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I snart et årti har Cla al jo bruges – og det bliver den sjældne Classics Expert-klasse
DASU
iler sk
pålidelighedsrally. B akkeren Jan Petersen er rykket op i FDM
hvor Claus og m

B

iler skal køres, ellers kan man
lige så godt lade være med at
købe dem.“ Claus Bernhard
er klar i mælet, og det er
tydeligvis ikke første gang,
han bliver spurgt om, hvorfor han kører
historisk pålidelighedsrally i sin sjældne
Zagato-byggede Alfa Romeo GT Junior Z
fra 1972.
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Det gør han med stor succes, for sammen
med vennen Jan Petersen vandt han i 2017
Sport-klassen i FDM DASU Classic. Claus
og Jan har kørt sammen siden 2009, og i
alle årene har våbnet været den hvide Junior
Z, som Claus for en lille halv snes år siden
købte af en Alfa Romeo-forhandler i Berlin,
der havde haft den fra ny.

Lille og delikat
Stor er den ikke, sådan en Junior Z;
den er såmænd 18 cm kortere, otte cm
smallere, 3,5 cm lavere og har 10 cm
kortere akselafstand end en normal Alfa
Romeo „Bertone-coupé“, som den deler
mekanik med. Det første, der slår dig
ved synet af den hvide coupé, der venter
forventningsfuldt i Claus’ værksted i

➥
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Tekst: Peter Clausen Foto: Karsten Meyland Lemche
Artikel gengivet med tilladelse fra FDM MotorClassic

FÆLGENE ER IKKE
ORIGINALE, til gengæld
er deres perlemorslak i
den samme farve, som
bilen blev født med
DEN 5-TRINS
GEARKASSE er lige så
delikat, som den smukke
gearknop i træ antyder

FOR VENTILATIONENS
skyld kører Claus og Jan
altid med bagklappen
på klem, ellers bliver der
kogende varmt inde i bilen
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Kirke Hyllinge på Midtsjælland, er da
også størrelsen – den ligner en klassisk
italiensk Gran Turismo efter en kogevask.
Selve udseendet med en markant plexiglasplade i fronten, klare og ukunstlede linjer,
næsten vandretliggende bagrude og skarpt
afskåret hæk fejler dog ikke noget. I sin
samtid blev Junior Z betragtet som en af
de mest moderne og stilskabende biler i
serieproduktion, og mange designelementer
fandt senere vej til biler som Alfa Romeo
GTV og Honda CRX.
Sådanne specialversioner af folkelige

➥

ZAGATO-MÆRKET PÅ forskærmen fortæller
utvetydigt, hvem der står bag de klare,
rene linjer. Den har faktisk ikke så mange
kontroversielle detaljer som mange andre
Zagato-kreationer

CLAUS BERNHARD
HEDDER Saxtorph til
mellemnavn – så det
hedder hans rallyteam
også

CLAUS’ JUNIOR
Z er født som en
1300, men drives
for tiden af en noget
mere momentstærk
2000-maskine
på 131 hk.
Originalmotoren
har han dog stadig
stående
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ALFA-FAN I SNART 40 ÅR

DEN LAVE OG SMALLE Zagato-karrosse giver
Junior Z noget bedre aerodynamik og dermed
også en lidt højere topfart end en Bertonecoupé med samme motor
DEN FØRSTE JUNIOR
Z-SERIE har
baglygter fra Alfa Ro
meo 1750 Berlina
– på den nyere 1600
-model er de fra
2000 Berlina

Bagfra kan du se nogle af de designelementer, som Iguana senere videSiden til
1979
har Claus
fra
Claus
historisk
racing i en gul Spider fra
regiver
Alfetta
GT, såBernhard
som de smalle,
vandrette,
dobbelte
baglygter
sjællandske Kirke Hyllinge haft en sand
syndflod af Alfa Romeo-modeller lige fra
den lille Alfasud til den ædle Montreal med
V8-motor. Hverdagsbilen er for tiden en
Alfa GT med 3,2-liters V6; desuden kører

1971. Han er uddannet automekaniker,
men arbejder med rullende materiel hos
Banedanmark – og han tvivler på, at han
ville ofre så meget tid på biler, hvis han
stadig rodede med dem til hverdag.
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GT 1300 JUNIOR Z 1972
Motor:
R4, 1.290 cm3, boring x slag 84,0 x
88,5 mm. To kædetrukne overliggende
knastaksler, to ventiler pr. cylinder. To
dobbelte Weber 40 DCOE 28 horisontalkarburatorer. Vandkøling
Ydelse:
103 hk (SAE brutto) ved 6.000 o/min.
137Nm ved 3.200 o/min.
Transmission:
5-trins manuel gearkasse med
fuldsynkronisering. Gulvgearstang
Opbygning:
Selvbærende karrosseri, motor på langs
fortil, baghjulstræk
Dimensioner:
Længde/bredde/højde: 390/155/128 cm,
akselafstand: 225 cm
Vægt:
Egenvægt (tør) 925 kg
Hjulophæng:
Fortil triangel- og tværsvingarme med
tværgående stræberarm og skruefjedre,
bagtil stiv aksel med langsvingog reaktionsarme og skruefjedre,
krængningsstabilisatorer for og bag
Styretøj:
Snekke/rulle-styring
Hjul:
5x14” fælge, 165SR14 dæk
Bremser:
Skivebremser for og bag. To kredse.
Bremseforstærker
Præstationer:
Tophastighed:
0-1000 m:

175 km/t.
34,6 sek.

Produktionstal:
1300 Junor Z 1969-72

1.108 stk.

Priser:
Nypris:
Pris i dag:
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ca. 80.000 kr.
300.000-500.000 kr.
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biler med karrosserier fra kendte designhuse
var i mange år en italiensk specialitet. Alfa
Romeo samarbejdede med både Carrozzeria
Touring i Torino og Zagato i Milano, men
da Touring lukkede i 1966, fik Zagato æren,
da den populære Giulia- eller 105-serie
skulle have haute couture-kjolen på.
Resultatet var Junior Z, der blev præsenteret
i oktober 1969.
Den var tegnet af Zagato-chefdesigner
Ercole Spada, og teknikken var fra GT
1300 Junior, der også havde doneret
platformen til og med bagakslen.
Hæksektionen med en benzintank à la
Montreal og en usædvanlig bøvlet placering
af reservehjulet var dog skræddersyet af
Zagato for at spare plads.
Nogle få stykker kom til Danmark som

nye, men Junior Z har altid været en raritet,
ikke mindst fordi håndsyede italienske
lækkerier som bekendt koster. I dette
tilfælde næsten 30 procent mere end en
normal GT 1300 Junior med så godt som
samme mekanik og også en sjat mere end
en 2000 GTV-„Bertone“ med langt flere
kræfter.
1.108 stk. af den første serie blev bygget,
inden Junior Z i efteråret 1972 fik en
1,6-liters motor og samme komplette
platform som Spider’en. Det gjorde bilen
10 cm længere, og ved samme lejlighed fik
den blandt andet en anden forkofanger,
baglygter fra 2000 Berlina og et polstret
instrumentbord. 1600-modellen var i
produktion til 1975 og blev kun bygget i
402 eksemplarer.
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OGSÅ SÆDERNE er skræddersyet til Junior
Z, og trods den beskedne plads sidder man
glimrende i den smalle kabine

GENNEMFØRT STIL:
Frontdesignet går igen på
instrumentpanelet – selv om
det måske er svært at se på
grund af alt rallytilbehøret

DE ENKLE, men
yderst stilfulde
dørbeklædninger
understreger, at
mindre ind imellem
bare er mere

Claus’ Junior Z er en af de
sidste 1300-modeller og blev indregistreret
i august 1972. Oprindelig var den
perlemorshvid – det ser du stadig på
fælgene og i motorrummet – men blev for
18 år siden malet i den nuværende klare
hvide kulør, fordi den originale lak var
krakeleret efter mange år i den berlinske
Alfa Romeo-forhandlers solbeskinnede
udstillingsvinduer.

Brugt, men stadig i fin form
Ved købet havde den 72.000 km på
tælleren, nu har den rundet 100.000, og
mange af dem står der FDM DASU Classic
på. De mange løb i al slags vejr på meget
blandede veje ses efterhånden også; hist og

" Zagato fik æren, da den populære 105serie skulle have haute couture-kjolen på "

her er rusten begyndt at gnave, og en bule
i bagkofangeren er signeret konkurrenten
Torben Falck Hansen, der engang fejlbedømte sin Toyota Celica Supra’s anseelige
længde.
Skarpøjede Alfa Romeo-fans bemærker
sikkert, at alufælgene ikke er de originale.
De sad allerede på bilen, da Claus købte
den, og der bliver de indtil videre, selv
om han har et sæt af de helt rigtige
Campagnolo-fælge i stjernedesign liggende:
„Jeg prøvede skam også at montere dem.
Men af en eller anden grund så de bare
forkerte ud.“
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DEN IØJNEFALDENDE Zagato
-Alf
gange blevet brugt som officiel a er flere
t blikfang for FDM
DASU Classic-løbene
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Mest markante ændring er dog, at
motoren ikke er den originale 1300: „Den
brændte en ventil engang i 2009, hvor vi
skulle køre løb 14 dage senere, men jeg
havde en 2-liters stående fra en Spider, jeg
engang købte som reservedelsbil. Egentlig
havde den sat sig, men da den blev tømt
for olie, drejede den alligevel rundt, og den
har kørt upåklageligt siden“, fastslår Claus.
Originalmotoren har han dog stadig, og
den ryger i igen, når Z’eren afslutter sin
rallykarriere.
Et perfekt team
I dag husker Claus Bernhard dårligt,
hvordan idéen til at lege med i FDM
DASU Classic opstod, og det var tilfældigt,
at Jan Petersen blev hans co-driver. „I første
omgang kørte jeg med min kone, og det
gik mildest talt ikke særlig godt, for nu at
sige det pænt. Men en dag kom Jan og hans
kone på besøg, vi kom til at snakke om det,
og siden er det gået slag i slag“, fortæller
Claus.
De to venner har nu dannet rally-par i ni
år, „og i al den tid har vi ikke sagt ét grimt
ord til hinanden. Vi fungerer usædvan-

lig godt sammen, og vi kender
hinandens særheder. For eksempel
ved jeg, at Jan ikke altid er helt
skarp til at kende forskel på højre
og venstre, så jeg skotter som regel
lige til hans markeringer på kortet,
før jeg drejer. Vi griner også meget
undervejs, ikke mindst af os selv“,
fortæller Claus.
Vi tager plads i den smalle, okseblodrøde læderkabine, hvor diverse
tidtagningsudstyr og triptællere gør
pladsen endnu mere begrænset, end den er i
forvejen. Claus bedyrer dog, at alt rallytilbehøret er monteret uden at bore huller
og derfor ikke vil efterlade varige spor i det
sjældne interiør, når det en dag skal fjernes.
Selv om den 2-liters motor med to overliggende knastaksler og to dobbeltkarburatorer er helt standard, vågner den op med
et lovende brøl. Og da vi styrer ud på de
idylliske sjællandske landeveje, der er ideelle
jagtmarker for en rutineret FDM DASU
Classic-bil, er det ikke svært at forstå
entusiasmen for den lige så hyggelige som
intense motorsportsform, hvor samværet og
glæden ved de gamle biler er i højsædet.

ZAGATO – KORT FORTALT
Zagato har ofte lavet kontroversielle
karrosserier - seneste Alfa Romeo er
TZ3'en, der dog primært er elegant

I 2019 kan Zagato fejre 100 års jubilæum

Sport. I 50’erne og 60’erne oplevede

Stifteren, Ugo Zagato, ville overføre nogle
af de principper, han lærte at kende
flyindustrien under 1. Verdenskrig, til bilbranchen. Zagato-karrosserne udmærkede sig hurtigt ved avanceret design og
lav vægt, og firmaet slog for alvor sit navn
fast med karrosserier til en stribe af Alfa
Romeo’s mest kendte førkrigsmodeller,
bl.a. Mille Miglia-vinderen 6C 1750 Gran

af firmaets kreationer, et regulært boom
og leverede karrosser til bl.a. Maserati,
Aston Martin, Lancia, Abarth og naturligvis Alfa Romeo; i 70’erne lancerede man
desuden en lille elbil, Zagato Zele. I dag
ejes Zagato af den indiske koncern Autoline Industries; den daglige drift står familien Zagato dog stadig for – nu i tredje
generation.

Bagfra kan du se nogle af de designelementer, som Iguana senere videsom et af verdens ældste stadig eksisZagato, hvis mest kendte kendetegn er
regiver
til Alfetta GT, så som de smalle, vandrette,
dobbelte baglygter
terende design- og karrosserifirmaer.
et par markante „buler“ i taget på mange
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Den korte akselafstand og et lavere tyngdepunkt gør Junior Z’eren endnu mere livlig og agil end en normal „Bertone-coupé“,
og den momentstærke maskine i Claus’ bil
er intet mindre end perfekt til rallybrug:
„Bundtrækket er helt fantastisk, og ude på
de små, snoede veje klarer den simpelthen
alt i tredje gear. Aerodynamikken er også
meget effektiv – motorhjelmen er udformet,
så regnen ikke rammer forruden ved 80-90
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km/t, men blæser hen over taget, så det er
unødvendigt at bruge viskerne“, siger Claus.
Op mod de hårde drenge
At køre en så sjælden bil giver dog også udfordringer, selv om pålidelighedsrally ikke
er den mest krævende form for motorsport,
snarere tværtimod. „Den er ikke ligefrem
verdens nemmeste at finde dele til. Som
regel lykkes det hos Classic Alfa i England, men det koster. For eksempel har jeg
lige købt en forrude til den. Den kostede
10.000 kroner, men så var det også med
gummiliste.“
Selve bilen koster også, for i de senere
år er priserne på Junior Z steget gevaldigt.
Det er Claus klar over, og han er i fuld gang
med at opbygge en Alfetta GTV, der en dag
skal tage over i FDM DASU Classic. Z’eren
kan så se frem til en renovering og en
fremtid som hyggebil, men det bliver ikke i
år, hvor Claus og Jan efter sidste års triumf

i Sport-klassen skal gnubbe skuldre med de
hårde drenge i eliteklassen Expert:
„Ja, det var irriterende, at det gik så godt
på Fyn“, griner Claus med en henvisning til
næstsidste 2017-løb, Fyn Rundt, hvor de to
sjællandske venner sikrede sig klassesejren.
„Egentlig havde vi bare tænkt os at køre
med, men er man konkurrencemenneske,
så er man. Og det bliver hårdt pludselig at
skulle måle sig med folk som Erik og Kim

Bach Sørensen, Lars og Simon Hjort og
Poul og Erik Brøndum.“
Glæden ved at lege med er dog helt intakt: „Jeg er ikke til kedelige kaffeslabberastræf på havnen, og for mig er det her bare
en anden og sjovere måde at have klassisk
bil på. Vi oplever en masse, uanset hvordan
det går, og kan vi bare stikke næsen frem
en gang imellem i 2018, er det helt fint“,
fastslår Claus.

CO-DRIVERENS VIGTIGSTE
VÆRKTØJ:
Jan Petersens kortlæserbord
, penne med
mere ligger klar omme i bag
agerummet

LET, LAV OG AGIL: En Alfa Romeo Junior Z er
som skabt til de små danske landeveje, FDM
DASU Classic-serien typisk afvikles på
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