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AUTODElta
den fantastiske historie om autodelta starter her med det første af tre afsnit
Tekst & Foto: Robert Little, oversat af Per Einarsson
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obert Little, Introduktion:
en highschool-elev i Amerikas
midtvesten melder sig frivilligt til at køre servicetruck i
weekenderne, når den lokale motorsportsklub afholder ræs. Han starter på universitetet i 1968 og er derefter med til at starte
Michigan State University Sports Car Club.
I foråret 1970 tager han sig en uge fri fra de
fremadskridende studier, kører med en ven
non-stop 24 timer ned gennem USA i en
Alfa Romeo 1600 TZ og deltager i Sebring

12-timers løbet som pitdommer for Sports
Car Club of America… og spørger om han
kan få tildelt Autodelta’s pit-område.
Nu en fuldt udviklet Alfisti, tager han i
februar 1972 den selvsamme lange rejse,
denne gang i en Fiat 124 Coupé til Daytona
Beach i Florida, og melder sig igen frivilligt
til at være pitdommer ved Alfa Romeopitten for årets Daytona 6-timers løb.

Alle historier skal tage deres begyndelse et
sted, og i denne historie åbner vi udenfor
de mure, som omslutter bygningerne, der
udgør Via Enrico Fermi 7 i Settimo Milanese, hvor cirka 50 mennesker tjente til føden
ved at udvikle, fremstille, samle, vedligeholde, teste og forbedre motorer, transmissioner og chassisdele til T33-serien, GTA
og GTA Junior, Alfasud og rally GTV’er og
Alfetta’er i slut 60’erne, igennem 70’erne og
op i 80’erne Man ser vinduerne til Direttore
Generale, Ingeniere Carlo Chitis kontor til
venstre og de tre hvide skorstene, som udgår
fra de tre rullefelter lige over indhegningen.
Akkurat ude af syne er der to jernlåger, hvor

igennem al personale og materiale skulle
passere under grundigt opsyn fra vagter, der
begrænsede adgangen for alle, der medbragte enhver form for fotoudstyr.
Ud over et britisk filmhold fra Brabhamfabriksteamet, som arbejdede indenfor disse
top-hemmelige bygning, hvor de dokumenterede tilblivelsen af den nye Brabham
Formel 1-bil, er de billeder, du ser her, de
eneste, der eksisterer inde fra Autodelta…
med fuldstændig uhindret adgang til at
fotografere udstedt af Ingeniere Chiti. Alfa
Romeo overdrog al racing aktivitet til Autodelta, som blev en underafdeling af Alfa
Romeo den 30. november 1964.
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Ved at tage endnu en uge fri fra studierne
den følgende måned i forbindelse med Se-

bring 12-timers løbet, melder han sig denne
gang til at arbejde direkte for Alfa Romeoholdet, bliver budt velkommen, får lov at
overnatte i Autodelta-garagen, deltager i
måltider og kammeratskab… og giver sig
ellers hen til at “bevogte” T33/3-bilerne og
holdets udstyr igennem nætterne samt tage
sig af bilvask og andre håndlanger-pligter,
som man kan forvente af en lokal fyr, der
har fået lov at være med under træning og
under løbet. Det var virkeliggørelsen af en
drøm.

al fa rom e o h i sto r i e

" Bygningen er lavet som en stor flyhangar,
som indeholder en række chassiser og årgange af forskellige biler "

Den store hal. Når besøgeren er kommet indendørs, vil han se, at
bygningen er lavet som en stor flyhangar, og at den indeholder en
række chassiser og årgange af forskellige biler. Nogle er sat til side
halvt adskilte, så de eventuelt kan genopbygges eller ombygges for at
blive solgt til museer, racingteams og velhavende mæcener, som støtter mærket… en praksis som hele industrien benyttede gennem disse
årtier for at understøtte økonomien.
Læg mærke til det første Alfetta-chassis opbygget af Autodelta og en
tidlig aerodynamisk 1972 Le Mans testbil, nummer 33, parkeret lige

bagved den. Tipo 33’ere fra 1970 er sat på lift inklusive en 4-liters
model, som relativt ubemærket kørte omkring på forskellige amerikanske baner i start-70’erne.
Der følger andre billeder, som viser den endelige udvikling af de
finner og vinger, som var nødvendige for at opnå stabilitet ved de
høje hastigheder, man kørte med på Le Mans’ Mulsanne langside.
Bagved og til venstre er værktøjs- og resevedelslageret. På billedet
nedenunder ses en Tipo 33/2 Daytona-karrosse, som er ved at blive
restaureret for en ejer i Japan.

2014 APRIL

➥

37

a l fa r o meo h istor ie

Området, hvor der blev bygget GTA og GT
Junior, var overraskende lille, med en enkelt
lift, en smøregrav og en ekstra gulvplads, som
her er besat af den lidet succesfulde “Bobcor”
(en amerikansk forhandler på det tidspunkt)
Montreal, som man er påbegyndt det indledende arbejde på.
Karrossen til højre er blevet helt adskilt af
Autodeltisti, som arbejder i et andet område
af bygningen, hvor der normalt opbygges
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Gruppe 2 bane- og rallybiler, inden den rulles
ind i denne del af bygningen.
Inde bag væggen til højre er området, hvor
der fremstilles topstykker. Et område hvor
der arbejder flere unge motortunere under
oplæring i faget med at håndbearbejde støbte
4-cylindrede, V8 og boxere-12’er topstykker
efter præcise specifikationer… med store
forhåbninger om en dag at få lov at rejse med
teamet til racerbaner som motorspecialister.
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OPTIMAL
RUSTBESKYTTELSE AF DIN
ALFA ROMEO!

ANDERS GRAM KRISTIANSEN

Nørretoftevej 11 - 3200 Helsinge
tlf. 48 79 55 90
www.helsingebilpleje.dk
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ALLE BILMÆRKER
* BIL-SHOPPEN *
Lækkert udstyr til din Alfa Romeo
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Vi elsker Alfa Romeo
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Flere tidlige Tipo 33/TT 12-cylinder-chassiser får her monteret
karrosseripaneler – konstruerede, fremstillede og vindtunneltestede af
Autodelta samt deres ledningsnet og hydrauliske kredsløb. Rørgitterkonstruktionen blev brugt som olie- og vandforbindelse i bilens længderetning ud over at give optimal styrke, den højeste vridningsstivhed og
beskyttelse for køreren.
Under senere test af den nye docici cilindri (12-cylindrede) på Balocco mistede Teodoro Zeccoli, som havde været testkører for ingeniere
Chiti helt tilbage i GTZ’erens dage i Udine, bremsekraft på Baloccolangsiden i et af disse chassiser og overlevede en direkte kollision med en
jordvold ved over 150 km/t… han mistede kun fortænderne og fik små
ben- og ankelskader.
Autodelta fortsatte med at bruge rørrammemetoden, selv om den
var betydelig tungere, især for at nedbringe dødsfaldene, som tragisk og
følelsesmæssigt havde påvirket Carlo Chiti som konstruktør og senere
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direktør for Autodelta. Sammen med ingeniere Garbarino opfandt og
patenterede han tilsætningstoffet “Florobrene” og en kubeformet gummibrændstofcelle, som viste sig at udelukke risikoen for at racerbiler
brød i brand ved at adskille gnistdannelse og brændstof ved kollisionen
og derved den høje risiko for tab af liv. Han tilbød denne væsentlige
opfindelse gratis til alle konkurrenter og til Formel 1-konstruktørerne,
men ingen tog imod den grundet den øgede vægt. Chiti skriver i de
tekniske papirer, han overdrog til SAE, at metoden gav 64 kg ekstra
vægt for hver 100 liter brændstof som blev beskyttet mod eksplosion.
Til sidst var han nødt til at undlade den patenterede brændstofcelle,
men han blev ved med at arbejde for ensartede regler uden at tage penge
for det. Den skæggede fyr til venstre er ved at lægge glasfiber op i de
grønne negativ-forme, som man selv måtte bygge for at kunne holde de
aerodynamiske former hemmelige indtil sidste øjeblik. Til venstre ses en
forende fra Sebring 1971.
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