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Skatkammeret
i Arese

Tekst: Frank Rameckers Foto: Marcel de Waal, Marcel van der Nol, Frank Rameckers Oversættelse: Peter Dyrelund

E

ndelig skete det. Aftalen, som
jeg havde lavet under mit
besøg i Rétromobile i Paris
med Stefano Agazzi og Marco
Fazio fra Alfa Romeo-museet, skulle nu
udmøntes. Da jeg mødte de to herrer i Paris
i år, benyttede jeg lejligheden til at spørge,
om jeg skulle lave en dokumentar-beretning om skatkammeret i Arese. Stefano,
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bestyreren af Museo Storico, var positiv og
foreslog, at jeg skulle sende ham en officiel
anmodning. Da jeg kom hjem, fik jeg gjort
det, og jeg foreslog et besøg for at se ”skatten” en dag i maj lige før eller efter Concours d'Elegance i Como. Dermed kunne
jeg slå to fluer med ét smæk.
Theo Meinster blev orienteret om min
aftale og foreslog mig at skrive en artikel

til den hollandske klubs blad Het Klaverblaadje. Forslaget blev godt modtaget, men
så skulle jeg helst også have fotograferne
Marcel de Waal og Marcel van der Nol til
at tage professionelle billeder.
Det virkede som en god plan, da mit
kamera ikke er helt godt til mørke steder.
En aftale blev lavet. Det ville være unikt
og interessant at besøge skatkammeret, da
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bogen. De talte beundrende om kvaliteten
af indholdet og udførelsen. Stefano selv
kaldte det den bedste bog om Alfa Romeo
for at fejre hundredeåret. En smuk kompliment til de tre mænd, som arbejdede på
bogen et år, men også til alle medlemmer
af SCARB, som med deres biler var til
stede ved alle begivenhederne i 2010.
Så kunne vores besøg i skatkammeret i
Arese begynde. Den bygning, som ligger
lige over for museet, indeholder de kontorer, hvor Stefano og hans team arbejder.
Men der er faktisk også kældre under
bygningen, hvor kontorerne er. Da vi kom
ind i den første hal, var vi stadig en smule
stille. Så vidt man kunne se, stod der Alfa
Romeo’er, alle sammen med røde støvdækkener. Tre rækker og kofanger mod
kofanger og dørhåndtag mod dørhåndtag.
Først ville Stefano give os en tur gennem
de forskellige haller, før vi skulle beundre
nogle af de enkelte skatte. Fra hallen gik
vi gennem et kontor og til et værelse, hvor
dele og motorer blev opbevaret. Alt fra
marine dieselmotorer til F1. Jeg talte bl.a.
fem Roots kompressorer.
Vi gik så ind i en anden hal, som igen var
helt fyldt med Alfa’er under de velkendte
røde dækkener. En bil manglede dækkenet, og dér begyndte Stefano sin historie.
Adspurgt om, hvor mange modeller der
blev reddet, var svaret: "Et hundrede og
tredive." Modellerne var primært fra halvtredserne og til nu. Den første, som vi så,
var prototypen til Alfa 6. Denne hvide

Hylder med dokumentationsmateriale

bil med sorte striber var udstyret med en
V6-motor kombineret med en automatisk
gearkasse. Den stod ved siden af to prototyper af den nyeste model Giulietta. Det
kunne vi ikke se, og da slet ikke fotografere. De ville have været endnu bedre end
den endelige model, og man ønskede ikke
at se nogen billeder offentliggjort. Dog
kunne jeg ikke holde min nysgerrighed tilbage og fik løftet dækkenet lidt. Jeg kunne
godt have tænkt mig at få dækkenet helt
fjernet, men ville ikke have problemer med
Stefano. Trods alt var det ham, der havde
givet os mulighed for at komme og se og
tage billeder. I samme område var også tre
Alfa Romeo racerbiler under dækkener, en
Benetton F1 og to Formula Boxer modeller.
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Theo havde forstået, at der normalt ikke
tages billeder dér. Han havde selv engang
været på en tur derned, men uden at han
kunne tage nogle billeder. Stor var skuffelsen, da jeg fik en e-mail et par uger senere
fra Stefano om, at vores besøg blev udsat.
Dette skyldtes lukningen af museet på
grund af "vedligeholdelse".
Men jeg havde en aftale, som jeg tidligere havde lavet med Marco Fazio, om
at kunne søge i arkivmaterialet og finde
information til min kommende bog om
1900 Berlina. Den aftale var i maj, og jeg
besøgte også arkivet. Her spurgte jeg også
Stefano om det forsinkede besøg i selve
skatkammeret. Han sagde da: "Efter ferien,
men send mig et forslag".
Det gjorde jeg så i samråd med Theo,
og til sidst fik vi en aftale om den 22. september 2011 med holdet i Arese. Kl. 09.30
ankom vi i Arese og talte med Stefano. Jeg
havde drøftet med ham, hvordan vi skulle
gøre. Først ville vi besøge skatkammeret,
tage billeder og få en forklaring af Stefano.
Derefter besøg i værkstedet og et gruppebillede af holdet. Derefter ville jeg stille
Stefano spørgsmål om organisationen.
Theo foreslog dog først at starte med
en espresso sammen med holdet, fordi
han havde en gave til alle medarbejderne.
Efter en kort introduktion overrakte Theo
alle et eksemplar af den fine billedbog, der
var udgivet af SCARB i forbindelse med
100 års-jubilæet. Der var de i Arese en
smule målløse. Alle tog sig tid til at kigge i
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Prototyper til Montreal, 1750 Berlina, 2600 og Giulia

Tilbage i den store hal var den næste bil,
hvor dækkenet blev fjernet, en blå Alfetta
1973. Denne bil har kørt en monstertur
på 30.000 km. Alfetta’en var sponsoreret
af magasinet "Oggi", dengang og nu et
populært magasin. De forlod det nordligste
punkt af Europa, Nordkap i Norge, og på
30 dage kørte de til Kap Det Gode Håb i
Sydafrika. På den lange rejse med Alfetta’en var der kun omkring 8.000 km på
asfalterede veje. Faktisk var det en stor
præstation, især når man tænker på, at der
blev kørt ved temperaturer på fra -2° til
over 60° i ørken og savanne. Alfetta’en
blev kørt af den berømte racerkører og
ingeniør Giancarlo Baghetti Gianni Taroni.
Journalisten fra Oggi, Fabio Galiani, var
Masser af reservedele, motorer, gennemskårne modeller fra udstillinger m.v.
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med på hele turen for at give en rapport
til Oggi. Bilen var ikke specielt forberedt,
bortset fra kørehøjde og terrængående dæk.
I betragtning af den anstrengende tur med
mange kilometer offroad var det en nødvendighed. Hertil kommer, at der var monteret en voldsom "kofanger", to projektører
og en tagbagagebærer. Sidstnævnte tjente
til opbevaring af ekstra dunke af brændstof
og dæk. En interessant Alfa Romeo, som
faktisk burde have en plads i museet.
End del af de biler, som vi fik at se, var
nogle, som udenpå lignede "normale"
modeller, men i praksis blev de brugt til at
teste forskellige tekniske løsninger. Som
en Alfasud med en centermotor. Vi så også
en hvid Alfa 6, som var specielt bygget til
besøg af paven hos biskoppen af Milano og
Monza i 1983. Interiøret var udstyret med
hvidt læder, og bilen var udstyret med ekstra sikkerhed (formentlig var den pansret).
En anden model, som kom frem fra
det røde dækken, var en Giulia Super
ombygget af Colli. Den beige bil med
rødt læderindtræk var specielt lavet til den
italienske præsident Saragat, som besøgte
Alfa Romeo-fabrikken i 1965. Bilen har
ingen døre og intet tag, så passagererne
kunne få et godt kig rundt. Der var mulighed for at påsætte et løst tag i tilfælde af

regn. Efter besøg af præsidenten blev de
to åbne Giulia'er, der var blevet bygget,
anvendt på testbanen Balocco og til at
køre journalisterne rundt i byen. På nuværende tidspunkt er den ene i Italien til salg
(www.auto-class.net) og blev set i Padova
på AutoMoto d'Epoca.
En anden speciel bil var en prototype af
en 75 Sportwagon, bygget af Rayton Fissore. Denne model, hvoraf der blev bygget
syv (og på lageret står to eller tre), havde
sin debut på Genève Motor Show i 1986.
Men produktionen kom aldrig i gang.
Der står også en meget tidlig 1900 Super
med 1884 cm3 motor (senere var de på
1.975 cm3, selv om de beholdt modelbetegnelsen 1900). Denne Super er ret
opsigtsvækkende nu, da der er en stigende
interesse for Berlina-modeller.
Jeg spurgte Stefano, om museet har købt
biler, og han fortalte mig, at det gjorde de
ikke, men de har dog et par gange byttet
sig til en bil. For lang tid siden handlede
de en Alfetta 158 til Mike Sparks mod at
få en 8C 2300 Coupé. Han har nu 158’eren
sammen med en ekstra motor, igen fuldt
restaureret og bygget af den berømte
restauratør, Jim Stokes. 158’eren er parat
og bliver brugt aktivt i historiske løb. Jeg
var for nogle år siden vidne til dens løbsde-
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Bilerne står tæt i kælderlokalerne med
røde dækkener over

nemlig en centermonteret V6 Alfa-motor.
Det er ikke klart, hvorfor Alfa Romeo har
bygget denne model. Var det en testbil
til motorsport, hvor den ville konkurrere med Peugeot 205 T16, Ford, Lancia
Integrale og andre kanoner fra den æra?
Et lille mysterium, som vi måske en dag
vil få løst. Bilen blev i hvert fald testet
omfattende på Balocco. Vi erfarede også,
at testbilen kunne have været en slags test
af en fremtidig centermotor-GTV/Spider,
som dog aldrig blev til noget. I stedet fik
vi de forhjulstrukne GTV/Spider 916.
Derefter blev dækkenerne løftet af fire
biler. Det var prototyper af Giulia, 2600
Berlina, 1750 Berlina og den første Montreal. Den sidstnævnte ser ved første øjekast ud som den endelige Montreal. Dette
skyldes primært farven og de stiliserede
"øjenvipper" over forlygterne. I virkelighe-

den er denne bil lavere, har andre bag- og
sideruder, anderledes gæller i siden og
anderledes bagrude. Og så har bilen blot
en 4-cylindret 1600-motor. Produktionsversionen fik jo som bekendt en 2,6-liters
V8-motor afledt af Tipo 33-motoren.
Prototypen af 1750 Berlina har en helt
anden front med bogstaverne ROVER stedet for Alfa-logo. Dette blev brugt i løbet
af testperioden, så journalisterne skulle
blive snydt.
Prototypen af en 2600 Berlina har en
speciel kølergrill, der er forsynet med et
stiliseret Alfa-hjerte (forsiden på alfavelatebogen).
Giulia’en er en prototype, som vi faktisk
aldrig har set. Det er en meget anderledes
model i forhold til den oppe på museet.
Denne her giver et ekstra bidrag til historien om Giulia.

En Fiat Tipo med Alfa Romeo-trekant.
Det er en testbil for en centermotoriseret Alfa
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but i ny tid på Monza, og jeg kan forsikre
dig om, at det at høre starten, opvarmningen af den 8-cylindrede 1500 cm3 motor
med kompressor og derefter kørslen på
banen, var en utrolig oplevelse. Det er en
lyd, som jeg aldrig vil glemme. For et par
år siden blev Mike Spark’s 158'er solgt til
Carlos Monteverde, som senere solgte den
til den schweiziske Carlo Vögele, som nu
deltager med den i historisk racing.
Den næste Alfa Romeo var faktisk en
Fiat Tipo og en meget speciel en. Set
forfra har du indtryk af, at det er en Alfa
Romeo, fordi bilen er udstyret med et gitter med Alfa-trekanten og forsynet med
en Zender frontspoiler, men hvis du står
bag bilen, ser du, at der i C-søjlen, hvor
der normalt er et vindue, er indsat en
metalplade med køle-riller. Da vi kiggede
ind i kabinen, så vi hvorfor. Der ligger
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Bag disse fire modeller fandt vi også
en 6C 2300B 6-/7-personers ministerbilsmodel. Dette var i øvrigt den eneste bil
omkring 2. verdenskrig, som vi kunne
finde. Den havde tilhørt en advokat fra
Napoli. En bil, der stadig mangler at blive
renoveret. Om den nogensinde vil blive
det, er selvfølgelig et spørgsmål. Vi håber,
at der kommer en hurtig afklaring om
fremtiden for vores museum, som jo p.t. er
lukket.
Bag en 6C 2500 opdagede vi en række
4x4-modeller under dækkenerne. Der var
to Matta’er. Den ene med den velkendte
kaleche, men den anden var langt mere
unik. Den havde nemlig en stålopbygning
over ladet. Begge disse var blevet bygget
så sent som i 1968 til Rom-Kina-Raid.
Kina-delen af turen blev ikke til noget, for
de blev hængende i Hong Kong, fordi de
kinesiske myndigheder ikke ville give tilladelse til at køre til Beijing.
Matta blev også brugt i denne periode
som en servicebil til strandede Alfa
Romeo-bilister. De fleste Matta'er var
hovedsageligt til militær brug. Det var derfor ikke overraskende, at vi fandt to prototyper fra 80’erne, som var blevet udviklet
til forsvaret. Det var model AR146 Magnagona, udviklet af maskinchef Magnaghi.
Han udviklede to versioner, en med kort og
en med lang akselafstand. De havde baghjulstræk, men skulle også kunne leveres
som 4x4. Det foreslåede motorprogram
bestod af to udgaver af VM 2400 dieselmotoreren og én med en 3-liters V6’er.
Transmissionen kom fra Oto Melara, en
del af Finmeccanica-koncernen.
Den anden model var en AR148 Magnaghina i 1984. Dette var en mindre model,
baseret på platformen fra Alfa 33. Begge
modeller blev præsenteret i 1985 for de
militære myndigheder. Ved den lejlighed
blev den demonstreret af Guido Moroni,
den testkører, der 35 år tidligere havde
arbejdet med Matta’en. Til sidst besluttede
myndighederne, at de ikke skulle købe
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Kontor med store, rullende
arkivskabe

Alfa Romeo, men for fremtiden købe Land
Rover’e. Et godt eksempel på, hvad der
er galt med den italienske bilindustri. Det
ville have været en god kontant indsprøjtning for Alfa Romeo.
Så gjorde vi nogle flere fantastiske opdagelser. Stefano tog dækkenet af prototypen,
som kunne have været en mulig efterfølger
til Giulia Bertone. Denne model , kaldet
type 186, blev bygget af Bertone, og den
gjorde brug af platformen fra Bertonecoupé’en. Bilen var gjort mere strømlinet.
Alt var mere afrundet. Siden og bagenden
havde mere til fælles med den senere GTV,
som vi kender det i dag. Også dengang
blev der lavet flere forskellige designs, som
ledelsen så skulle vælge imellem. Denne
model bestod ikke prøven, men var i øvrigt
monteret med V8’eren fra Tipo 33. Måske
var det mere en prototype for efterfølgeren
Montreal. Se billedet på side 35.
Der var dog andre spændende modeller fra Bertone. Den første var en 2-sædet
racer med plastik-karrosseri og bagtil
en tværliggende motor som den i Giulia
GTA, altså med dobbelttænding. Ifølge
Stefano var det en prototype til, hvad der
senere blev kendt som Tipo 33-racerne.
Denne prototype er kendt som Scarabeo

Sport. Den anden model var en aluminium
2-personers Barchetta. Det var altså en
Barchetta-model, som vi kender dem i
form af de 750 Competizione fra 1955 med
en 1500 cm3 motor. Denne her model ville
have været en 1750-model. Denne model
har hidtil ikke været kendt. Det er det, som
gør et besøg i skatkammeret i Arese så
interessant.
Mens vi var i gang med at se på skattene
og fotografere, blev vi flere gange distraheret af ingeniører, som med en slags lastbil
flyttede en Disco Volante ind og ud af hallen. Det var derfor på tide, at vi besøgte
værkstedet, hvor de arbejder med bilerne
til Museo Storico. Ved indgangen til værkstedet var ophængt et tidligere forhandlerskilt fra det tidspunkt, hvor der stadig stod
"Milano" under logoet.
I værkstedet fandt vi ud over Disco
Volante’n, to 6C 1750 SS, en 6C 1500 SS,
en Disco Volante Coupé, en Giulia Super
Ti, en 33/3 Le Mans, og en 33TT12 Biturbo. De tre ingeniører var på hårdt arbejde
på Disco Volante’n. Klædt i deres blå Alfa
Romeo overalls blev det til en slags billede
fra fortiden. En racerbil skulle gøres klar
til det næste store race. Den Giulia Super
Ti, der stod på liften, og 6C 1500 SS var
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Den 6-/7personers
ministermodel
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Før vi skulle have frokost sammen i Alfa
Romeo-firmaets kantine, blev 6C 1750
SS taget ud for at tjene som baggrund for
det gruppefoto, som vi ønskede at tage af
hele holdet. Med denne artikel vil vi gerne
give en hyldest til folkene bag mærket
Alfa Romeo, hvor vi Alfisti-klubber får
så meget støtte. Uden deres hjælp ville de
artikler, der skrives i Het Klaverblaadje,
ikke være mulig. Vi er også taknemmelige
for, at Alfa Romeo-folkene stiller biler til
rådighed for forskellige arrangementer,
f.eks. når vi har Spettacolo Sportivo, årets
største klubarrangement.
Så fik vi frokost, og da vi vendte tilbage,
blev vi tilbudt en tur i 6C 1750 SS. Vi ville
naturligvis gerne tage imod dette tilbud.
Alessandro Rigoni tog os rundt på en tur i
området omkring Museo Storico. Det var
en god ekstra bonus at opleve sådan en
kendt personlighed køre i sådan en berømt
bil. Da vi kom tilbage fra denne tur, var der
parkeret tredive biler udenfor. Vi så prototyper af sportsvogne, en gade-155 DTM og
en SZ, men vi havde ikke tilladelse til at
fotografere disse.
Mens Theo og Marcel kiggede i både
kontorer og arkiver, og Marco Fazio fotograferede, havde jeg en samtale med Ste-

Dækkenet tages af en Alfa 6, der er bygget til paven – og formentlig pansret

fano. Jeg ville selvfølgelig gerne vide mere
om historien og organisationen bag Museo
Storico og Centro Documentazione.
I halvfjerdserne besluttede Alfa Romeo,
at et museum og dokumentationscenter
skulle bygges. Luigi Fusi, den ingeniør,
der i årevis havde arbejdet for Alfa Romeo,
blev bedt om at tage sig af opbygningen.
Han sørgede for, at alt blev arkiveret og
gemt. Luigi Fusi er den person, som vi alle
kender fra Fusi "Bibelen", den bog, som
han lavede i forbindelse med sit arbejde på
Museo Storico. Den første udgave udkom
dog i 1965 (lang tid før opførelsen af
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lige vendt tilbage fra en deltagelse i Coppa
d'Oro delle Dolomiti. 6C 1500 SS blev
nummer fem i den samlede placering og
blev den første i sin klasse. En fantastisk
præstation.
Der var meget planlægning, så tidsplanen kunne gå op, da bilerne skulle deltage i
arrangementer i september. Stefano sagde,
at han hvert år har 300 biludlån. Museo
Storico stiller biler til rådighed i cirka 60
arrangementer om året. Disse bør selvfølgelig være perfekt forberedte. Ud over
værkstedet er der derfor et lager, hvor der
på hylderne er alle tænkelige reservedele,
motorer og gearkasser. Det er motorer
lige indtil de sidste F1-motorer. Vi gjorde
også en speciel opdagelse. På det ene af
skabene i værkstedet så vi delene til en af
Alfa Romeo udviklet Wankelmotor. Marco
Fazio sagde senere, at han var blevet kontaktet af en journalist, der havde planer om
at skrive en bog om de forskellige Wankelmotorer, men efter at han havde set Alfa
Romeo’s Wankelmotor, havde han besluttet
at lave en bog om kun denne motor. Noget
som vi skal holde øje med. Men det er fortsat et interessant faktum, at Alfa Romeo i
fortiden har eksperimenteret med Wankelmotorer.
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Fra venstre ses Marco Fazio, Stefano
Agazzi (bestyrer for Museo Storico), Roberto Cavaliere, (bagvedstående ikke navngivet), Allesandro Rigoni, Paola Lanati,
Nadia Cattaneo og Ottavio Palonbo

selve museet), mens den tredje og seneste
udgave er fra 1978. I den periode var han
ansvarlig for Museo Storico, og han tog sig
tid til at udvide sin første udgave med 225
sider med information til hele 875 sider i
sidste udgave. I dag er det et opslagsværk
for alle rettænkende Alfisti, en bog man
ikke må undvære i sit bibliotek.
I denne periode blev han hjulpet af
Elvira Ruocco. Hun var ansvarlig for Centro Documentazione. Denne entusiastiske
dame hjalp Ben Hendriks i de tidlige år
af SCARB med de historier, han skrev til
Het Klaverblaadje, blandt andet med de

mange nødvendige billeder. Efter, at Luigi
Fusi var gået på pension, tog Antonio
Magro ansvaret. Siden 2007 har Stefano
Agazzi været direktør for Museo Storico.
Og efter afgangen af Elvira Ruocco i 2005
fik Marco Fazio ansvaret for Centro Documentazione. Han gør det med samme entusiasme som sin forgænger. Hver måned har
han omkring 400 ansøgninger fra folk, der
ønsker at vide noget om Alfa Romeo. Dette
indebærer ansøgninger fra personer, der
ønsker at vide, hvornår deres Alfa Romeo
blev bygget, eller journalister og forfattere
der anmoder om oplysninger eller billeder.

Selv tv-stationer hjælpes med information
og film om mærket. Han har et gennemsnit
på to gæster på besøg per dag, som beder
om hjælp til at forske i en bestemt model,
teknikken eller race-resultater til deres
artikler eller bøger, de er ved at skrive.
Han giver også foredrag, som han gjorde
i september i Zandvoort ved Spettacolo
Sportivo.
I museets tidlige dage var museet den
ansvarlige afdeling for eksterne forbindelser og pressetjeneste for Alfa Romeo.
Siden 2004 har museet været uafhængigt
og fik navnet "Alfa Romeo Automobili-

Den åbne Scarabeo med tværvendt
motor lige foran bagakslen

En 1750 Barchetta i aluminium blev aldrig færdig
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Prototype til Alfa 6
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Alfa 75 Sportwagon

1900 Disco Volante klargøres,
inden den skal på en tur

simo Storico". De har selvfølgelig stadig
en stærk tilknytning til pressetjenesten.
Udlån af bilerne sker derfor nu primært på
foranledning af presseafdelingerne hos de
forskellige landes importører. De indsender
en ansøgning og betaler også omkostningerne for udlån og organisation. Transporten foretages normalt af Museo Storico.
Stefano og Paola Lanati, der er Stefano’s
højre hånd, tager sig af planlægning og
organisering for lån af biler. Paola har især
at gøre med logistikken.
Som allerede fortalt er der omkring 300
biludlån om året til omkring 60 arrangementer i hele verden. Hvad enten det er
Mille Miglia, Goodwood, Pebble Beach
eller en begivenhed i Japan eller Australien, så holder Paola øje med udstillingerne
i tide til at klare begivenheden. Men først
efter mekanikeren Giuseppe Bagli, sammen med Alessandro og Roberto Rigoni
Cavaliere, har undersøgt bilerne grundigt.
Afhængig af begivenheden rejser de afsted
med bilerne om bord. Alessandro Rigoni
er den ældste medarbejder i teamet. Han
startede som teknisk instruktør. Han er en
af mange teknikere uddannet på fabrikken,
da det tekniske arbejde er vigtigt. I betragtning af hans mange års erfaring med Alfa
Romeo er han den rette mand til at sørge
for, at alle de forskellige modeller fungerer.
Han har så meget viden, at det vil være et
problem, hvis han pludselig forsvinder.
Stefano’s hold består af seks personer,
inklusive ham selv. I virkeligheden er der
otte. Nadia Cattaneo og Ottavio Palonbo,
nogle gamle Alfa Romeo-medarbejdere, er
der stadig for at arbejde for RIAR (Registro Italiano Alfa Romeo). De har kontorer
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i samme bygning som resten af holdet. Indtil sidste år var de stadig på lønningslisten,
men er nu i en slags overgangsordning,
før de går på pension. Deres opgave er at
besvare spørgsmål fra de italienske Alfa
Romeo-ejere og sikre godkendelse af, at
nogle Alfa Romeo’er er korrekte. Et hold
af eksperter vurderer en ansøgning, og hvis
bilen oprindeligt er godkendt, modtager
de et certifikat og en mindeplade for bilen.
Det er ikke en garanti for, at bilen virkelig
er original. Det er mere, når myndighederne i nogle situationer vil vide, om den
er i overensstemmelse med den oprindelige
godkendelse.
Med dette entusiastiske team er Fiat
Group forvisset om, at missionen "at fremme Alfa Romeo-mærket gennem mærkets
usædvanlige historiske arv” får al den støtte, mærket så desperat har brug for. Derfor
takker vi Stefano Agazzi og hans team for
modtagelsen og den tid, vi har fået til at se
skatkammeret i Arese, så læserne af Het
Klaverblaadje (red.: Og nu også læserne af
Alfa Romeo NYT) kan læse denne historie.
Artiklen er fra det hollandske klubblad
Het Klaverblaadje og oversat af Peter
Dyrelund ved hjælp af Google translate
og med stor efterbearbejdning. Materiale
tilsendt af den hollandske klubs redaktør Theo Meinster. Artiklen er fra den
hollandske klub Stichting Club van Alfa
Romeo Bezitters (SCARB). Der er også
en anden hollandsk Alfa Romeo-klub. Vi
siger mange tak til SCARB for materialet
og til-ladelsen til at bringe historien.

AR146 Magnagona og AR148 Magnaghina, offroad-Alfa'er fra midt 80'erne

Her anes en formel-bil under dækkenet

Alfetta'en her deltog i en 30.000 km køretur fra Nordcap til Kap Det Gode Håb
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