ALFA ROMEO HISTORIE

HISTORIEN OM

QUADRIFOGLIO
Med den nye Giulia bliver Quadrifoglio igen et "brand i brandet", som der skal satses tungt på. Men hvad er historien bag
firkløver-symbolet? For at fortælle den fulde og hele historie
må vi næsten 100 år tilbage i tiden.

I

begyndelsen af 1900-tallet
var racing en ekstremt farlig
sport, som ofte krævede liv.
Den historie, som vi fortæller
her, har også et element af
død og tragedie, men mere om dette lidt
senere.
Ugo og Enzo
Lad os begynde vores historie i 1919. Det
er det år, hvor Ugo Sivocci og Enzo Ferrari
lærer hinanden at kende, og de bliver hurtigt gode venner.
Ugo (født 1888 i Salerno) arbejder hos
Costruzioni Meccaniche Nazionali (CMN)
i Via Fatebenefratelli i Milano, et lille firma
som ombygger lastbiler til små personbiler.
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Tidligere har han konkurreret på cykel,
akkurat som sin yngre bror Alfredo. Ugo er
cirka 10 år ældre end sin ven Enzo.
Enzo (født 1898 i Modena) er ung og
fattig og prøver at skaffe sig en fremtid efter
at have gjort tjeneste for den italienske hær
under den første verdenskrig. Da han kommer tilbage til sin hjemstavn i 1918 – efter
at være blevet hjemsendt fra militæret på
grund af influenza – står han på bar bund.
Både faderen og broderen er døde, og familievirksomheden er kollapset.
Enzo får arbejde hos Giovannoni, et lille
værksted der leverer chassiser til Milano.
Og det er netop i Milano, at Ugo og Enzo
mødes, ofte på caféen Vittorio Emanuele,
der ligger ved siden af Ugo's bolig.

Ugo hjælper Enzo med at få arbejde hos
CMN, hvor arbejdet består i at montere
Isotta Fraschini-motorer på andre chassiser. I 1919-20 begynder Enzo at køre race
for CMN, og hans første deltagelse er i
bakkeløbet Parma-Poggi di Bereceto. Med
andre ord er det Ugo's fortjeneste, at Enzo
havner bag rattet på en racerbil.
Targa Florio
I 1920 får de begge arbejde som testkørere
hos Alfa Romeo, og denne gang er det
Enzo, som hjælper Ugo med at få arbejde.
De to venner hjælper hinanden i tykt og
tyndt, og ved dette prestigefyldte mærke
skal de to danne et eget racingteam.
At racing er farlig, ved både Enzo og

ALFA ROMEO H I STOR I E
Tekst: Christian Jarre
(oversat af Per Manstrup Kristensen)
Foto: Alfa Romeo og
Bibliotèque de France

Ugo (36) kører ind på en 9. plads
i Targa Florio 1922. Bilen er en
Alfa Romeo 20-30 ES

RL, 1923

P2 fra 1925 med
stor firkløver malet
på frontklappperne

Ugo, men én gang oplever de også farlige
situationer på landevejen. De er på vej til
et Targa Florio-løb og kører i deres racerbiler på offentlig vej i halvmørket. Målet
er at komme frem til startopstillingen den
næste dag. Området er øde, og der er langt
mellem husene. Pludselig bliver de angrebet
af en flok ulve. De kommer væk og slipper
med skrækken.
Historien fortæller også, at Ugo til sidst
ender i en stilling som Giorgio Rimini’s
højre hånd, og Rimini er ingen hvem
som helst. Han er selveste Nicola Romeo’s
nærmeste hjælper.
Som racerkører forfølges Ugo af uheld.
Han er utvivlsomt dygtig og har meget
erfaring, men mislykkes ofte i løbene og

" Endelig vender lykken altså, og hans
første sejr er hjemme! "
bliver derfor anset som "den evige to'er".
Der går lang tid, uden at vores ven Ugo
opnår succes. Året er 1923, men han har
endnu en sejr til gode. Nu er spørgsmålet
så, hvad han skal gøre for at vende modgang til medgang. Ja, hvad skal han gøre?
Før Targa Florio-racet i 1923, et løb der
foregår i bjergene ved Palermo på Sicilien,
maler han et hvidt kvadrat med en grøn
firkløver i ("Quadrifoglio" på italiensk)

midt på grillen på sin løbsbil, en RL Targa
Florio. Året før har han deltaget i det
samme løb og blev da nummer ni i en 2030 ES.
Heldet vender umiddelbart for Ugo, og
han kører over målstregen som den soleklart
hurtigste kører.
Endelig vender lykken altså, og hans
første sejr er hjemme! Endelig opnår han
succesen, som han har drømt om i årevis.
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P2, 1925

RL, 1923, den første bil med firkløveren

P3, 1932

" Som følge af Ugo's sejr i Targa Florio bliver firkløversymbolet brugt på alle Alfa Romeo's racerbiler "
Tragedien på Monza
Som følge af Ugo’s sejr i Targa Florio
bliver firkløver-symbolet brugt på alle Alfa
Romeo’s racerbiler. Men eventyret slutter næsten, før det er begyndt. For under
træning på Monza den 8. september 1923
kører Ugo af banen og mister livet. Bilen er
en Alfa Romeo P1. Og næsten som et bevis
på firkløverets magiske kraft viser det sig, at
ingen havde nået at male symbolet på, før
Ugo satte sig i bilen.
Efter denne tragedie bruger Alfa Romeo
aldrig bilens startnummer (17) igen. For
at hædre Ugo Sivocci gennemføres der
imidlertid én symbolsk ændring: Det hvide
kvadrat udskiftes med en triangel for at
markere hans bortgang.

Nuvolari, Farina og Fangio
I 1925 sættes Quadrifoglio-symbolet på
motorhjelmen af den fabelagtige P2, som
bliver den første Alfa Romeo, der vinder
verdensmesterskabet, og som opnår den
utrolige tophastighed af hele 225 km/t.
Igennem 1930'erne opnår Alfa Romeo
stor succes med bilerne 8C 2300 Monza
og P3. Tazio Nuvolari vinder Monza to
år i træk. I 1950 vinder Giuseppe "Nino"
Farina verdensmesterskabet i Formel 1 i
sin Alfa Romeo 158, og året efter vinder
argentineren Juan Manuel Fangio i sin Alfa
Romeo 159.
Sidstnævnte må siges at være et af de
allerstørste navne i Formel 1-cirkuset. Han
vinder titlen i både 1951, 1954, 1955,

I 1951 bliver Juan Manuel Fangio verdensmester i Formel 1 i sin Alfa Romeo 159
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1956 og 1957, mens han tager sølv i både
1950 og 1953. Hans fem guldtitler står i
45 år – næsten et halvt århundrede! – indtil
Michael Schumacher tager sin sjette titel i
2003.
Vi må her skynde os at bemærke, at han i
begyndelsen kører for Alfa Romeo, men at
han derefter også kører for Maserati, Ferrari
og Mercedes-Benz. Juan Manuel Fangio
har den dag i dag en række rekorder, blandt
andet rekorden som ældste verdensmester
(46 år og 41 dage).
Uanset hvad, på Alfa Romeo 159 – også
kendt som 159 Alfetta – er Quadrifoglioemblemet mindre og placeret nærmere
kupéen.

Farina bliver den første verdensmester i F1
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Tazio Nuvolari vinder på Monza to år i træk. Billed
Romeo), mens Luigi Fagioli (Maserati) indtager erne er fra 1932, da han vinder med sin P3. Andenpladsen tages af Rudolf Caracciola (Alfa
tredjepladsen. De øvrige billeder viser Alfa'er fra
cirka samme tidspunkt

Giulia TI Super, 1963

Alfetta 159, 1951
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Giulia TI Super, 1963

Giulia TI Super og Giulia Sprint GTA
Symbolet bliver i årenes løb i stadig
større grad brugt på de sportsligste
versioner af Alfa Romeo’s gadebiler, ikke
bare racerbilerne. I 1960'erne kommer der flere ikoniske biler, som bærer
firkløvertraditionen videre. Giulia TI
Super lanceres i 1963 og benævnes ofte
som "Giulia Quadrifoglio".
I 1965 kommer Giulia Sprint GTA,
hvor A'et står for Allegerita ("lettet"

på italiensk). Stålpanelerne er blevet
udskiftet med paneler i en aluminiumslegering, og motoren har fået en
twin spark-top og yder 115 hestekræfter
i gadevarianten. Hovedformålet med
denne bil er at konkurrere i billøb for
standardbiler, noget som man må sige,
at Alfa Romeo lykkedes med. Den
gør det godt i standardbilskategorien
helt op til 1980'erne! Broderparten af
produktionen ender som racerbiler.

155 TI V6, 1993. Udviklingsbil til det tyske DTM
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Tipo 33 TT, 1975

155 GTA, 1992, i det italienske Superturismo

155 TI V6 ved åbningsracet i DTM ’93 på Zolder. I regnvejret er den nye 155 TI V6 absolut dominerende med sit firehjulstræk. Til højre er det
Christian Danner i en 1994-bil, som er blevet lavere (kan kendes på forskærmene, der flugter med overkanten af hjelmen i stedet for delelinjen)

Giulia Sprint GTA, 1965
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Firkløveren på en MiTo QV
Firkløveren dukker
også op i instrumenteringen. Her på
Giulietta QV (940)

Firkløveren på forskærmen af en Giulietta
QV (940). Senere blev den omdøbt til
Veloce, da firkløveren kun skulle sidde på
de allerbedste Alfa Romeo

Firkløveren på den seneste Giulia Quadrifoglio. Bemærk, at fabrikken ikke kalder den QV men Quadrifoglio
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Verde og Oro
Alfa Romeo’s næstsidste verdensmesterskabstitel kommer i 1975. Da vinder den
kraftfulde 33 TT 12 konstruktørmesterskabet. Med sin 500-hestes 12-cylindrede boksermotor i et rørchassis fejer den konkurrenterne af banen. Bilen har et vældigt
karakteristisk udseende med Quadrifogliosymbolet i klar kontrast til den Alfa-røde
karrosserifarve. Alfa Romeo vinder sit sidste
verdensmesterskab i 1977 med efterfølgeren
33 SC12. Det er denne model, hvor der
også eksperimenteres med turbo, men det
er ikke turbo-varianten, der giver verdensmesterskabet.
I 1980'erne bliver Quadrifoglio-symbolet
også brugt på de mere prestigefyldte varianter af gadebilerne. De sportslige varianter
benævnes som "Quadrifoglio Verde" (grøn),
mens veludrustede og forfinede biler i
luksus-segmentet benævnes som "Quadrifoglio Oro" (guld). Biler, som kommer i
Quadrifoglio Oro-version, er blandt andet
Alfasud, Alfa 6 og 90.

" Italienerne var i færd med at udvande
sin egen mærkevare, men det er slut nu "
Sidstnævnte – tegnet af Marcello Gandini
– bliver betegnet som en "executive car" og
kommer standard med elektrisk rudehejs
foran og elektrisk justerbare sæder. Quadrifoglio Oro-versionen af Alfa Romeo 90
har derudover elektrisk rudehejs bagtil og
også kørecomputer, servostyring, centrallås,
metallic-lak og digitalt instrumentpanel.
Ikke småtteri i de glade firsere!
155 V6 TI
1990'erne bliver et godt tiår for køreren
Nicola Larini (f. 1964). I sin 155 GTA vinder han Italiano Superturismo Champion i
1992. Bilen har Fiat/Lancia-teknik (Lancia
Delta Integrale HF). Året efter vinder han
DTM-serien med den nykonstruerede 155

TI V6 DTM og henter 10 sejre hjem af
totalt 20 mulige. Tyskerne bliver grundigt
slået på egen hjemmebane af italieneren.
Hans måske vigtigste våben? Et lille
firkløversymbol lige over blinklyset.
I dag er Quadrifoglio-symbolet igen
hentet frem og forbeholdt Alfa Romeo’s
ypperste biler. Italienerne var i færd med at
udvande sin egen mærkevare ved at lancere
helt normale biler med firkløver på (QVLine), men det er det umiddelbart slut med
nu. Giulia Quadrifoglio bærer budskab om,
at tærsklen er høj for at bruge symbolet –
og navnet.
Det hele startede med Ugo Sivocci’s desperate påfund i 1923. Alt, han ønskede sig,
var held og lykke.
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