og slett. Kan jo ikke tillate en Corolla midt 
på tunet på et slikt treff, vel?

Dyp blå Maserati Ghibli, klassisk rød Giulietta, skogsgrønn Spider, Misano Blu Stelvio og snøhvit Giulia GTC, 
for en utrolig god blanding. Man blir alltid like glad av å se hver og en, og vanlig er det for deltakerne å stå og 
beundre alle som kommer, muligens med litt misunnelse.

Al
fan

ytt 
  #

3
/2

0
2

0

28



Mobile Åsane AS
Liavegen 12, 5132 Nyborg • Telefon: 55 19 90 00

aasane@mobile.no • www.mobile.no

ALFA ROMEO 
– ENDELIG I BERGEN!

Over og øverst: Ikke nok med at vi kjørte en lang kjøretur, med svingete veier, 
blendende sol, fine bakender og noe blårøyk. Vi fikk også komme til målet, nemlig 
verkstedet til Zyrus Engineering.

Til høyre: Hos Zyrus  
Engineering fikk vi 
beskue en Lamborghini 
Huracán LP620 med V10-
motor og 620 hk. Var nok 
et par som drømte seg 
litt bort der og da.

Under: Den «lille røde» 
er en Radical SR3, det 
skal visst være bygd 
over 1000 av disse. 
Disse kom originalt med 
225 hk og V6-motor. Det 
hadde vært en drøm å få 
prøvekjøre disse, i verste 
fall sitte på…

Fredrik Sørlie, råflink sjåfør og stor interesse for bil 
og fart. Gjennom sin tid som sjåfør har han vunnet en 
god del med pokaler og premier, som regel med en 
Lamborghini. God smak har han også.
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Bare du vet at den er der.  
Alle andre ser det fantastiske resultatet.

PROTECTIVE CREAM



Giornata Italiana 2020

Lørdag 11. juli
Verdal Motorsenter
Arrangør: Trøndelag-avdelingen
Foto: Marit Eklo og Morten Nesheim
Tekst: Rune Weie

For fire-fem år siden fikk jeg ideen om Giornata 
Italiana Nord, da en ny asfaltbane ble åpnet i Ver-
dal, som er nabokommune til Inderøy der jeg bor.
 Litt spekulering og skepsis med tanke på 
pandemien var det selvsagt, men i mai begynte 
det å se bedre ut for et utendørsarrangement. Vi 
i Trøndelag-avdelingen tok kontakt med Verdal 
Motorsenter, og de leide ut banen til en hyggelig 
pris, men med restriksjoner når det gjelder kafe-
en, dvs kun servering av kaffe og salg av brus.
 Banen ble reservert, og vi kunne disponere 
den fra kl 10 til 17. Det er jo en del timer, og mat-
pakke er jo ganske kjedelig, så jeg kontaktet Lise 
Løseth i Gold of Italy og spurte om hun og hennes 
utkårede Paolo kunne tenke seg å komme. Paolo 
er olivenbonde fra Calabria, som egentlig skulle 
vært der nede og deltatt i arbeidet, men han satt 
coronafast i Verdal. 
 I tillegg til oljer, krydder og diverse hadde de 
startet opp med lokal produksjon av saziz-
za-pølser og -burgere, noe en del av den lokale 
Alfagjengen hadde fått smake fra Paolos grill ved 
deres utebutikk på Verdalsøra, som de etablerte 
på grunn av pandemien, da alt de hadde planlagt 
å delta på av messer og markeder ble avlyst.
 De syntes at et slikt Giornata Italiana-arran-
gement ville bli helt topp og skulle ta med seg 
både butikk og grill til banen den dagen! 
 Samtidig regnet jeg med at en ekte, entu-
siastisk italiener ville sette en ekstra spiss på 
stemningen. Og jeg fikk rett.

Klubbliv

Over: Italiensk bruks-
kunst kommer i mange 
former og farger. På 
Verdal Motorsenter fikk 
de i en «gøy» dag i juli. 

Under: Paolo er en oliven- 
bonde fra Calabria som 
satt coronafast i Verdal. 
Da kunne han likesågodt 
more seg bak rattet i 
Solrun Weies røde 2000 
fra 1973.

Blå, grønn eller rød? 
På Giornata Italiana 2020 
fikk alle svidd litt gummi. 
Ståle Holberg Dahl i blå 
Giulia Veloce, Hans  
Hallbauer i grønn 
Bertonecoupé og Paul 
Lundquist i rød 4C 
Launch Edition.
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 Planlegging begynte å ta form, men jeg ville 
prøve å få til en sosial samling etterpå og avtalte 
med min lokale camping om leie av hytter og 
mulighet for en grillaften. Så da gjensto bare å 
få nok alfisti til å ville bli med på dette, slik at jeg 
ikke skulle bli sittende tilbake med skjegget fullt 
av postkasser.
 For å lage meg enda flere utfordringer, ville 
jeg gjøre dagen litt mer innholdsrik for de som 
ville medbringe sin bedre halvdel eller arvinger, 
som muligens kunne synes at sju timer på en 
motorbane kunne bli i overkant mye. Avtalte 
derfor med datter og alfist Solrun at hun kunne 
guide en runde langs «Den Gyldne Omveg» utpå 
dagen for de som ønsket dette. 
 Trege trøndere er et velkjent begrep, og noe 
som har blitt bekreftet opptil flere ganger. Så 
også denne gangen, men vi ble da etterhvert så 
mange påmeldte at jeg turte å bekrefte banere-
servasjonen. 
 Fikk også søkt klubbens styre om litt støtte 
til baneleia, noe som ble innvilget med kr 200 pr. 
deltaker på banen. Takk for støtten! 
 Vår daværende styreleder Morten meldte 
også sin ankomst, med sin 156 Sportwagon full 
av telt, flagg og bannere. 

Trøndersk vær
Været er jo alltid en spennende faktor her oppe, 
og det skulle vise seg at vi fikk både sol, kald 
vind og noen skikkelige regnskurer i løpet av 
dagen og «hele» 11-12 plussgrader.
 Dagen kom og folk kom sigende utover 
formiddagen. Gamle travere, som vi ikke hadde 
sett på mange år, dukket opp, og noen nye fjes 
også. Vi var vel tett oppunder 30 Alfaer tilstede i 
løpet av dagen. Alle så ut til å kose seg, både på 
banen og ved grillen til Paolo. Medlem Guiseppe 
Miraldi og Paolo fant tonen og pratet i vei på «kav 
italiensk», noe ihvertfall jeg syntes var ekstra 
moro.
 Tilbake til trege trøndere, så ble avreisen 
til «Den Gyldne Omveg» så sein at de rakk bare 
en brøkdel av det som kunne være å se. Men de 
fikk visst en fin tur likevel. Etter å ha avslutta 
på banen møttes de aller fleste, både de som 
skulle overnatte og de som skulle hjem, på Koa 
Camping. Grillene ble fyrt opp og noe drikkende 
ble åpnet, og vi hadde en takoverbygd terrasse 
med utsikt langt utover Trondheimsfjorden til 
disposisjon. 
 Det ble en hyggelig kveld, men en kald trekk 
fra fjorden gjorde at vi skrudde opp det store 
klubbanneret i åpningen mot fjorden. Den passa 
akkurat og det ble enda mer trivelig.
 Jeg tror, og har også fått tilbakemeldinger 
på, at vi kan kalle hele treffet for en suksess. Vi 
hadde deltakere fra Mosjøen til Ålesund, pluss 
styrelederen fra austlandet.
 Neste år kjører vi et lignende opplegg. Hold 
av 26. juni! Så da håper jeg at coronaen ikke 
stopper oss, og at det kommer enda flere alfisti 
til vakre Trøndelag.      

Over: Paolo fikk sitte på med Paul Lundquist i hans 
4C. Som takk for turen fikk Paul smake på Paolos 
velduftende grillmat fra Gold of Italy senere på dagen.

Tett oppunder 30 biler var tilstede på Verdal Motorsenter i løpet av dagen. 

Under: Øystein Romsås 
Olsen er eier av den 
røde Delta Integrale 
Evoluzione'n. Motoren er 
oppgradert med større 
rustfritt eksosanlegg, 
kulelagerturbo, portet 
topp, større dyser og om-
programmert styreenhet 
for å oppnå et høyere 
ladetrykk. Effekten er 
cirka 250 hk.

Klampen i bånn! Pandemien har bremset opp det meste i vårt langstrakte land, men denne sommerdagen i 
Trøndelag var det mest gassing og lite bremsing å skue. Hold av 26. juni neste år! Da blir det en ny runde med 
Giornata Italiana.
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Høsttreff på Ringerike

Lørdag 5. september
Arrangør: Buskerud-avdelingen
Foto: Karoline Nordli Wik
Tekst: Roar Orvedal

For fjerde år på rad arrangerte Buskerud- 
avdelingen treff på Ringerikes Museum. I år var 
det piknik og grilling i museumshagen. Det møtte 
rundt 30 biler og 45 personer. Temaet for treffet 
var Alfa 164 – og det møtte hele syv slike biler. 
 Yrjan Rågli hadde til og med utstilt en 
Bussomotor i deler. Det ble avholdt en quiz med 
Preben Johannessen som quizmaster. Etter 
premieutdeling ble 11 Alfaer med på kjøreturen 
Tyrifjorden Rundt og avsluttet dagen med en tur 
opp til Dronningens utsikt ved Kleivstua. Der fikk 
vi en spesiell overraskelse av et bryllupfølge med 
Giulia 105-serie som bryllupsbil!
 Ringerikes Museum er distriktsmuseum for 
Hole og Ringerike kommuner. Museet er i den 
gamle prestegårdsboligen ved Norderhov kirke i 
Hole. Utstillingene handler om livet på prestegår-
den generelt og om Norderhov spesielt. Her får 
du bl.a. høre om Anna Colbjørnsdatter og slaget 
mot svenskene i 1716 og om hvordan Jørgen 
Moe og Peter Christen Asbjørnsen møttes.
 Ringerikes Museum har også årelang 
tradisjon som vertskap for Prestegårdsløpet, 
der veteranbilene samles i museumshagen med 
grilling og premieutdeling.

Over: 164 var den første Alfamodellen som ble 
konstruert ved bruk av CAD. Denne eies av Atle 
Johannessen på Grua.

Under: Maserati Mistral 4000 fra 1966 som eies av Alexander Stark på Kolbotn. 
Denne ble bestilt ny av en forretningsmann i San Francisco. Restaurert i mange år 
før den endelig fikk norske skilter på sensommeren i fjor.

Under: Tre stykk 916 Spider. Den røde er en 1996-modell, 
den sorte er fra 2002, men den i sølv fikk skilter i 
1999. Alle ble levert med 2.0 TS-motoren.

Under: Denne grønne Suden kjenner vi fra utallige treff opp gjennom årene. Eier 
er Kjell-Yngve Blindheim på Fjellhamar, som har eid den siden mai 2014. Veier kun 
885 kilo og tar svingene på strak arm.

Klubbliv

Under: 1972-modell Bertonecoupé med toliters Nord-motor. Lakkfargen er både sjelden – og sjeldent pen. En kjent og kjær bil i klubbmiljøet vårt. Bilen har hatt samme 
eier i 15-16 år. Den røde er en Giulietta 2.0 fra 1985. Denne har også en trofast eier, som har stelt pent med den siden 2003.
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Til venstre: Over 40 biler 
møtte opp, noe som kan 
tyde på pandemien ennå 
ikke har tatt knekken på 
det italofile bilentusiast-
miljøet i Norge, heller 
tvert imot. Lokalavde-
lingsleder Arve Wik i 
midten.

Til tross for at kalenderen viste september måned, dro 
Buskerud-avdelingen til med fint vær. Dette har de 
åpenbart teken på, for været er nesten alltid bra under 
dette høsttreffet.

Nede til høyre: Mange av de fremmøtte ble med på 
kjøretur langs Tyrifjorden, en tur som også gikk via 
Hønefoss og Heradsbygda før Gomnes og Bønsnes 
fikk et lite besøk. Etterpå ble det fortært pizza i den 
koselige Svenskestuen på museet.

Under: Arve Wik etablerte høsttreffet på Ringerikes 
Museum for fem år siden.

Under: Inne på museet ble det arrangert et utsalg av varer fra klubbens gamle Bottega.  
Her fikk man mulighet til å kjøpe diverse klær og tilbehør til svært hyggelige priser. 

Klubbliv
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Gjensyn med Arese
Tekst: ARVE VASSBOTN

Fra 1963 til 1986 var Arese hovedsete og hoved- 
fabrikk for Alfa Romeo. Planleggingen av anlegget 
startet på slutten av 1950-tallet, mens oppføringen 
ble påbegynt i 1960.
     Mesteparten av det gedigne anlegget lå i Lainate 
og Garbagnate Milanese, to av Milanos bydeler. Men 
fordi hovedporten lå i bydelen Arese, ble det den 
offisielle adressen.

     På sitt største dekket anlegget mer enn to millioner 
kvadratmeter. Over 20 000 mennesker jobbet 
innenfor portene. Alle aspekter av bilproduksjon ble 
utført her.
     Første modell som rullet ut av portene var Giulia 
og Bertonecoupeen. Siste modell var 916 GTV. Det 
var i år 2000. (Etter det ble 916 satt sammen hos 
Pininfarina.) 

     I dag er det bare en liten bit av Arese-anlegget 
igjen, men det glimrende Museo Storico holder til 
her og sto ferdig i ny prakt til Alfa Romeos 105-års-
dag i 2015.
     Store deler av området benyttes i dag til helt 
andre formål, og våren 2016 åpnet ett av Europas 
største shoppingsentre ved siden av museet.
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Gjensyn med Autodelta
The men of the engine assembly department. Every 
single engine you ever saw or heard in a V-8 or twelve 
cylinder Tipo 33 was perfectly and painstakingly 
built by these gentlemen. Friendly, highly dedicated, 
extremely hard-working, energetic, a tad naughty and 
playful.

Tekst og foto: ROBERT LITTLE på vegne av AutodeltaGoldenYears.com

Da Carlo Chiti døde, den 7. juli 1994, skrev teknisk 
direktør for Alfa Romeo USA, Don Black, følgende: 
«Nok en Alfista har reist til himmelens store testbane. 
Vi som er igjen, ser nå slutten på en epoke. Minnene 
blir snart til historie, historie som dere, entusiastene, 
kommer til å ta godt vare på.»
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Gjensyn med Autodelta
Autodelta var Alfa Romeos racingavdeling.  
Nye bilder og ny informasjon fra Autodeltas gullalder 
blir jevnlig publisert på nett takket være bidrag fra  
førerne som kjørte Autodelta-bilene og ingeniørene som  
bygget dem. Følg med på AutodeltaGoldenYears.com

Targa Florio 1972. You will note the red GTA, one of 
several, in the background used by Autodelta drivers 
as training cars to become acclaimated to the 44 mile 
circuit.
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Øyeblikket
Tekst: CHRISTIAN JARRE

Italieneren Nino Vaccarella fører sin Tipo 33/3 til 
seier i Targa Florio-løpet på Sicilia i 1971. Snitt-
hastigheten på de smale fjellveiene er så vidt over 
120 km/t.
     Her fra pitstop under det sicilianske løpet. 
På andreplass kommer landsmannen Andrea de 
Adamich, også han i en Tipo 33/3.

     Av de øvrige plasseringene kan vi nevne Zanetti 
på 11. plass (Giulia GTA), Bologna på 12. (Lancia 
Fulvia HF), Campanini på 14. (Abarth 1000 SP), 
Rizzo på 16. (Giulia GTA), Restivo på 18. (Lancia 
Fulvia Sport), Cosentino på 30. (Ferrari Dino 246 GT) 
og føreren som gikk under navnet «Don Pedrito» på 
31. plass (Fiat 124 Sport Spider).
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Banekjøring

Corsa Italiana

– en litt annerledes sesong
ogStradale 2020

Tekst: OLE PETTER FRIBERG, TROND ANDERSEN 
OG EGIL JOHANNESEN 
Foto: BENGT-ÅCE GUSTAVSSON 

Ved inngangen til 2020  
hadde vi planene klare.  
Sesongåpningen var lagt til  
Karlskogabanen i mai, og 
resten av løpene skulle  
arrangeres på norske baner. 
Så kom Corona-viruset. 

Norges Bilsportforbund gikk den 17. mars 
ut med et forbud mot all form for bilsport- 
aktivitet, løp og treninger, samtidig som 

Helsedirektoratet innførte karantenebestemmel-
ser for personer som reiste inn i landet fra blant 
annet Sverige. 
 Da så det mørkt ut!
 Svenskene valgte å kansellere hele sesongen,  
og det var høyst usikkert om vi hadde mulighet til 
å arrangere noe som helst også i Norge. 
 Etter hvert åpnet myndighetene litt opp på 
restriksjonene, og Harald Huysman var i løpende 
kontakt med de lokale helsemyndighetene for å 
kunne åpne Rudskogen. 
 Én uke før vårt første arrangement på Rud-
skogen, informerte Huysman oss om at de hadde 
fått tillatelse til å åpne Rudskogen, under gitte 
forutsetninger. Publikum hadde ikke adgang, 
depotet måtte deles inn i flere soner med mak-
simalt 50 personer pr. sone, det måtte etableres 
egne toalettfasiliteter i hver sone, og alle som var 

inne på området måtte registreres med tanke på 
smittesporing og eventuell varsling hvis noen i 
etterkant ble syke. 
 Da var det bare å hive seg rundt og an-
nonsere banedag i Rakkestad første pinsedag. 
Rudskogen Crew tok utfordringene på strak 
arm, depotområdet ble delt opp i flere soner 
med sperrebånd, mobile toaletter ble satt opp 
for hver depotsone, og sjekk-inn ble flyttet ut til 
hovedporten. 
 Egne besøkslister ble utarbeidet, slik at vi 
hadde navn og telefonnummer på absolutt alle 
som var innenfor portene. Enkelte av teamene 
hadde ikke rukket å ordne ny vognlisens før Nor-
ge stengte ned, men her stilte Norges Bilsport-
forbund velvillig opp slik at nye vognlisenser lå 
klare så snart årskontrollen var gjennomført. 
 Det var rett og slett en utrolig dugnadsånd 
fra alle involverte parter som gjorde det mulig for 
oss å gjennomføre årets første banedag. 

stemning blant deltakerne, og etter å ha ristet av 
seg litt rattrust under treningspassene, var det 
klart for de to første løpene.
 I klasse 1 var det fem deltakere som kjempet 
om seieren, og etter en tett fight i løp 1 var det 
Ivar Olafsen som tok en knepen seier i sin Alfa 
156 med Lasse Johansen i Alfa 75 mindre enn 
ett sekund bak. Lars Moe Westgård tok tredje-
plassen i sin flotte kompressormatede Alfa 75. 
 I løp 2 var det samme rekkefølge i mål. Ivar 
Olafsen stakk av med seieren – denne gangen 
med en margin på kun ett tiendels sekund til 
Lasse Johansen!

 Klasse 3 har blitt den største klassen i serien 
med 11 deltakere påmeldt til sesongens første 
løp. I løp 1 var det William Holden som gikk 
seirende ut i sin Alfetta GT foran Erik Narverud 
og Per Husaas, også i Alfetta GT. Tredjeplassen 
gikk til Svein Fossum i Alfa 156. 
 I løp 2 var det duket for seier til Narverud 
og Husaas tett fulgt av Svein Fossum og Rune 
Risholt i Alfa 75. 
 Stradale-gjengen organiserte et eget Strada-
le-depot ved innkjøringen til baneområdet og tok 
samtidig ansvar for portvakten og Corona-regis-
teringen. Til sammen deltok 25 biler hovedsakelig 
fra Klubb Alfa Romeo Norge og Norsk Sportsvogn 
Klubb (NSK), samt BMW-klubben. Og vi hadde 
en strålende dag med masse tid til banekjøring 
innenfor trygge rammer!

Rudskogen to ganger til
Lørdag 20. juni var det BMW CCNs tur å invitere 
til Corona-kalas på Rudskogen, og nå hadde 
både arrangør og mannskap fått god erfaring 
med å håndtere restriksjonene som gjaldt. Med 
kun tre uker siden sesongåpning møttes Cor-
sa-pilotene igjen til dyst for løp 3 og 4. 
 Bjørn Ivar Iversen, som kjører i klasse 1 i en 
Alfa GTV, var raskest av alle og kom først over 
målstreken i begge løp. 
 I klasse 3 fant igjen William Holden raskeste 
vei rundt banen og vant første løp foran fjorårets 
totalvinner Terje Nilsen i Alfa 75. Henning Petter-
sen og Roger Steinarsrud tok tredjeplassen i sin 
raske Autobianchi. 
 Det begynte å regne før det andre løpet 
kom i gang, og på våt bane tok Pettersen og 
Steinarsrud en klar seier med William Holden og 
nykommeren Hauk Hamre Hagen i Fiat Cinque-
cento Sporting på de neste to plassene.
 En usikker sesong ble til en hektisk sesong, 
og kun to uker etter forrige løpsdag var vi igjen 

Bjørn Ivar Iversens GTV6 i lineup på Rudskogen.

Kjell Karlsen stilte også i år i sin Alfa Romeo Alfasud Ti.

Big Fiat ble i år rattet av Kurt og Hauk Hamre-Hagen.

Jens Hagen i sin Fiat, rask som alltid, så lenge det varte.

Lasse Johansen i sin Alfa 75 3.0 V6 24V vant til slutt 
klasse 1 sammenlagt, og tok en 2. plass i totalcupen. 

Stradale-sjef Egil Johannesen kjører Race Taxi for 
Stradale-aspiranter.

Jens Hagen i sin Fiat 
X1/9 tar starten på 
Rudskogen. Dessverre 
skulle det ikke gå så 
bra i år. 

«Vi er jo for så vidt vant  
med kvoter i tollkontrollen 
på Gardermoen, men nå  
var det Gud hjelpe meg  

innført lokale spritkvoter  
på Kløfta også.»

Endelig sesongstart!
Ole Petter Friberg fikk oppgaven med å skaffe til 
veie tilstrekkelig mengder antibac, hvilket skulle 
vise seg å ikke være helt enkelt. Teknisk sprit ble 
omsatt på Finn for priser som Vinmonopolet bare 
kunne drømme om. Så datt det inn et tips om at 
Felleskjøpet solgte antibac og det til edruelige 
priser. 
 Friberg reiste sporenstreks til Kløfta og 
handlet inn maks-kvoten per kunde, to skarve 
halvlitere med høyoktan håndsprit av beste sort. 
Vi er jo for så vidt vant med kvoter i tollkontrollen 
på Gardermoen, men nå var det Gud hjelpe meg 
innført lokale spritkvoter på Kløfta også.
 Løpsdagen kunne by på strålende vær, og 
til alles forundring, oppmøtet ble vesentlig bedre 
enn fryktet. Sammen med BMW Car Club Norway 
(BMW CCN) mønstret vi totalt 23 deltakere til 
racingklassene. Forventningsfulle førere skulle 
endelig få testet ut om vinterens modifiseringer 
ville gi resultater på banen. Som alltid var det god 
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Banekjøring

samlet for å arrangere løp 5 og 6. Mens Donald 
& Co arrangerte nasjonaldag på plenen foran Det 
hvite hus, arrangerte Corsa & Co banedag på 
Rudskogen. 
 Lasse Johansen fikk full klaff og vant begge 
løpene i klasse 1. 
 I klasse 3 hadde Terje Nilsen definitivt funnet 
tilbake til formen og satte standarden med seiere 
i begge løp. I første løp ble han etterfulgt av 
Narverud og Husaas på andreplass og William 
Holden på tredje. 
 I andre løp var det William Holden som tok 
plassen bak Terje Nilsen tett fulgt av Hauk Hamre 
Hagen.

Giornata Italiana
Etter en velfortjent sommerferie hvor reiser 
til andre land for de fleste måtte erstattes 
med hjemmeferie eller kanskje en snartur til 
Systembolaget i Arvika, begynte forberedelsene 
til klubbens selverklærte nasjonaldag, Giornata 
Italiana, aka. Italiensk Dag, på tradisjonsrike 
Vålerbanen. 
 Her skulle klubbens medlemmer endelig få 
blåst støv av finbilen og få et sårt tiltrengt lys 
i den Corona-grå hverdagen. Samtidig skulle 
klubben endelig få avholdt sitt årsmøte, i hotellet 
på baneanlegget.
 Men den gang ei. 
 Bare noen dager før arrangementet skulle 
gå av stabelen, ringte Racing NM og spurte om 
det var mulig å få overta hele arrangementet. 
NM-runden som skulle kjøres på Rudskogen 
den helgen måtte avlyses etter at Rakkestad 
hadde innført nye Covid19-restriksjoner, og nå 
sto plutselig NM-arrangøren uten arena for sine 
mesterskapsløp. 

 Etter hektisk rådslagning med styret i Klubb 
Alfa Romeo Norge fikk Racing NM klarsignal 
til å overta dagen. Corsa-serien fikk kjøre som 
gjesteklasse, i heat sammen med BMW og noen 
illsinte Porscher, men det var dessverre ikke 
rom for å arrangere en tradisjonell banedag for 
klubbens medlemmer. 
 Årsmøtet ble samtidig flyttet til Quality Hotel 
Olavsgaard dagen etter. 
 Nå hadde vi klart å gjennomføre åtte løp 
fordelt på fire løpsdager for Corsa-serien, så 
i henhold til reglementet kunne vi strengt tatt 
avsluttet sesongen. Men Racing NM hadde åpnet 
for at vi kunne delta på deres neste arrangement, 
noe vi takket ja til. Årets to siste løp ble kjørt på 
Rudskogen lørdag 12. september. 

Finalehelg på Rudskogen 
Under sesongens to siste løp var det tett fight 
mellom Lasse Johansen og Bjørn Ivar Iversen. 
Lars Moe Westgård fikk dessverre problemer 
underveis og ble forhindret fra å hevde seg helt i 
teten. Iversen tok første stikk i løp 1, tett fulgt av 
Johansen knappe tre sekunder bak. 
 I andre løp var rekkefølgen snudd, og Johan-
sen stakk av med seieren foran Iversen. 
 I klasse 3 var Terje Nilsen igjen i det «umuli-
ge hjørnet» og kjørte inn til seier i begge løpene. 
I første løp var William Holden kun tre sekunder 
bak Nilsen, med Roger Steinarsrud i Autobianchi 
på tredjeplass. I andre løp klatret Steinarsrud 
enda én plass opp til andreplass, mens Arne 
Goderstad kapret tredjeplassen.
 Ved sesongavslutning kåres også sesongvin-
nere totalt og pr. klasse i tillegg til at vandrepo-
kalen deles ut. Resultatene for 2020-sesongen 
ble slik:

 Vandrerpokalen går til sesongvinneren av 
Corsa Italiana på tvers av klasser og gikk i år 
som i fjor til Terje Nilsen. Vi gratulerer vinnerne 
og takker alle deltakere for en vel gjennomført 
sesong til tross for de ekstra utfordringene vi har 
måttet takle.

Totalvinnere på tvers av klasser: Sammenlagttabell 2020 - alle klasser 
Plass Kl. Nr Fører/Team Bil Tellende
1 3 38 Terje Nilsen/ Contadino Racing Alfa Romeo 75 V6 72
2 1 10 Lasse Johansen Alfa Romeo 75 3.0 V6 24 68
3 3 76 Wiliam Holden / Arbeidskraft Valdres  Alfa Romeo Alfetta GT 66

Totalvinnere klasse 1: Sammenlagttabell 2020 - Klasse 1
Plass Kl. Nr Fører/Team Bil Tellende
1 1 10 Lasse Johansen Alfa Romeo 75 3.0 V6 24 68
2 1 7 Bjørn Ivar Iversen Alfa Romeo GTV 50
3 1 1 Lars Moe Westgård / Arbeidskraft Valdres  Alfa Romeo 75 IMSA 26

Totalvinner klasse 2: Sammenlagttabell 2020 - Klasse 2
Plass Kl. Nr Fører/Team Bil Tellende
1 2 11 Øyvind/Henrik Holden Alfa Romeo 75 V6 24

Totalvinnere klasse 3: Sammenlagttabell 2020 - Klasse 3
Plass Kl. Nr Fører/Team Bil Tellende
1 3 38 Terje Nilsen/ Contadino Racing Alfa Romeo 75 V6 72
2 3 76 Wiliam Holden / Arbeidskraft Valdres  Alfa Romeo Alfetta GT 66
3 3 50 Henning Pettersen / ScuderiaIncognito Autobianchi A112 Abarth 45

Kurt Hagen tok til slutt en 2. plass 
i Coppa Mille Tre Cento.

Det blir trangt om plassen i første sving på Rud-
skogen. Årets sammenlagtvinner Terje Nilsen foran 
William Holden og Erik Narverud. 

Under: il dottore Johannesen stand by, klar til 
utrykning hvis ting skulle gå riktig galt. Heldigvis 
fikk han det ikke så travelt. 

Ole Petter Friberg er leder av Corsa Italiana-serien, 
som siden starten for 13 år siden har vært et fast 
innslag på nesten alle av klubbens banetreff.

«Her skulle klubbens  
medlemmer endelig  

få blåst støv av finbilen  
og få et sårt tiltrengt lys  

i den Corona-grå  
hverdagen.»

Norgesmesterskapet 
I tillegg til vår egen serie, skal vi også nevne Ivar 
Olafsen som i år kjørte i GT4 i Norgesmesterskapet 
med sin Alfa 156 3.2. 
 I skarp konkurranse med turbomatede BMW'er, 
illsinte Volvoer og mye annet dro han til slutt i 
land seieren i klassen med 189 poeng! Det er en 
prestasjon det står respekt av, og som fortjener 
en stor applaus!
 I samme NM-klasse skal også Tommy Transeth 
nevnes. Med sin Alfa 156 deltok han kun i tre 
av løpene, men han kjørte inn til to respektable 
sjetteplasser i klassen. Gratulerer!
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Oljeringene er en kjent designfeil på 2.0 
TS cf.3-motorene. Det betyr at olja 
slipper forbi oljeringene på stemplene 

og en hvit røyk fortegner seg i eksosen. For en bil 
med markedsverdi på rundt 30 000 kroner betyr 
det kun triste utfall. 
 Hva ville du gjort? 
 Hadde jeg visst hvor godt det ville ende opp 
til slutt, så hadde jeg ikke en gang vurdert noen 
av disse alternativene. For med litt pågangsmot, 
inspirasjon og en god dose oppjustert selvtillit, 
endte denne sagaen opp i en sommer hvor 
GTV'en fikk se flere svinger enn den hadde gjort 
på mange år. 
 Hadde jeg hørt på fornuften og gått for en av 
disse enkle løsningene, så er jeg usikker på om 
GTV'en hadde fått en ny eier eller et permanent 
opphold på spikerfabrikken. 

Posemerking av bildeler
Det måtte et par gode støttende kompiser, en 
oppmuntrende og overbærende kone, samt et 
utall YouTube-timer til for å åpne sinnet mitt for 
denne nye løsningen. 
 YouTube-profilene Ratarossa, Jethro Bronnert 
og Italia Autos gav meg nok innsikt i motorens 
verden til at jeg ble inspirert til å vurdere å over-
hale motoren på egenhånd.
 Overraskende nok ble denne ideen umiddel-
bart støttet opp av flere kompiser. Jeg tror de 
sakte, men sikkert har myknet opp synet sitt på 
livet med Alfa Romeo!
 Det førte til at jeg begynte å reflektere og 
vurdere hva en slik reparasjon kunne innebære. 
Konklusjonen min ble at det ikke ville koste meg 
ett øre å prøve! 
 Demontering av motoren ville kun kreve 
egeninnsats i garasjen. Da kunne jeg teste ut 
kvaliteten på blokka og vurdere veien videre. 
Bilen ble derfor kjørt inn i garasjen og satt på 
bukker. Det gikk omtrent fem korte kvelder på  
veien ned. Verkstedmanual ble omgjort til OneNote- 
sjekkliste med steg, posemerking av bildeler og 
en hel haug av bilder. Trenger dere inspirasjon til 
et slikt system, så gjerne ta kontakt. 
 Hadde jeg tatt «mekanikertilnærmingen» og 
bare begynt demontering uten en plan, så hadde 
jeg aldri fått den skrudd sammen igjen.
 Blokka viste seg å være mulig å hone 
opp. Da slapp jeg å kjøpe ny motor eller kaste 
inn håndkleet. Det ble da bestilt opp samtlige 
slitedeler til motor. EB Spares UK hjalp meg med 
alt. De skaffet samtlige deler på under én uke og 
dobbeltsjekket alt mot chassisnummer. 
 Toppen ble sendt til Sylinderservice AS for 
totaloverhaling. Kostnadsmessig lå alt dette 
på rundt 20-25 tusen kroner inkludert frakt 
og avgifter. Det tok rundt syv lange kvelder på 
veien opp. Jeg fikk hjelp til måling og honing av 
sylindrene, men resten gjorde jeg selv.

I garasjen

Ruinering, billigsalg, delesalg 
eller huggern. GTV'en hadde 
vært i garasjen i nesten ett 

år. Nå var det på tide å ta 
stilling til veien videre. 

Gledesstrofer
Fra spiker til

  Tekst: VEGARD T. TORKELSEN
Foto: LINDA TORKELSEN (lindaphotovideo.com)
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Vil ikke starte
Normalt sett blir jeg frustrert og forbanna når jeg 
skrur, men denne ganga opplevde jeg ikke det. 
Jeg var forberedt på at jeg ikke skulle få dette til 
og at utfordringer skulle lure rundt hver en sving. 
 Lik enhver ekte italiensk bil så bydde denne 
også opp til dans. Begge kompisene mine, min 
far og min kone var tilstede da jeg skulle starte 
bilen for første gang etter overhalingen. En lettere 
nervøs alfisti skulle vri om nøkkelen. 
 Tenningen skrus på, lysene i dashbordet 
kommer frem, nøkkelen vris om og motoren 
starter å kjinne. Dessverre blei det kun med 
kjinningen. Mekanikerkompisene mine heiv seg 
over bilen for å sjekke det åpenbare, men ingen 
resultat. Motoren ville ikke starte. 
 Til slutt endte alle opp med å gå hjem for 
kvelden. Selv gikk jeg rundt og sparket småstein 
en stund. Plutselig slo det meg: Sam Crac på 
YouTube overhalte jo en Ferrari 360 Spider hvor 
han ofte knotet med immobilisering. Han måtte 
låse bilen opp og igjen i en bestemt rekkefølge 
og innenfor et visst tidsintervall for å få start på 
motoren. 
 Jeg gikk inn i garasjen igjen. Åpnet og låste 
bilen noen ganger. Satt nøkkelen i tenninga og 
gjentok – og hadde ingen peiling på hva jeg holdt 
på med. 
 Så vridde jeg om nøkkelen. 
 «Vroom!», sa det, og bilen våknet til liv! 
 Jeg ble helt overrasket over at den startet. 
Jeg hadde ikke forventet at jeg skulle få det til. 
Helt ærlig. Hvem hadde trodd at det var timene 
foran YouTube som i første omgang inspirerte 
meg til å sette i gang, men det var også disse 
timene som gjorde at jeg til slutt fikk det til!

I garasjen

Demontering av rådelagre og stempler fra undersiden 
av en oppjekket bil.

Studie av workshop- 
manualens krav til  
diameter i x- og 
y-retning og ovalitet til 
sylindrene.
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Kronisk mistro
De første tusen kilometerne kjørte jeg forsiktig 
som en gammel pensjonist. Hjertet var godt plassert 
oppe i halsen og ørene stod på stylter etter ulyder. 
Dette kan fort bli en uvane som resulterer i 
kronisk mistro til arbeidet man har gjort. 
 Jeg måtte derfor bli kvitt både pensjonisten 
i meg og stylteørene. Jeg bestemte meg for å 
straffe bilen skikkelig på en ekte stresstest fra 
Kristiansand til Sognefjellet og tilbake. 
 Tidligere var bilen «nøkkete» på gassen, hadde 
litt lite effekt, en ustabil temperaturbalanse og 
var generelt symptomfull å kjøre. Nå føles det 
som at bilen har fått et helt nytt liv. Alt mekanisk 
er gått over og er i tipp topp stand. Motoren er 
målt ut, justert og består av bare nye bevegelige 
deler og pakninger. Den har gassrespons og 
pådrag som en ny bil. 
 Etter stresstesten ble bilen parkert i garasjen 
igjen av gammel vane. Sommerferien gikk med til 
nok en vestlandstur, og en tur til Lofoten. Begge 
turene i leid bobil med stor oppakning. 
 Normalt sett skal jeg helst ha med windsurf- 
utstyr, kajakk, sup, sykkel og surfebrett på tur. 
En kassebil med skaphenger er vel egentlig hva 
vi burde hatt. Vi har derfor slitt begge to med å 
dra på langtur i Alfa uten mulighet for oppakning 
og sportsutstyr.
 Så kom høsten krypende inn døra. Jeg 
begynte å dagdrømme om en liten høstferie. Jeg 
sjekket derfor værmeldingene i Norge etter sol og 
fint vær. 
 Over tjue grader og sol? 
 På Vestlandet? 
 I oktober? 
 Hvordan er det mulig? 
 Tanken slo meg. Hvorfor ikke stige over 
terskelen nok en gang med Alfaen? Jeg gikk 
sporenstreks inn på Google Maps for å lete etter 
ukjente fjellpass og lite trafikkerte slangeveier på 
Vestlandet. 
 En trang dal på Sunnmøre midt i Alperegionen 
dukket opp på skjermen. Nordangerdalen stakk 
seg ut som et spennende reisemål. 
 Jeg ringte kona og ba henne legge igjen 
baggene hjemme, pakke en lett sekk og forberede 
seg på mektige synsinntrykk og italiensk skinn-
smak i fua.

I garasjen

Kontroll av rådene etter 
montering. Sjekker at 
de sitter både løst og 
fast nok.

Rens av kontaktflaten 
til bunnplaten med 
barberblad, samt rens av 
skruehull med børste for 
å rense våpenløp.

Drillhoning av sylindrene 
med mengder av WD-40 
for å få overflaten ru 
og god.

Kontroll av sylindre etter 
drillhoning. Noteres møy-
sommelig og kontrolleres 
mot workshop-manual.
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I garasjen

Gass!
Endelig skulle denne karen få oppleve en ekte  
bilentusiastferie med haugevis av timer bak rattet 
hver dag kombinert med behagelige hotellover-
nattinger. Med gassen i bunnen og John Mayer i 
ørene satt vi kursen mot Nordangerdalen. 
 Et utall antall timer og forbrente liter med 
bensin senere stod vi parkert ved Urasætra i 
Nordangerdalen. Denne dalen viste seg å være 
det fineste fjellpasset jeg har kjørt over. Nå er 
ikke veien særlig høytliggende, men du får en 
følelse av å være på høyfjellet. Vegetasjon likner 
litt på det du ser over toppen på Strynefjellet. 
 Veien snor seg med kun noen få meter på 
hver side av veien til 1400 meter høye fjellsider. 
Du kan tro en frisk 2.0 Twin Spark med fire 
Zender-utblås gir ekko mellom fjellene i det 

turtallsperra får kjørt seg. De nye dekkene rundt 
Zender Siena-felgene gjør svingene stabile og 
dekkskrikfrie. 
 Det tok rundt 11 timer netto kjøretid frem til 
reisemålet. Fotostopp, drivstoffpauser og spen-
nende omkjøringsveier kommer i tillegg. Italiensk 
skinnsmak i fua er noe ikke alle får oppleve. 
 Tydeligvis er det en god smak, da følgende 
forslag mottas med et selvfølgelighetssvar som 
faktisk er positivt. 
 – Linda, turen fra Loen til Kaupanger tar 
cirka 2 timer, men vi skal ikke bare kjøre innom 
Gaularfjellutsikten, da? 
 Johannes Einemos «Lærdalsørenring» går 
via den utsikten. Det tar bare tre timer ekstra å 
svinge innom. 
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Spenning, sorg og glede
Selv stusset jeg på om jeg var riktig klok, men 
vi svingte nå like godt til høyre og freste med 
et hvin mellom fjellene over til utkikkspunktet. 
Gaularfjellutsikten skuer over et sett med slange-
veier som gjør Stelviopasset forlegen.
 Og her kommer vi til poenget i denne artikkelen:
 Kjører du en Alfa Romeo, så har du ikke valgt 
den enkleste veien her i livet. Men du har valgt 
et liv med spenning, sorg og glede. Skal du få 
et verdifullt og opplevelsesrikt liv, så må du ta 
ukjente omveier og lære deg å trå over slitsomt 
store terskler. 
 La deg inspirere av andre. 
 Gjør et byks over terskelen. 
 Velg en litt lengre rute. 
 Livet som bilentusiast og alfisti har så mange 
fasetter og gledesstrofer, men det kommer ikke 
av å ta den enkle veien.
 GTV'en er nå vel tilbake på Sørlandet. Den 
kjøres nesten daglig og brukes godt. 
 Om det er med windsurfingutstyr på taket, 
sammenleggbar kajakk i baksetet eller opp-
blåsbar SUP på koffertstativet, så smiler både 
den italienske snuppa og hennes trofaste.

I garasjen
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WELCOME BACK FUTURE
NYE FIAT 500

Bildene er veiledende. Nye Fiat 500 elektrisk er tilgjengelig som 500, kabriolet og 3+1. Se www.fiat.no for mer informasjon.
*Dataene for elektrisk rekkevidde er foreløpige, og er beregnet ut fra WLTP-prosedyre (EU direktiv 2018/1837). De foreløpige verdiene kan avvike fra offisielle endelige 
typegodkjenningsdata. Verdier er indikert for sammenlikningsformål. Det tas forbehold om evt. endringer i spesifikasjoner og trykkfeil.

OPPTIL 460KM VED URBAN 
KJØRING

Rekkevidde WLTP* ved 
blandet kjøring opptil 320km

SHERPA
MODUS

Spar energi og få leng-
er rekkevidde

HURTIGLADING

50km ved  
5 minutters lading

EASYWALLBOX

For enklere lading 
hjemme

NYE FIAT 500 ELEKTRISK. HELT NY, HELT ELEKTRISK, ALL-IN.

VELG DIN NYE FIAT 500 PÅ WWW.FIAT.NO

HELT NYTT 
INFOTAINMENTSYSTEM

En naturlig forlengelse 
av din smarttelefon
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Et fallende marked for håndbygde sportsbiler, 
bensinkrisen og en sviktende økonomi, sammen 
med en verden i stor endring, er bare noe av det 
brødrene Elio og Gianni må håndtere i denne 
siste delen av historien.
 Men i det syttitallet begynner, blomstrer 
fortsatt produksjonen i Zagatos fabrikker. 
 Serie 2-utgaven av Lancia Fulvia Sport 
Zagato blir lansert på Torino Motor Show i 1970. 
Flere av særegenheter har forsvunnet og hele 
karosseriet er nå laget av stål. Året etter får den 
en større motor på 1.6 liter, men det hindrer ikke 
at produksjonen stoppes for godt i 1972.
 Zagatos andre «volummodell» i denne 
perioden er Alfa Romeo Junior Z, som i november 
1972 vises med et noe omarbeidet karosseri og 
med en større motor på 1570 kubikk.
 Junior Z kommer imidlertid aldri opp i de 
samme produksjonstallene som Fulvia Sport. 
Bare drøyt 1100 biler med 1.3-liters motor og 

402 stykk 1600 Z har forlatt Zagatos fabrikk. 
Selve produksjonen opphører i 1973, men de 
siste bilene selges så sent som i 1975.
 Produksjonsstoppen for Junior Z markerer 
også slutten for Zagatos gylne år. Etter at Ercole 
Spada forlater sin stilling, ansettes Giuseppe 
Mittino som ny sjefsdesigner, men der Spada har 
hatt et enestående øye for linjer som tiltrekker 
seg både produsenter og bilkjøpere, har Mittino 
helt andre ideer for hvordan Zagatos profil skal 
se ut.
 Resultatet blir flere år med visninger av mer 
eller mindre «umulige» designstudier og prototyper 
på de store bilutstillingene rundt om i verden. 
Dette er biler som ikke gir den lille italienske 
karosseriprodusenten noen kommersiell suksess.
 Men selv om Zagatos utvikling på 1970-tal-
let ikke er særlig vellykket – samtidig som Alfa 
Romeo stråler med sitt fravær i ordrebøkene – er 
det likevel noen biler å være oppmerksom på.

Zagato100år   Ett århundre med 
milanesisk ingeniørkunst 

Del 3

Tekst: MIKAEL ERIKSSON   Oversettelse: CHRISTIAN JARRE
Foto: ZAGATO, ALFAHOLICS og ULF «FABBE» FABIANSSON

I denne tredje og siste delen av historien om Zagatos 
hundreårige virke, fortsetter vi på syttitallet. Nå må  

brødrene Elio og Gianni takle utfordringene på egenhånd. 
Tøffere tider er i vente, faren Ugo er ikke lenger med, og 
sjefsdesigneren Ercole Spada – hvis ideer i stor grad har 
vært grunnlaget for Zagatos sekstitallsproduksjon – har 
forlatt selskapet og i stedet gått til konkurrenten Ghia.

Fra liten elbil til midtmotorisert Cadillac
Zagato var jo blitt kjent som en produsent av lin-
jelekre sportsbiler. Derfor er det ikke til å unngå 
at enkelte hever sine øyebryn da Gianni Zagatos 
nye lidenskap vises frem på Genève-messen i 
1972, nemlig den elektriske Zagato Zele.
 Zele er en boksformet «smartbil» med glass-
fiberkarosseri bygd på en stålramme som låner 
en del mekanikk fra Fiat 124 og Fiat 500.
 Strømkilden er fire 12-volts batterier som 
forsyner en Marelli-produsert el-motor med 
1000, 1500 eller 2000 watt. Rekkevidden er åtte 
mil og toppfarten knapt 50 km/t.
 Når bensinkrisen oppstår i 1973, ser det ut 
som at en liten, billig elbil skal være en glimrende 
forretningsidé, og derfor startes produksjonen 
av Zele året etter. Dog er verken batteritekno-
logi eller motoreffekt utviklet i særlig grad – og 
når verdens oljemarked sakte, men sikkert får 
opp farten – fører det til dødsstøtet for Zagatos 
elbil-eksperiment. 

 I 1976 avsluttes Zele-produksjonen etter 
omlag 500 produserte biler. 
 Zeles motsats er på mange måter den smått 
groteske Cadillac NART Zagato. Dette prosjektet 
startes av den berømte italiensk-amerikanske 
racerføreren og Ferrari-importøren Luigi Chinetti, 
som for å unngå importrestriksjoner på europeiske  
sportsbiler ønsker å skape en amerikansk 
ekvivalent til blant andre Ferrari.
 Forkortelsen NART står for North America 
Racing Team, et team som er blitt grunnlagt av 
nettopp Luigi for å konkurrere i sportsvognracing. 

1968 Lancia Fulvia Sport Zagato 1968 Alfa Romeo Giulia Junior Z 1971 Cadillac NART Zagato 1971 Lancia Fulvia Sport Zagato (serie 2)

Når bensinkrisen oppstår i 1973, ser det ut som at en liten elbil skal være en 
glimrende forretningsidé. Det viser seg å være feil.

Zagato med hale: Zele 
har glassfiberkarosseri 
bygd på en stålramme 
som låner noe mekanikk 
fra Fiat 500 og 124.

Den smått groteske Cadillac NART Zagato initieres av den berømte italiensk- 
amerikanske racerføreren og Ferrari-importøren Luigi Chinetti. Han vil skape 
en amerikansk ekvivalent til Ferrari.

«Produksjonsstoppen for  
Junior Z markerer også slutten  

for Zagatos gylne år.»
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Teamet blir Ferraris amerikanske fabrikkteam 
etter å ha fått suksess.
 Arbeidet med å utvikle denne amerikanske 
supersportsvognen vil komme til å omfatte 
mange aktører, noe som også til slutt fører til 
prosjektets endelikt. 
 General Motors (GM) stiller opp med chassis, 
motor og Turbo Hydra-Matic automatgirkasse 
fra forhjulsdrevne Cadillac Eldorado Mk VII. 
Chassiset modifiseres, og den 472 kubikk store 
V8-eren på 400 hestekrefter flyttes bakover til 
midtmotor-posisjon. Karosseridesignen utføres 
av Chinettis sønn Luigi Junior, mens Zagato 
konstruerer resten av bilen og skaper et 2+2 
karosseri i aluminium.
 Til tross for at GM trekker seg ut av pro-
sjektet allerede i 1969-70 på grunn av mange 
forsinkelser og økonomiske problemer, så vises 
Cadillac NART på Zagatos stand på Torinomes-
sen i 1971.
 Men uten støtte fra GM, som er den eneste 
av aktørene som har økonomiske muskler til å 
gjennomføre et slikt prosjekt, dør snart drømmen 
om den amerikanske supersportsvognen.

400 kilo tyngre Alfetta
Med en produksjonskapasitet på 3000 biler i 
året, men uten noen bil å produsere, ser Zagatos 
fremtid dyster ut på midten av syttitallet. 
 Gjennom sekstitallet har utviklingen av det 
selvbærende karosseriet gjort det vanskeligere 
for bilprodusentene å levere et rullende chassis 
til en karosserimaker, som i sin tur skaper en 
vakker spesialversjon av standardmodellen.
 Dessuten har flere av bilprodusentene på dette 
tidspunktet tatt frem billige GT-vogner med 
mekanikk fra sitt familiebilsortiment, som for  
eksempel Ford Capri, Fiat 124 Coupe og Opel Manta. 

 At designideene som ble tatt frem under 
Giuseppe Mittinos ledelse ikke havnet i god jord 
hos produsentene, er fullt forståelig når man for 
eksempel ser en bil som Fiat Zeta 80 fra 1975. 
 Zagatos redning blir at man produserer lite 
glamorøse produkter som busseter og golfbiler.
 I samarbeid med Carrozzeria Tonali presen-
terer Zagato i 1978 en pansret og skuddsikker 
Alfetta 2000L. De mange terrorist- og ma-
fia-aksjonene med kidnapping av politikere og 
velstående personer på hele syttitallet, har skapt 
et marked for denne type kjøretøy.
 Allerede i 1974 lanserer det Milano-baserte 
selskapet Pavesi en modifisert Alfetta 1.8, og 
fra 1978 selger Alfa Romeo selv en skuddsikker 
Alfetta bygget hos Carrozzeria Marazzi. 
 Zagatos versjon er i prinsippet lik Marazzis, 
og modifiseringene omfatter blant annet høyfast 
stål og kevlarbeskyttelse i gulv og dører, to 
centimeter tykt skuddsikkert vindusglass rundt 
om, ekstra låser, samt doble brannsluknings- og 
air conditioning-systemer. 
 Mekanisk har man selvfølgelig oppdatert fjæ-
rer og dempere for å kompensere for den ekstra 
vekten, som ligger på rundt 1525 kilo, omlag 400 
kilo mer enn standardbilen.
 Man gjør også endringer på girutvekslingen, 
og bremsene forsterkes for å tåle den ekstra 
vekten. Bilene blir utstyrt med Dunlop Deno-
vo-dekk som tillater fart i 80 km/t selv om de har 
punktert eller er skadet.

Gamle kunder vender tilbake
Tidlig på åttitallet kjemper Zagato for å overleve. 
I et forsøk på å lokke Alfa Romeo tilbake pre-
senteres en liten kompakt 2+2 sportscoupé på 
Genèvemessen i 1983. Bilen er basert på GTV6. 
Giuseppe Mittino har fått til et av Zagatos mer 
vellykkede design i denne perioden, med flere 
klassiske Zagato-kjennetegn, slik som «double 
bubble»-tak, korte overheng og en kompakt 
kupé.
 Men Alfa Romeo biter ikke på ideen. I stedet 
innleder de et samarbeid med Nissan som mun-
ner ut i den fantastiske Arna. Som følge av dette 
blir Zeta 6 enda viktigere for Zagato, fordi det er 
en bil som har vekket Victor Gauntletts interesse. 
 Hvem er så Victor Gauntlett? Jo, han er en 
britisk petroleumsmagnat, jagerpilot, racerfører 
og bilentusiast som på dette tidspunktet eier 10 % 
av Aston Martin. Der er han også styreleder.
 Gauntlett ønsker å gjenoppta det fruktbare 
samarbeidet med Zagato for å skape eksklusive 
småserieversjoner av Aston Martins modeller. 
Han bestiller en Zagato-versjon av Aston Martin 
V8 Vantage. 
 Dette blir også én av de siste bilene som 
Giuseppe Mittino tegner for Zagato. I 1985 sier 
han opp og blir erstattet av Marco Pedracini.  
Zagato er imidlertid på konkursens rand. For 
å sikre leveransen av de 50 eksemplarene av 
Aston Martin V8 Zagato som er i bestilling, kjøper 
Victor Gauntlett 50 % av Elio och Gianni Zagatos 
selskap.
 Samarbeidet viser seg å være lønnsomt for 
begge parter, og sammen med en ordre fra Ma-
serati på montering av 25 stykk Biturbo Spyder i 
uken, holder Zagato seg flytende i åttitallets siste 
halvdel.
 Aston Martin V8 Zagato blir en suksess, og 
til tross for stiv pris, blir alle de 50 eksemplarene 
solgt umiddelbart. Faktisk lages det hele 52 av 
den. Ytterligere 37 takløse V8 Zagato blir bygget, 
og med et klassikerstempel allerede fra start 
er kundene beredt på å betale for seg, selv om 
prislappen nå er blitt enda høyere.
 Etter at samtlige biler er levert, beslutter 
Gauntlett seg for å selge sin andel i selskapet til 
Nissan, som umiddelbart trenger Zagatos hjelp 
for å forsøke å skape en japansk superbil, nemlig 
Autech Stelvio.

1984 Maserati Biturbo Spyder 2.0 Zagato 1986 Aston Martin V8 Vantage Zagato

Over: Alfasud Sprint 6C 
Motore Posteriore er en 
prototype med midt- 
montert Busso-sekser.

Til høyre: Skuddsikker 
Alfetta 2000L Blindata 
Zagato-Tonali utenfor 
Zagatos kontorer.

1977 Fiat Zeta 80 1982 Alfa Romeo Sprint 6C Zagato

Øverst: En tidlig skisse på hva som skulle bli Alfa Romeo Zeta 6.

Over: Zeta 6 vekker Victor Gauntletts interesse og fører indirekte til et sam-
arbeid med Aston Martin. Alfa Romeo på sin side synes ikke Zeta 6 virker så 
interessant og utvikler i steden Arna sammen med Nissan.

I 1986 kom Aston Martin V8 Zagato, en bil som ble suksessrik, men som bare er 
laget i 52 eksemplarer, men hvor hver kjøper betalte godt for seg. I tillegg ble 
det laget 37 stykk av cabriolet-utgaven.

Gianni og Elio Zagato, her 
ved siden av en Lancia 
Appia GT, opplever både 
sytti- og åttitallet som en 
vanskelig periode. I 1993 
gir de stafettpinnen videre 
til Andrea Zagato, som er 
Elios sønn.

«Zagatos redning blir at man 
produserer lite glamorøse 
produkter som busseter  

og golfbiler.»
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I kjølvannet av bankkrisen
Autech er Nissans nystartede spesialbildivisjon 
som moderselskapet vil skape litt ekstra publi-
sitet rundt. For å gjøre dette velger man å vende 
seg til sitt nye design- og karosserimakerforetak 
ved å bestille en japansk superbil. 
 Autech Stelvio baseres på Nissan Leopard. 
Noen i Zagatos designavdeling (ingen vil vedkjen-
ne seg denne bastarden, derfor er navnet på den 
designansvarlige ukjent) kopierer Mittinos skisser 
til Aston Martin og legger til noen «gimmicks» her 
og der.
 Autech Stelvio har Zagatos signaturdesign 
med de to forhøyningene på taket, men her blir 
de kombinert med groteske buler på forskjerme-
ne som huser bakspeilene. Felgene er også et 
sørgelig kapittel der man har valgt en slett felg, 
nesten uten detaljer, bortsett fra en feilvendt 
NACA-kanal.
 Til tross for et luksuriøst håndsydd interiør 
i italiensk, lyst skinn, mengder av elektroniske 
finesser og en firekams V6-motor med dobbel 
turbo på over 300 hestekrefter, uteblir kjøperne. 
 Av de 200 planlagte bilene blir færre enn 100 
produsert. Dette feiltrinnet, sammen med en sta-
dig dypere bankkrise, gjør at Nissans interesse 
for Zagato kjølner. Og når Alfa Romeo gir Zagato 
oppdraget med å bygge Alfa Romeo SZ, får Elio 
og Gianni en mulighet til igjen å få full kontroll 
med familieforetaket.
 Alfa Romeo SZ, eller ES30 (Experimental 
Sportscar 3 litre) som den også kalles, blir ikke 
tegnet av Zagato, men av Robert Opron med hjelp 
fra Antonio Castellana, begge fra Fiat Centro 
Stile. SZ bygges på 116-seriens chassis fra 
Alfa 75 og blir motorisert med den legendariske 
Busso-motoren med seks sylindre.
 SZ blir Zagatos siste «volummodell». Etter 
1036 produserte Alfa Romeo SZ og 278 stykk av 
cabrioletversjonen RZ opphører produksjonen i 
1993 på grunn av Zagatos økonomiske problemer. 

SZs etterfølger
Lancia Hyena tiltenkes rollen som SZ' etterfølger 
i Zagato produksjonsanlegg. Ideen om Hyena blir 
til ved at den nederlandske Lancia-forhandleren 
og samleren Paul Koots vil skape en sportscoupé 
basert på Lancias rallysuksess med Delta HF 
Integrale. 
 Han tar følgelig kontakt med Zagato.
 Hyena tegnes av Marco Pedracini med hjelp 
fra Fiats respektive designsjefer på denne tiden, 
nemlig Mario Maioli og Walter de Silva. Bilen vi-
ses på Brüssel-messen i 1992. Tanken er at Fiat 
skal forsyne Zagato med chassis og en del øvrige 
komponenter, og at Zagato skal stå for karosseri 
og sluttmontering.
 Imidlertid vegrer Fiat seg for å delta i 
prosjektet. I stedet innledes en fullkommen 
hodeløs produksjonslogistikk der Koots foretak 
Lusso Service kjøper nye Lanciaer i Italia for så 
å transportere dem til Nederland, der de skal 
demonteres på verkstedet til Lusso Service.
 De delene som skal anvendes sendes 
deretter tilbake til Italia og til Zagato i Milano, 
der det nye karosseriet bygges i aluminium og 
karbonfiber, hvorpå de halvferdige bilene sendes 
til Nederland nok en gang for sluttmontering der. 
 Bruken av de lette materialene i karosseriet 
gir en bil som er rundt 200 kilo lettere enn Lancia 
Delta. Sammen med en oppgradert versjon av 
den turbomatede toliteren på 250 hestekrefter 
klarer Lancia Hyena å akselerere fra null til 100 
km/t på under 5.5 sekunder.

 Med så fine ytelser og et karakteristisk 
utseende – med anelser fra både Lancia Appia 
Sport GTE (1960) og Fulvia Sport (1965) – vil 
man tro at Hyena bør bli en sikker suksess. Men 
på grunn av den kostbare produksjonsmetoden 
med å skaffe deler og transportere disse frem og 
tilbake gjennom halve Europa, havner prisen på 
over 800 000 kroner, hvilket er ekstremt høyt for 
denne biltypen på nittitallet.
 Planen er å bygge 75 biler, men etter 25 
stykk legges produksjonen ned. Den økonomiske 
situasjonen i Zagato har blitt uholdbar.
 Produksjonsstoppet for Lancia Hyena og 
Alfa Romeo SZ kan også ses på som en slutt på 
Zagatos tid som bilprodusent.

2000 Fiat 500 Ecobasic1992 Lancia Delta Integrale Hyena Zagato1989 Alfa Romeo SZ1988 Autech Stelvio Zagato

Marella Rivolta-Zagato 
og Andrea Zagato.

Over: Kjøperne uteblir 
selv om Autech Stelvio 
har over 300 hk og 
håndsydd italiensk 
skinninteriør. Er det 
bulene på forskjermene 
som skremmer vekk 
kjøperne?

Zagato står også bak 
Alfetta 2.0i Break fra 
1984. Kanskje hadde den 
passet nordmenn på åtti-
tallet som et alternativ til 
Volvo 245?

Da SZ ble vist på Genève-messen første gang, fikk 
den raskt tilnavnet «Il Mostro» – eller monsteret på 
norsk. Historisk hadde Alfa nesten bare bygget vakre 
biler, og så kom man opp med dette! Hva utstillingens 
besøkende ikke visste var at designet var en del av 
en nøye planlagt strategi for å få søkelyset rettet mot 
Alfa.

Under: Med fine ytelser og et karakteristisk utseende – med anelser fra både 
Lancia Appia Sport GTE (1960) og Fulvia Sport (1965) – tror man at Lancia 
Hyena bør bli en sikker suksess. Problemet er ikke bilen, men klønete  
produksjonslogistikk.

Bare 287 stykk ble laget av den takløse Alfa Romeo RZ.

Tredje generasjon tar over
Pengene som kommer inn fra Fiat og Alfa Romeo 
for SZ-produksjonen, blir av Elio og Gianni brukt 
til å kjøpe tilbake halve selskapet slik at selvsten-
digheten er sikret. 
 Men i 1993 er konkursen enda nærmere. 
Etter å ha sagt opp over 120 av sine arbeidere, 
trekker Elio og Gianni Zagato seg tilbake og 
overlater ledelsen i familieforetaket til Elios sønn 
Andrea.
 Andrea Zagato er født i 1960 og har en 
universitetseksamen i økonomi og handel. Han 
geleides inn i selskapet og lærer det å kjenne 
gjennom å praktisere i mer eller mindre samtlige 
av dets avdelinger.
 Det er Andrea som har forhandlet frem 
avtalen med Fiat Auto om produksjonen av Alfa 
Romeo SZ, og som «belønning» får han rollen 
som styreleder for det nyetablerte selskapet 
Z Progetti, et lite foretak som har spesialisert 
seg på CAD-design og som får i oppgave å lage 
oppfølgeren til SZ. 
 Andrea Zagato er både gift og arbeider med 
Marella Rivolta-Zagato, og hennes farfar var 
Renzo Rivolta, mannen bak såvel småbilprodu-
senten Isetta som merket Iso Rivolta, med blant 
annet den legendariske GT-vognen Iso Grifo på 
merittlisten.

«Rekkevidden er åtte mil og 
toppfarten knapt 50 km/t.»
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TZ3
Etter 1993 og frem til i dag har Zagato ikke 
serieprodusert biler, men de har likevel klart å 
holde seg aktuelle.
 På nittitallet innser Andrea og Marella at det 
er på tide å endre fokus dersom foretaket skal 
overleve. I steden for å produsere lavseriemodel-
ler for ulike produsenter, retter man seg nå inn 
på bil- og industridesign, prototype-produksjon 
og ulike former for teknisk konsulentvirksomhet.
 Japanske Norihiko Harada får i 1995 rollen 
som sjefsdesigner, noe som fører til nytenkning i 
det nye årtusenet. Blant annet fører det til utvik-
lingen av Alfa Romeo TZ3 Corsa, som kun lages i 
ett eksemplar. 
 TZ3 Corsa er en hyllest til sekstitallets TZ1 
og TZ2 og bygges på Alfa Romeo 8C Competizio-
ne. Bilen er aldri tenkt satt i produksjon, men har 
blitt bestilt av den tyske samleren Martin Kapp.
 Den har et monocoque-chassis med blant 
annet Öhlin-dempere fra Sverige, tildekket av et 
håndbygd aluminiumskarosseri. Tro mot Zagatos 
tradisjoner veier den bare 850 kilo, og med kraf-
ten fra en 4.2-liters Maserati V8-motor på 420 
hestekrefter, koplet til en sekstrinns sekvensiell 
girkasse, når den en toppfart på over 300 km/t. 
Akselerasjon 0-100 km/t gjennomføres på hyg-
gelige 3.5 sekunder.
 Norihiko Harada skaper også TZ3 Stradale, 
en landeveisutgave av TZ3. Denne er ikke like 
ekstrem som Corsa-versjonen og bygges på 
chassis og teknikk fra Dodge Viper ACR.

 Dette gjør at den 8.4 liter store V10'eren må 
dytte på 600 kilo mer enn TZ3 Corsa, men med 
over 600 hestekrefter og et dreiemoment på 760 
Nm, får den omtrent samme ytelser. Ni stykk TZ3 
Stradale bygges, så til tross for sitt amerikan-
ske «hjerte», er den likevel en veldig attraktiv 
italiensk Zagato-bil.

 Et annet klassisk og frukbart samarbeid er 
Aston Martin. Norihiko Harada har tegnet flere 
modeller som allerede er blitt klassikere, der 
jeg personlig synes at Vanquish-konseptet fra 
2016 med sine ulike varianter av samme bil, er 
enestående vakkert.
 Aston Martins Zagato-modeller bygges i små 
serier som alle sammen blir klassikere allerede 
når de lanseres, en sikker investering for noen få 
utvalgte. 

MV Agusta, Chopard og Leica
Foruten biler designer Zagato i dag også motor- 
sykler for MV Agusta, klokker for sveitsiske Chopard,  
kameraer for Leica og høyhastighetstog i samarbeid 
med kanadiske Bombardier. 
 Zagato er også involvert i fremtidsprosjekter 
som el-drevne, førerløse busser for transport av 
mennesker i byene. Prototypen til Zagato People 
Mover skulle vært vist på Dubai World Expo 2020, 
men messen er for lengst pandemi-utsatt til 2021.
 Ett århundre har gått siden Ugo Zagato 
begynte å tilegne seg kunnskap om aerodynamikk 
på vakre, raske biler for dem som ville være i 
teknologiens frontlinje. Når man i dag arbeider 
med ulike prosjekter, lever Zagatos DNA videre 
gjennom å skape vakre, aerodynamiske, lette og 
funksjonelle biler og andre konstruksjoner.
 Når man nå bygger spesialbiler for velbemid-
lede kunder, kan man med rette si at sirkelen er 
sluttet. 
 Ugo Zagato begynte sin karriere for 100 år 
siden med å bygge spesialkarosserier for dem 
som hadde råd til å kle sin sportsvogn fra Alfa, 
Fiat, Isotta Fraschini eller Lancia i de letteste og 
mest eksklusive karosseriene som var mulig å 
oppdrive.
 Nå venter vi i stor spenning på Alfa Romeo TZ4.

2011 Alfa Romeo TZ3 Stradale2010 Alfa Romeo TZ3 Corsa

Kun ett eksemplar 
bygges av Alfa Romeo 
TZ3 Corsa på den tyske 
samleren Martin Kapps 
bestilling. Den er en 
hyllest til sekstitallets 
TZ1 og TZ2.

Den særdeles vakre 
Aston Martin Vanquish 
Zagato ved Villa d'Este 
for fire år siden.

Iso Rivolta Vision GT kan 
gjøre enhver urbanist 
engstelig for å vandre 
gatelangs.

TZ3 Stradale har et 
kullfiberkarosseri 
bygget på et chassis 
fra Dodge Viper ACR. 
Den 10-sylindrede 
motoren yter over 
600 hk.

Aston Martin V12 Zagato Heritage TWIN avbildet i fjor.

Marella Rivolta-Zagato viser frem konseptbilen Iso Rivolta Vision GT fra 2017 for 
sin far Piero Rivolta.

2020 Iso Rivolta GT Zagato2016 Aston Martin Vanquish Zagato

«I stedet 
innledes en 
fullkommen 

hodeløs 
produksjons-

logistikk.»
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Zuppa di Zucchine   
                con crostini

Filetto di Manzo
       in teglia

Torta di Cioccolato  
  e Mandorle

Squash-suppe med crostini 

6 porsjoner:
1.2-1.4 kg squash
1.5 dl olivenolje
3 fedd hakket hvitøk
7-8 dl kyllingkraft
1.5 dl kremfløte
½ ss hakket, frisk basilikum
½ ss hakket bladpersille
150 gr nyrevet parmesanost

Skjær zucchini i fire deler på langs og deretter i 3 
cm store biter. Varm oljen i en kjele og la zucchini 
og hvitløk frese forsiktig og langsomt i 25-30 min 
til den er veldig myk. Ha oppi kyllingkraft, smak 
til med salt og pepper, og la det trekke i et par 
minutter. Ta kjelen av varmen. Mos ¾ deler av 
zucchini i en food processor. Hell mosen tilbake i 
kjelen og tilsett kremfløte, basilikum, persille og 
parmesan. Kok forsiktig opp, trekk kjelen av var-
men og la det hvile i et par minutter før servering. 
Crostini anbefales som tilbehør.

Crostini:
6 skiver ciabattabrød skåret på skrå
150 gr svarte oliven, steinfri og hakket
1 chilipepper uten frø, finhakket
Olivenolje, extra virgin

Rist de oppskårne ciabattaene på begge sider. 
Bland oliven og chili med litt olivenolje extra 
virgin og smør det tykt utover crostini. Serveres 
ved siden av suppen. Til denne grønnsakssuppen 
anbefales en rund, fruktig hvitvin. Den bør ikke 
være tørr denne gangen. En vin fra det varme og 
solrike sør-Italia vil passe godt, gjerne en vin fra 
Sicilia. Disse finnes nå i godt utvalg på Vinmono-
polet. Se f.eks. etter en Etna Bianco.

Vi har en lekker treretters 
meny denne gangen.  
Vegetarsuppe til forrett, 
men en skikkelig hovedrett 
for de kjøttsultne. Kake til 
dessert er aldri feil, heller 
ikke sør i Italia. 

God jul fra Bruno,  
Kaja og Peran!

Kokk: BRUNO BARDELLOTTO    
Tekst: PERAN KULBRAATEN    

Foto: KAJA KULBRAATEN

Matspalten

Grytestekt oksefilet

6 porsjoner:
Ca 2 kg renskåret filet
8 fedd hvitløk i tynne skiver
150 gr Parmaskinke i små terninger
2 ss grovhakket rosmarin
300 gr coppa (skinke) i tynne skiver
2 ss olje
50 gr smør
2 rødløk finhakket
½ stilk finhakket stangselleri
½ flaske god og fyldig italiensk rødvin
½ liter kjøttkraft
Salt og pepper

Som secondo piatto (hovedrett) denne gangen 
kommer en lekkerbisken for folk som er glade i 
kjøtt. Den er ikke avbildet her. Denne retten kan 
lages av både indre og ytre filet.
 Stikk små hull i fileten i samme retning som 
kjøttfibrene, dytt oppi skive hvitløk, en terning 
Parmaskinke, litt rosmarin og salt og pepper. Rull 
coppaskivene rundt fileten slik at den blir pakket 
inn, skivene skal overlappe hverandre litt. Surr 
tett med hyssing rundt hele fileten. Varm opp 
oljen og smør i en gryte med høye kanter, gryten 
skal ikke være for stor og skal ha lokk. Brun 
fileten forsiktig på alle kanter. Ta den ut og legg 
den til side.
 Ha løk og selleri oppi gryta og la det surre 
forsiktig til de er myke. Ha fileten opp i gryta 
igjen og hell på rødvin og kjøttkraften. Gi et 
oppkok, skru ned varmen, dekk gryta med fuktet 
bakepapir og sett lokket på snei. La det trekke 
i minst 20 min. Ta kjøttet ut av gryta, sjekk at 
fileten har fått en fin rosa farge. Hvis sausen er 
for flytende, kok det inn til ønsket konsistens 
mens du justerer smaken med salt og pepper. 
Fjern hyssingen, skjær fileten opp i passe tykke 
skiver og øs sausen/kraften over.
 Som tilbehør (contorno) til denne lekre 
oksefileten passer det godt med polenta. Denne 
er mye brukt i nord-Italia. Her kan dere følge 
oppskriften på pakken.

Bittersjokolade og mandelkake

8 porsjoner:
240 gr skåldede mandler
240 gr bittersjokolade i småbiter
240 gr myknet og usaltet smør
230 gr sukker
6 egg, skilles i plommer og hviter

Desserten denne gangen kommer fra sør-Italia, 
opprinnelig fra den vakre øya Capri utenfor Napo-
li. Det søritalienske kjøkken er ganske forskjellig 
fra det i nord. De lokale råvarene er forskjellige. 
Mandler brukes mye i sør.
 Ovnen forvarmes til 150 grader. En 20 cm 
springform smøres. Bunnen kles med smurt 
bakepapir. Hakk mandlene og sjokoladen i en 
food processor. Mandlene skal ikke hakkes for 
fint. Smør og sukker piskes hvitt i en mixmaster. 
Tilsett eggeplommene en og en. Tilsett deretter 
mandler og sjokolade. Stivpisk eggehvitene. Rør 
¼ del av eggehvitene i mandel- og sjokolade-
massen for å gjøre den løsere. Vend deretter 
massen inn i resten av eggehvitene. Hell røren i 
den smurte springformen og stek i forvarmet ovn 
i ca 45 min eller til den kjennes fast og fin. Bruk 
en kakenål, når kaken er ferdig stekt, fester det 
seg ikke deig på den. 
 Italienere drikker gjerne en musserende 
hvitvin til denne type kake. Prøv et glass Asti 
Spumante til denne!

Buon appetito 
fra      Bruno

Vin
Vin til grytestekt oksefilet må være rød og kraftig. 
Det anbefales en Barolo eller en Barbaresco. 
Denne vinen er dyr, også i Italia. Man behøver 
i hvert fall ikke å bruke en halv flaske av disse 
som matvin til kokingen, ta en enklere bordvin 
til det. Et billigere og liknende alternativ vil være 
Nebbiolo. Navnet kommer fra ordet tåke på 
italiensk, «nebbia». Dere som har kjørt på Auto-
straden i nord, har helt sikkert sett skiltene: «50 
in caso di nebbia». Fartsgrensen blir altså satt 
ned til 50 når det blir tykk tåke. Druene høstes 
sent om høsten når tåken kommer sivende inn på 
vinmarkene i nord-Italia. Nebbiolo-druen brukes 
til alle disse tre vinene. Barolo, Barbaresco og 
Nebbiolo. Den siste er en god del billigere og 
passer godt, særlig hvis man har mye utgifter til 
innkjøp og vedlikehold av italienske biler!
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SprintSpeciale
Giulia

Giulia Sprint Speciale er en fullblods i lommeformat!  
Bilen er basert på standardteknikk, men med et ekstremt 
aerodynamisk, håndbygget spesialkarosseri som Franco 
Scaglione, en av Italias ypperste bildesignere stod bak.

Tekst og foto: PETER CLAUSEN
Oversettelse: TORGEIR MJØEN
Gjengitt med tillatelse fra FDM MotorClassic

Etter navnet å dømme kan man nesten tro 
at en mann ved navn Franco Scaglione 
tjener til sitt livsopphold gjennom en høy 

posisjon i mafiaen, men her snakker vi om noe 
helt annet: Scaglione stammer fra en adelsslekt i 
Firenze og var en italiensk bildesigner av fineste 
karat.
 Han var mannen bak den spektakulære 
skapningen du ser på disse sidene: Alfa Romeo 
Giulia Sprint Speciale. Denne bilen er forøvrig 
Danmarks eneste eksemplar på skilter.
 – Jeg har alltid vært fascinert av Scaglione 
fordi han virker å ha vært sånn passe gal, forteller 
Klaus R. 
 Høsten 2018 hentet han sin røde Sprint  
Speciale hjem fra Italia, og i hans eie har den 
vært i flittig bruk. Få dager før vårt besøk kom 
han og kona hjem fra en nøyaktig 2239 km lang 
ferietur gjennom den norske fjellheimen med 
sin Sprint Speciale, hvor bilen ikke bød på andre 
utfordringer enn en utett frontrute.

Fra mote til motorer
Før den tid hadde Klaus for ordens skyld varmet 
opp med omkring 1500 testkilometer for å forsikre 
seg om at fullblodet var hett nok til en reise mot 
det kalde nord. 
 – Mine biler skal brukes, fastslår han.
 Litt galskap skal nå være den godeste Franco 
Scaglione vel unt, for han er bestemt ingen 
hvem-som-helst i italiensk bildesigns ærerike 
historie. 
 Googler du Scagliones navn, støter du blant 
annet på noen bilder av ham og kona Maria Luisa 
iført noen ganske overdådige kostymer. Etter dette 
mellomspillet i motebransjen like etter krigen, tok 
hans pasjon for bildesign over, og han søkte seg 
til de kjente bilskredderne i Torino og omegn. 
 Her gjorde han først sine moteriktige designer- 
hoser grønne hos Pininfarina. Til tross for stor 
begeistring for Scagliones uomtvistelige talenter, 
kom det ikke noe ut av det oppholdet fordi Batista  
«Pinin» Farina ikke ville la de enkelte designerne 
legge sine navn til de bilene de kreerte for ham 
og hans firma.

 I stedet ble Scaglione sjefdesigner hos  
Bertone i 1951. Her var han med på å designe 
den første Giulietta Sprint fra 1954, og han tegnet 
en lang rekke spesialkarosserier på blant annet 
Abarth-, Fiat-, Alfa Romeo-, Jaguar- og Aston 
Martin-basis. Dertil kan vi føye til Arnolt-Bristol 
Spider, NSU Sport Prinz og de aerodynamiske 
stilstudiene Alfa Romeo B.A.T. 5, 7 og 9.
 Etter åtte år og tallrike designjobber forlot han 
det hederskronte designfirmaet, hvor hans jobb 
ble overtatt av et ungt talent ved navn Giorgetto 
Giugiaro. Men det er en helt annen historie. 
 I årene som fulgte skapte Scaglione ikoner 
som den Porsche 356-baserte Porsche-Abarth 
Carrera GTL fra 1959, Lamborghinis første 350 
GTV-prototype fra 1963, ATS 2500 GT fra 1964 
og ikke minst Alfa Romeo 33 Stradale fra 1967, 
som av mange regnes som en av de stiligste 
gatebilene noensinne. 
 Franco Scaglione døde som 76-åring i 1993. 
 Du kan lese mer detaljert om hans liv i vår 
intervjuserie med hans datter Giovanna Scaglio-
ne. Del 2 stod i forrige Alfanytt, og det kommer 
snart flere deler i denne serien.
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«Jeg har alltid vært fascinert av Scaglione fordi  
han virker å ha vært sånn passe gal.»

De fleste spesial- 
karosserier har blant 
annet baklyktene fra 

standardbiler.  
Ikke her – Franco 

Scaglione lånte dem fra 
radiobilene i et italiensk 

tivoli.

Bensinpåfyllingen  
gjemmer seg i bagasje- 
rommet, og tanken sluker 
80 liter høyoktan.

De 180 første Giulia 
Sprint Speciale hadde 
gammeldagse trommel-
bremser foran, men det 
var avanserte Veloce- 
saker med blant annet 
tre-stemplede calipere.

I sin tid testet Scaglione 
bilen uten viskere, og da 

de ble montert var en 
ekstra liten vindskjerm 

påkrevd for å holde dem 
på plass!

Den tilspissende hekken har en del av æren for den 
fornemme aerodynamikken. Og den gjør slett ikke 
bilen styggere!
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Aerodynamikk uten vindtunnel
Lenge før avskjeden med Bertone hadde Scaglione 
laget skissen til Sprint Speciale, som ved lanse-
ringen ikke var en Giulia, men en spesialutgave 
av Giulietta og mest av alt en B.A.T. uten vinger. 
 Den første prototypen av Giulietta Sprint 
Speciale stod på bilmessen i Torino i 1957. Det 
gikk imidlertid to år før produksjonsutgaven ble 
vist for pressen, på selveste Monza-banen den 
24. juni 1959.
 Bemerkelsesverdig nok ble de ekstremt 
vindglatte formene ikke til i en vindtunnel. Bilen 
ble ganske enkelt prøvekjørt i høy fart, dette var 
jo i Italia, på offentlige veier med karosseriet 
innhyllet i papirstrimler som avslørte vindens vei 
omkring de smekre formene. 
 Og det virket: I 20 år var Sprint Speciale den 
mest aerodynamiske serieproduserte bil, og cw- 
verdien på 0.28 er helt på nivå med moderne biler.
 Giulietta Sprint donerte det meste av teknikken.  
Den kun 1290 kubikk store firesylindrede alumi-
niumsmotoren med to overliggende kamaksler 
fikk litt høyere kompresjon, og med to doble 40 
mm Weber-forgassere sparket den godt fra seg 
med 100 solide DIN-hester mot 80 hestekrefter i 
en standard Sprint og 90 i Veloce-varianten. 
 Det var rikelig for en vekt på bare 860 kilo. 
Noen få av bilene var bygd i aluminium, men de 
fleste hadde stålkarosseri med dører og panser i 
aluminium.

 Takket være den lave luftmotstanden greide 
Giulietta Sprint Speciale opp mot 200 km/t. 
 Det ble håndbygd 1366 eksemplarer før  
Giuliettafamiliens offisielle avløser Giulia så 
dagens lys i 1962. Men Franco Scagliones 
spektakulære strømlinjekarosseri overlevde enda 
noen år, for på Genève-utstillingen i mars 1963 
ble Giulia Sprint Speciale introdusert.
 Utvendig var det nesten ingen forskjell, men 
instrumentbordet var nytt, det var skivebremser 
på forhjulene, og under panseret befant det seg 
en 1.6-liters motor med 112 hestekrefter (DIN) 
fra Giulia Sprint GT Veloce.
 Dette fører oss frem til Klaus og hans røde 
eksemplar fra nettopp 1963, i dag den eneste 
Sprint Speciale på danske skilter. Klaus kjenner 
til en annen bil på Jylland, men denne har aldri 
vært danskregistrert og er ikke blitt kjørt på 
årtier. 
 Her hjemme finnes det en rød 1961-modell  
Giulietta Sprint Speciale som vi skrev om i 
Alfanytt for 12 år siden. Denne befinner seg 
fortsatt – som den gang – på Østre Toten, og den 
artikkelen publiserer vi gjerne om igjen til glede 
for nye lesere.

Dyrere enn E-Type
Bilen til Klaus ble førstegangsregistrert 6. juni 
1963 og er dermed en av de tidligste av de i alt 
1400 Giulia Sprint Speciale som ble fremstilt 
frem til 1966. Pussig nok har de første drøyt 180 
eksemplarene trommelbremser foran. 
 – Alfa Romeo hadde tydeligvis et restlager 
som skulle brukes først. Det er jo italienere vi 
snakker om, sier Klaus.
 Han er bilmann til fingerspissene og har eid 
utallige klassiske italienske biler, men Sprint 
Speciale-karosseriets like så ekstreme som 
elegante og flotte linjer har lenge hatt en høy stjerne 
hos ham, og dypest sett var det vel kun et spørs-
mål om tid før det havnet en slik i hans garasje.
 – I minst fem år har jeg kastet lange blikk 
etter de bilene på klassikermessen Auto e Moto 
d'Epoca i Padova, dit jeg drar hvert år. Egentlig 
hadde jeg lovet min kone at jeg ikke ville finne på 
flere dumheter der nede, men plutselig stod den der, 
og eieren var i tillegg til å komme på talefot med.
 Bilen har fullt dokumentert historie fra første 
dag, og den ble nennsomt, men gjennomgripende 
og håndverksmessig korrekt renovert for 15 år siden. 
 Av den komplette dokumentasjonen fremgår 
blant mye annet at eieren ønsket å bevare det 
originale taktrekket inklusive solskjermene.
 Det kostet for øvrig rundt 20 000 kroner i av-
gifter å få bilen på danske skilter. På sekstitallet 
var den danske Alfa Romeo-importen temmelig 
sporadisk, så det fantes ikke en offisiell dansk 
nypris å gå ut fra. 
 Skattemyndighetene prissatte den derfor til 
100 000 kroner med utgangspunkt i en gammel 
engelsk annonse som avslørte at en Sprint Speciale 
der borte var noe dyrere enn en lukket Jaguar 
E-Type, som i Danmark stod prissatt til 81 078 
kroner i 1963. 
 Håndbygget italiensk fullblods har som kjent 
alltid hatt sin pris.

Her sitter en stor del 
av bilens verdi: Det 
nummererte Sprint 
Speciale-innsuget i 
magnesium er en hellig 
gral i Alfa-kretser.

1600-motoren med to 
kamaksler og doble 
Weber-forgassere er  
Alfa Romeo-standard-
vare, men den tøffeste 
av sitt slag sitter i 
Veloce-varianten av 
Bertone-coupeen.

Det er både lyd- og 
lyshorn i rattsenteret, 
så du med ett trykk kan 
skremme folk vekk med 
lys og lyd på én gang!

Med en så vakkert syngende motor er det intet behov 
for radio, så den pene dekkplaten med Bertone-logo 
er her fremdeles…

Sikkerhetsteknologi  
anno 1963: Håndtaket  
gjør det mulig for forsete- 
passasjeren å holde seg 
bedre fast når det går 
hett for seg.

Cockpiten er naturligvis i 
beste klassiske italienske 
stil. Ved modellskiftet 
fra Giulietta til Giulia 
fikk Sprint Speciale nytt 
instrumentbord.

Bilen ble testet med papirstrimler under kjøring, slik at man kunne se om vinden gled fint over bilen.

«I stedet ble Scaglione sjefdesigner 
hos Bertone i 1951.»

… men blir lydnivået likevel for påtrengende, ligger 
løsningen på problemet klar i askebegeret!

«Få dager før vårt besøk  
kom Klaus og kona hjem fra 

en nøyaktig 2239 km lang 
ferietur g jennom den  
norske fjellheimen.»
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Skjør og skjønn
Også slike eksklusive kjøretøy skal kjøres, og 
det er en rislende fornøyelse å gli ned i den 128 
centimeter lave kupeen og inn bak det tre-ekede 
bakelitt-rattet. Tre runde hovedinstrumenter 
stirrer deg i øynene, og når du vrir om nøkkelen 
ytterst til venstre på det lakkerte metallpanelet, 
starter den 1.6 liter store Nord-motoren med sitt 
stadig like uforlignelige italienske snerr.
 I passasjersetet snakker perfeksjonisten 
Klaus om tikkende ventiler, slitt synkronisering, 
en sliten styrekule og diverse andre skavanker 
som hans faste mekaniker på Fyn snart skal ta 
seg av. Alt dette merker ikke vi mye til når Sprint 
Specialen fyres av på noen passe øde sjællandske 
veier. 

 – Konstruksjonen er enormt stiv. Heiser du 
den opp på ett enkelt hjul, åpner og lukker dørene 
uten problemer. Gjorde jeg det samme med 
min gamle Giulia Spider fra 1962, fikk jeg aldri 
dørene opp igjen, fastslår Klaus.
 Dette merkes, og det gjør den lave vekten 
også. Sprint Speciale er stram, fast og levende 
og forbausende kjapp. Lyden, en skarp styring 
og et kontant girskifte gjør det til en fornøyelse å 
danse gjennom kurvene med den. 
 Komplett galskap? Muligens, ihvertfall er det 
bare italienere som kan finne på å forvandle en 
relativt fredsommelig sportssedan til en slik mini 
fullblods-racer. 
 Men resultatet er sterkt vanedannende, så jo, 
denne smårare Scaglione hadde tydeligvis noe 
ved seg.

Giulia Sprint Speciale

Årsmodell
1963

Motor
R4, 1570 cm3, boring x slag 78,0 x 82,0 mm. Kompresjon 9,7:1.  
To kjedetrukne, overliggende kamaksler, to ventiler per sylinder.  
To doble Weber 40 DCOE horisontal-forgassere. Motorblokk og  
toppstykke i aluminium (løse sylinderforinger). Vannavkjølt.

Ytelse
112 hk (DIN) ved 5500 o/min, 132 Nm ved 4200 o/min.

Transmisjon
5-trinns manuell girkasse med fullsynkronisering. Gulvgirstang.

Oppbygging
Selvbærende karosseri, langsstilt motor og bakhjulstrekk.

Mål og vekt
Lengde 412 cm, bredde 166 cm, høyde 128 cm,  
akselavstand 225 cm, egenvekt 950 kg.

Hjuloppheng
Foran triangelarmer med skruefjærer og krengningsstabilisator, stiv 
bakaksel med langsgående reaksjonsarmer, triangel og skruefjærer. 
Teleskopstøtdempere.

Hjul og bremser
4.5x15-toms felger, 155SR15 dekk. Trommelbremser foran og bak,  
én bremsekrets, ingen bremsekraftforsterker.

Topphastighet
200 km/t

Produksjonstall
Det ble produsert 1400 Giulia Sprint Speciale (1963-66).  
Om vi tar med alle Sprint Speciale (1959-66) ble det laget 2768 stykk.

Kjørehansker er et must i en vogn som denne. Ikke bare på grunn av stilen,  
men bakelitt-rattet er så glatt at hansker er nødvendig.

Italienere på samlebånd: Et helt arbeidsliv i bilbransjen  
setter spor i sjelen, og etter eget utsagn har Klaus R. 
«alltid lekt med merkelige biler», ikke minst italienske. 
     Han kan ikke på stående fot svare på hvor mange 
han har eid, men den første ekte klassikeren var en 
Lancia Fulvia 1.3, som ganske raskt ble avløst av en 
Alfetta GT. 
     Senere har det gått slag i slag, og vi avslører neppe 
for mye med å skrive at Sprint Speciale ikke er den 
eneste fullblods i garasjen hjemme hos Klaus.

«Supermodell på plattformen til en standard bil» var i 
mange år en italiensk paradegren. Det er Giulia Sprint 
Speciale et av de fineste eksemplene på.

Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler! klubbalfaromeo.no

HØSTEN 2019   MAGASIN FOR KLUBB ALFA ROMEO NORGE

L A  B E L L A  M A C C H I N A !

Alfanylt

2009 Alfa Romeo 159 Ti Sportwagon
Designet av Giorgetto Giugiaro
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De fire siste

Høsten

• Mille Miglia 
• Gjensyn med Autodelta 
• Lærdalstreffet 
• Pinsetreffet 
• Peer Bells GTA-R Stradale  

by Alfaholics 
• Intervju med Klaus Busse  

og Scott Krugger 
• 116 GTV 2.0 

Utkom i oktober 2019, 
84 sider, 1500 eks.

Vinteren

• Vernasca Silver Flag 
• Teknisk artikkel om Giulia 
• Verona Legend Cars 
• Roar Orvedals Brera 2.2 Skyview 
• Høsttreffet 
• Arctic 5000 
• Erfaringer med Stelvio 
• Zagato del 1 

Utkom i desember 2019, 
84 sider, 1300 eks.

Våren

• Gerhard Stark 
• Historic Minardi Day 
• Alfa Romeo 2000 Berlina 
• Padova 
• Minnesund i miniatyr del 2 
• Bensininnsprøytning og  

biodrivstoff anno 1940 
• Alfisti: Vegard T. Torkelsen 
• Franco Scaglione del 1

Utkom i april 2020, 
84 sider, 1300 eks.

Sommeren

• Alfisti: Dan André Nylænder 
• Pål Brovolds reisebrev 
• Zagato del 2 
• Morten Bohrs 916 Spider 3.0 V6 
• Alfas maritime historie 
• Eagle Spider 
• Alfetta Spider 
• Franco Scaglione del 2 
• Edin Milaks reisebrev 

Utkom i juni 2020, 
84 sider, 1200 eks.

Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler! karn.no

VINTEREN 2019   MAGASIN FOR KLUBB ALFA ROMEO NORGE

L A  B E L L A  M A C C H I N A !

Alfanylt

1968 Alfa Romeo CaraboDesignet av Marcello Gandini
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Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler! klubbalfaromeo.no

VÅREN 2020   MAGASIN FOR KLUBB ALFA ROMEO NORGE

L A  B E L L A  M A C C H I N A !

Alfanylt

1936 Alfa Romeo 8C 2900ADesignet av Carozzeria Touring
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Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler! klubbalfaromeo.no

L A  B E L L A  M A C C H I N A !

Alfanylt

2011 Alfa Romeo 159 Ti 1750 TBi
Designet av Giorgetto Giugiaro
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Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler! 
klubbalfaromeo.no

2002 Alfa Romeo GTV (916)
Designet av Enrico Fumia


