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SVEND HAUBERG OG BILERNE
Eller: Take it Easy, Boy Boy

Det er vel på tide med en artikel om et af vore to æresmedlemmer, Svend Hauberg
(det andet æresmedlem er Ole Ingemann), der ejer den ældste Alfa Romeo i landet. Vi
har fået lov at bringe en artikel fra Dansk Veteranbil Klubs blad, Veteran Tidende.
Tekst: O.E. Riisager, hjulpet af Hauberg selv, Palle Murmann og Peter Bering. Foto: O.E. Riisager, Svend Hauberg og Palle Murmann

Take it Easy, Boy Boy – denne Danmarks
tredje nationalsang forbinder vi næsten udelukkende med Leo Mathisens højt værdsatte
egen version, på plade eller en filmstump, til
nød Eddie Scollers filmudgave. Forrige sommer måske med unge jazzmusikeres vellykkede
nyfortolkning under Københavns jazzfestival.
Men hvad har det at gøre med denne artikels hovedperson, Svend Hauberg? Jo, det
var nemlig ham, der skrev teksten dengang i
1940. Ikke, at den passer særlig godt på
ham selv. Det ligger ham ret fjernt at slappe
af og ryge en cigar. I en alder af 88 har han
stadig svært ved at bevæge sig i normalt
gåtempo, og han har først for nylig solgt
sine virksomheder. Men til sagen:
Til biludstillingen i februar 1931 i
Forum i København sendte Alfa Romeofabrikken selv fem fine biler. Blandt dem
var en opsigtsvækkende, knaldrød 6C 1750
Gran Sport med et topersoners spider-karrosseri fra Zagato, 1 3/4 liter med to overliggende knastaksler og kompressor. Alfa
Romeo annoncerede samtidig i motorbladene og søgte agenter i de skandinaviske lande. Mærket havde, så vidt vides, aldrig
været repræsenteret i Danmark og blev det
heller ikke fast før nogle år efter Anden Verdenskrig.
Næsten lige ved siden af Forum voksede
vor beretnings hovedperson, Svend Hauberg, op, og nu ville det jo have været en
god historie, hvis vi havde kunnet skrive, at
han som 13-årig så Alfa Romeo-spideren på
udstillingen, og at det blev hans drømmevogn – som 11 år senere blev hans ejendom, og som han i dag, 75 år efter udstillingen, stadig har.
At den blev hans, og at han stadig har
den, er sandt, men den første del passer nok
ikke. Under alle omstændigheder vakte
bilerne opsigt på udstillingen og blev endda
afbildedet i den udenlandske motorpresse.
Der var tre Alfa Romeoer på selve udstillingen, og to demonstrationsvogne. De øvrige
gik formentlig retur til Italien. Spideren
derimod blev købt af godsejer Hans Middelboe. Den er en Serie 5 med stelnummer
8513063, bygget i 1930, og fabrikkens hurtigste vogn, bortset fra nogle fabriksracere.
Den 6-cylindrede motor yder 85 hk ved
4.500 o/m, og topfarten er omkring 145 km/t.
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Forum-udstillingen i København 1931. Haubergs “lille røde” med en lukket Alfa
Romeo på hver side (øverst). Herunder ses bilen, monteret med lidt højere døre.
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Ganløse-banen 1938. Man ser den oprindelige, enlige baglygte.

rustne jerntrappe, skruede bilens karburator
af og bragte den op på værkstedet, hvor han
hersede med den. Når han havde skruet den
på igen, kunne vognen stadig ikke starte.
En dag sagde lille Svend: ”- Hr. Clemmensen, hvornår skal Deres bil ud at køre?”
– ”Ti stille knægt.” – Men det skete, at vognen var borte, så køre kunne den. Af og til.
Fra Clemmensens værksted kunne hans
flotte baryton høres ud ad vinduet. Han
sang i herrekor. Oppe hos Haubergs satte
Svends mor sig til klaveret og øvede sig, så
snart apotekeren var taget på arbejde. Svend
lå på gulvet og legede med sit Meccano. En
dag sagde musikhandleren: ”Fru Hauberg,
jeg har fået noden til en ny kantate. Den
skulle de købe. Den koster 1,75 kr.”
Fru Hauberg øvede kantaten, Svend legede på gulvet, indtil han fandt på at debutere
som gårdsanger, da moderen den dag var
ved at hænge vasketøj op. Han stillede sig
op midt i gården og sang kantaten i vilden
sky. Clemmensen kom ud på jerntrappen:
”Fru Hauberg, nu har koret øvet den kantate, og vi kan ikke få styr på den. Der er
nogle uregelmæssige rytmespring og mærkelige intervaller. Hvordan fa’en går det for
sig, at den knægt på seks år kan synge den
helt igennem, og uden fejl!”

Svend fik 10 øre af mor. De 5 gik til dejlige lakridsbændler hos købmanden, de 5 i
sparebøssen. Men han sang aldrig mere i
gården. Til gengæld kom han i skole, og i
tidens fylde kom den unge jurastuderende,
pianist Børge Roger Henrichsen, og holdt
foredrag om jazz og spillede plader med
blandt andre Duke Ellington. Dengang
anså de fleste jazz for vilde negres urskovshyl. Men Svend var leveret, han blev glad
for god jazz. Under et familiebesøg så han
en guitar hænge på væggen og fik lov at
prøve den – men i køkkenet, for det var
ikke til at holde ud at høre på. Svend plagede far for at få en guitar, og heldigvis var
familiens til salg for 15 kroner. Musikken lå
Svend i blodet, og snart havde han selv lært
sig, ikke kun noder, men også de becifringer, guitarister angiver akkord-grebene med.
Han kom til at spille i en amatørtrio med
Børge Roger Henrichsen og trompetisten Erik
Parker. Sonny Boys kaldte de sig. I 1936 var
ensemblet udvidet til seks mand og var med i
filmen ”Sol over Danmark”. En af hovedrollerne havde Gerda Neumann, og hendes
mand, impresarioen Jens Dennow, sagde til
Hauberg: ”Leo Mathisens guitarist Berthel
Skjoldborg vil prøve lykken i Amerika. Søg
hans stilling, jeg er sikker på, at du får den.”

Tegninger fra den engelsk-sprogede instruktionsbog, hvor en tidligere ejer, Karlby, har skriblet talrige notater.
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På udstillingen havde den nedskårne døre,
men der hørte også et sæt døre til med lige
overkant, og dem foretrak Middelboe. Han
fik vognen førstegangsregistreret under Z
9900 i Holsted, den 3. august 1931, og deltog selv med den i Knudshovedløbet 14
dage senere og vandt klasse 4 med en fart af
120,5 km/t. Stævnets hurtigste vogn var
Kaj Hansens let moderniserede Bugatti type
37A. Han kørte 149 km/t. Bugatti-Kaj
dukker op senere i vor historie.
Samme år rejste Middelboe til Afrika og
efterlod bilen i Danmark. Hvem han solgte
den til vides ikke, men den tilhørte snart
efter Ib Aller fra ugebladskoncernen. I 1934
blev den købt af grev C.A. Moltke hos en
brugtvognshandler i København. Moltke
havde den i godt tre år og solgte den til
arkitekt Henning Karlby. En af de to fik
den malet grå. Karlby fik en instruktionsbog på engelsk i 1937. Den eksisterer, og
den er fuld af hans kommentarer. Bag i
bogen findes første halvdel af et skema, der
begynder den 8. maj 1937 og illustrerer
vognens meriter. En fuldt optrukket streg
strækker sig til slutningen af august, derefter er den punkteret (da må den have stået
stille) til oktober. Fra 17. oktober til 22.
februar 1938 kan læses: ”Hos K. Hansen
(førnævnte Bugatti-Kaj)”. Motoren blev
hovedrepareret i vinteren 37-38, den havde
da gået mellem 60.000 og 70.000 km. Den
fuldt optrukne linje fortsætter til 3. marts.
Resten af skemaet er desværre ikke bevaret.
Der findes et fotografi fra Ganløse-banen i
1938, men det ser ud som om, det er Poul
Cadovius, der sidder ved rattet af Alfaen.
I august 1938 solgte Karlby til arkitekt
Povl Ernst Hoff og Alfaen fik nu nummer A
7038. I 1946 flyttede Hoff det nummer til
en ny vogn, og Kaj Hansen byttede sig til
Alfaen for en åben SS, han havde handlet
sig til hos manden på Elverdamskroen. Kaj
havde tænkt sig at køre race med vognen,
men det blev ikke til noget, for Hauberg
købte bilen.
Men nu er vi nødt til at gå tilbage og
genoptage historien om Hauberg selv. Han
er født i september 1917 som søn af en
apoteker og voksede op på Worsåesvej, den
der går venstre om Radiohuset (som først
blev bygget omtrent tyve år senere syd for
Ladegården, og hvor der tidligere havde
været pestkirkegård). Mange veteranbilfolk
kender adressen, der var i årtier den kendte
kølerreparatør ARCO. I Haubergs barndomshjems gård fandtes to biler: En meget
stor, rødbrun Stoewer med træbeklædt karrosseri i bådform – og en ganske lille med
stor kaleche, sikkert en Peugeot af de, som
en vis Ettore Bugatti havde været med til at
konstruere. I gården lå som så mange steder
i København en værkstedsbygning, og på
anden sal huserede finmekaniker Clemmensen. Den lille bil var hans. Med mellemrum gungrede han ned ad den udvendige
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Asmussen i Stockholm. Max Leth, Asmussen, Jørgen Ingmann, Frederik, Hauberg med klarinet, Børge Ring.

Næste formiddag stillede Svend noget nervøs hos Leo Mathisen i Hostrups Have og
ringede på. Ingen reaktion, og Svend var på
vej ned ad trappen igen, da døren blev flået
op. Leo ”The Lion” råbte: ”Hva’ vil De?”
”Jo, undskyld, jeg har hørt, at Deres guitarist, Berthel Skjoldborg, rejser til USA, og
ville spørge, om jeg kunne komme i betragtning.” ”Hmmm”, gryntede Leo, ”Hvem har
De spillet med?” ”Børge Roger Henrichsen
og Svend Asmussen.” ”Nå, det lyder som en
mulighed. Kom ind i Ciro Klub i aften kl.
10 og tag pænt, mørkt tøj på, så prøver vi.
Men husk, aldrig at vække folk klokken 10,
når de er kommet i seng klokken 5.”
Svend mødte op på slaget 22 og fik
anbragt en node foran sig med Stuff Smiths
udgave af ”Where is the Sun”, som han havde på plade og kunne udenad. Da nummeret
var færdigt, lød Leos ord: "De har pladsen”.
Svends far var ikke indforstået med sønnens musikerambitioner. Svend kom i lære i
Gothersgade som farmaceutisk materialist.
20 kroner om måneden det første lærlingeår, 30 kroner de to næste og 40 kroner
det fjerde. Der var gået tre år og halvanden
måned, da han meddelte sin læremester, at
de 30 kroner kunne han nu tjene – per
aften! Jamen, det er jo, hvad jeg selv tjener,
var materialistens reaktion, men han gav
Svend brev på, at han var udlært farmaceutisk materialist, skønt der manglede 10 1/2
måned af de fire års læretid.
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Og nu var Svend Haubergs musikerkarriere i gang. Det var en pragtfuld tid. Sent
om aftenen som restaurantmusiker, men
også på tourné med Josephine Baker. Leo
havde en særpræget humor. Det drejede sig
oftest om grever. Han kunne sige om en
mand på dansegulvet: "Pas på den greve,
han går med falske sko." Til natmaden
bestilte han ”et stykke med tandkød og et
med ål i sokker”.
Bilmæssigt blev der snart råd til en Morris 8 Roadster. Det skulle helst have været
en højbenet MG, men det var der ikke råd
til, og Morris’en var både driftsikker og
god. Den havde lige plads til den besværlige
guitarkuffert bag sæderne.
Efter nogen tid ringede Svend Asmussen,
og da Hauberg tiltrådte engagementet,
imponerede han Asmussen ved at stille i
sorte ruskindsknapstøvler til smoking. Så
kom de perioder, der var højdepunkter i
Svend Haubergs musikerkarriere. Asmussen
havde i forvejen guitaristen Helge Jacobsen,
senere Jørgen Ingmann, så Hauberg spillede
nok så ofte klarinet, af og til trompet med
dæmper – og sang. Og han var ikke bleg for
at være med i orkestrets mere komiske
shownumre. I 1939 var Asmussens orkester
med i filmen ”En lille Tilfældighed” – det
er i den, Ib Schønberg har den forbløffende
replik: ”Må jeg præsentere det senere så
berømte orkester.” Læs det en gang til,
hva'ba!

Hvad biler angår, var Hauberg begyndt
at komme hos Kaj Hansen i Bregnerødgade
på Københavns ydre Nørrebro under
Højbanen. Der stod en dag en vanvittig flot
vogn, en SS1, som Kaj havde til salg for
arkitekt Hoff. Uendelig lang motorhjelm og
lavt coupé-karrosseri. Den blev Hauberg
straks helt tosset med, og den kørte faktisk
ganske udmærket. På en tur til Bruxelles
fløj solskinstaget ganske vist af og endte 50
meter bag vognen, men det blev sat på igen.
Motormæssigt var det en kedelig spand, 2
1/2 liter sideventilet motor af fabrikat Standard (SS betyder Standard Swallow, forgængeren for Jaguar).
Hauberg skulle besøge forældrene i Jylland, og da kørte vognen dårligt. En mekaniker i Jylland påtog sig at gøre noget ved
det. Hauberg fandt det dog tilrådeligt at
skille sig af med den, da han kom tilbage til
København. Han havde givet Kaj Hansen
8.000 kr. for den og solgte den for 12.000.
Tre uger efter kom der brev fra en sagfører.
Manden i Jylland havde syntes, at olierørene var i vejen og havde klippet dem af.
Motoren havde ikke smurt siden. Det lykkedes at få jyden til at hænge på misèren.
I besættelsesårene indspillede Asmussen
jævnt hen en 78’er om måneden. Hauberg
indspillede også med andre kombinationer,
så det blev til mange plader, hvor man kan
høre ham i de fire nævnte egenskaber. Fra
1940 til 1951 faktisk 56 indspilninger.
NYT 3/2006
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Danmarks-mesterskab på Fangel-banen 1951. Daniel Olsen i Steyr V8 hjemmebygget forsøger sig, og bagest er det nok Arnold Jensen i hjemmebygget Ford V8.

Hauberg i dyst med en Ford V8.

klodset. Hauberg var nu flyttet til Skodsborg, og også den vogn kom til at bo
udendørs foran garagedøren. Inden døre
holdt ”den lille”.
Flere gange var Asmussens orkester i Italien. Hauberg opsøgte Alfa Romeo, Via
Traiano 33 i Milano, men fabrikken var
blevet bombet under krigen, og hvad der
var af gamle dele, var stillet hen i et hjørne.
Der havde nogle opkøbere forsynet sig,
særlig et firma ved navn AFRA. Hauberg
kom på god fod med chefen og hjemførte
forskellige dele. Nok 3. gang han var der,
sagde chefen, at han havde noget ude i
gården bagved, der sikkert ville interessere
Hauberg. Under et halvtag stod en motor.
Det var en 8-cylindret af den type, Alfa
Romeo brugte først i trediverne i sine grand
prix-racere, 2,3 liter med kompressor. Hauberg ærgrer sig over, at han ikke kunne
skjule sin begejstring. Det fordoblede formentlig prisen. 4.000 kroner kom den til at
koste. Så var der også alt tilbehør – men
ikke noget topstykke. Det var solgt til racerkøreren Phil Hill.
Nu manglede Hauberg bare et topstykke
og en bil uden motor. Skulle der være en
mulighed i Skandinavien, hvor der efter

Haubergs mening kun var to bilkørere af
verdensklasse i gamle dage, nemlig nordmanden Eugen Bjørnstad og svenskeren
Widengreen, som begge havde kørt netop
den model? Hauberg spurgte sin svenske
Alfa-ven, K.E. Fröjd, ejer af Widengreens
2,3 liters racermodel, som han for øvrigt var
i Danmark med til det internationale Absalon Rally i 1967. Jo, en mand ved navn
Lund skulle have sådan en, men desværre
uden motor – den var puttet i en båd, som
sank i Skærgården. Bilen var nu forsynet
med en Ford V8-motor. Hauberg fandt
frem til Lund i Stockholm. Jo, han havde
stadig vognen, men han havde egentlig
tænkt sig at lave en isbaneracer af den, og
desuden manglede den jo motoren. Hauberg kunne se, at den også var mishandlet
på mange andre måder – men det var den
rigtige model. Hauberg ville jo ikke ud
med, at han havde en motor, men sagde at
han ville komme igen næste dag. Det gjorde
han og gik til bekendelse, og fik vognen for
6.000 kr. Skønt hentet i Sverige er det altså
nordmanden Bjørnstads tidligere vogn.
Nu har den været under istandsættelse i
mange år, og den er endnu ikke helt færdig,
og undervejs har Hauberg for sjov lavet en
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I 1942 mødte Hauberg rutinemæssigt til
en indspilning, hvor Asmussen stak ham en
elektrisk guitar, han havde lånt af Ulrik
Neumann. Danmarks første elektriske guitar, på ukendt vis skaffet Neumann af Dennow. – ”Jamen sådan en har jeg aldrig
prøvet.” ”Sæt dig hen i hjørnet og øv.”
Og så gik Hauberg i pladestudiet og lavede en af dansk jazzhistories smukkeste plader, ”Miss Annabell Lee”. Neumann måtte
nøjes med at spille rytmeguitar på akustisk.
Enkelte indspilninger var Haubergs egne
kompositioner. Mindeværdig er for eksempel også Peter Rasmussens kendingsmelodi
”Song of the Sun”, som er Haubergs komposition.
Må vi citere fra Erik Frederiksens meget
lommefilosofiske erindringsbog ”Trommeslageren hader Støj”: - ...Svend med Hauberg til efternavn, guitarist med tilnavn
”den hvide neger”, dette grundet hans
negroide sang- og spillestil.
Både i de første besættelsesår og de første
år efter besættelsen turnerede Asmussens
orkester i Sverige (i besættelsens sidste tid
sad Asmussen i fængsel i Berlin). I 1948 var
orkestret i Landskrona, da Hauberg tilfældigt fik fat i en dansk avis og så en ganske
lille annonce med ”Sportsvogn til salg, telefon Ægir 5913”. Det nummer genkendte
Hauberg straks som Kaj Hansens og ringede til ham. "Er den det chassis med nogle
karrosseridele, du havde stående under et
halvtag uden for værkstedet for fjorten dage
siden?" Da befandt motoren sig på et bord
inde på værkstedet. "Ja, og nu er den køreklar. Pris 14.000 kroner, det er billigt, og
jeg rokker mig ikke."
Hauberg havde kun de 8-10.000 kroner,
men skaffede resten i banken. Orkestret
skulle videre til Stockholm, og der leverede
Kaj Hansen vognen. "Når vi var færdige
med at spille om aftenen, fik den fuld gas i
2. gear. Det var noget, som kunne få
stockholmerne op af sengene."
Svend Asmussen selv havde en gammel
Cadillac, men den blev kort efter krigen
udskiftet med en ny Studebaker Commander, der med en stor, lukket påhængsvogn
rummede hele orkestret med instrumenter
og bagage. I København boede Hauberg nu
ved Lille Triangel for enden af Søerne, og
Alfaen var hans brugsvogn. Den stod ude,
også om vinteren, og da der første gang var
føget sne ind gennem gællerne og havde
lagt sig på motoren, troede han ikke, at den
kunne starte, men det gjorde den, så snart
han havde tippet karburatoren. Hauberg
stationerede en støvekost i vognen til at feje
sne af motoren med.
I det lange løb blev ”den lille” Alfa dog
efterfulgt at en større og lukket som brugsvogn, en 6-cylindret 2500 Sports Coupé fra
1948 med karrosseri fra Touring i Milano,
købt af filmmanden Preben Constantin
Philipsen, Rialto Film. Grøn, og lidt stor og
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Den lille røde på hænger skal til Italien for at køre løb.

Hastereparationen foregår på Haubergs ejendom i Sydfrankrig. Heldigvis var der
medbragt et godt udvalg af værktøj.
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kopi af undervogn med karrosseri, men
kopien mangler naturligvis motor og gearkasse.
Tilbage til ”den lille”. I 1949 arrangerede
Politiken det stort anlagte Lufthavnsløb i
København. Kaj Hansen spurgte Hauberg,
om han måtte deltage med Alfaen, og fik
lov. Under træningen kunne Hauberg ikke
nære sig, men tog selv en træningsomgang.
Det gik godt. En omgang til. Den gik ikke
godt. Den endte i halmballerne, og styretøjet knækkede, så Kaj kom ikke til start.
Et par år efter kørtes et også meget
omtalt løb på Amager Travbane, og der stillede Hauberg selv op. Det var 7. oktober
1951, og der blev kørt om Danmarksmesterskaber. Enkelte racersportsvogne og
nogle hjemmelavede i nordisk specialvognsklasse startede sammen. Hauberg blev nr. 2
efter Robert Nellemann i den ny Allard J2.
Alfaen tog ikke rigtigt gassen i starten, og
Nellemann kom en halv omgang foran,
men derefter gik det stærkt. Om Haubergs
kørsel på Amager Travbane skrev Morten
Pedersen dagen efter i BT: ”Det var en formidabel fryd at se Svend Hauberg gå fint
frem med sin 21 år gamle Alfa Romeo, og i
aldeles glimrende stil føre fra start til mål.
Det var første gang, han overhovedet kørte
på en bane, og første gang han konkurrerede direkte med andre kørere – og han klarede sig fint mod drevne folk som Arnold
Jensen og Daniel Olsen (begge i nordisk
specialracer. Red.) der pænt måtte blive på
anden- og tredjepladsen. Hauberg havde tilmed en udmærket tid, 4:56,4. (Robert Nellemann var dagens hurtigste med 4:19,0 i
sin ny Allard J2),
Mens Alfa Romeoen roligt og fornuftigt
gled gennem svingene uden at lade sig true,
gav den en ejendommelig lyd fra sig. Det
lød, som om den sang af fornøjelse over, at
det nu gik så godt. ”Det var nu ikke det”,
siger Svend Hauberg. ”Lyden blev forvrænget inde i styrthjelmen, og jeg troede først,
at det var et alarmsignal, og at det betød, at
jeg skulle stoppe. Jeg tog derfor farten af og
så mig omkring, men de andre kørte videre.
Så troede jeg, det var højttaleranlægget,
men det opdagede jeg fungerede godt nok.
Så opgav jeg det og kørte videre. Det viste
sig, at det var mit eget horn, der hylede
under hele løbet. Det havde kortsluttet”.
VT’s redaktør erindrer dengang at have troet, at det var kompressoren, man hørte.
Hauberg placerede sig ligeledes som nr. 2
på Fangel-banen. Så gik der mange år uden
sportslig deltagelse – ud over ved enkelte
lejligheder i DVK-arrangementer. Sammen
med Bent Mackeprang deltog Hauberg dog
i Brighton-løbet i 1966 med, hvad man
dengang troede var en H. C. Christiansenvogn.
I 1988 kom Alfa Romeoen ud på en rigtig langtur. Svend Hauberg og Palle Murmann deltog i det genoplivede Mille Miglia,
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På startrampen til Mille Miglia 1990. Bag rattet sidder Send Hauberg, og Palle Murmann er i passagersædet. Interessant at bemærke er, at J. M. Fangio var med til at
sende bilerne afsted. Man kan lige ane hans næse og pande oppe over hovedet på
personen, der står med det italienske startflag i hånden.

Ventoux Coupé fra 1934, der blev købt i
Paris. I 1976 deltog Hauberg i tre rallyer
sydpå med den ud i én køre. Efter starten
herhjemme viste olietrykmåleren for lidt, og
på hele den første tur til Cocnac-rallyet i
Bordeaux måtte fru Lizzi holde konstant øje
med olietryksmåleren, og Hauberg turde
ikke køre mere end 50-60 km/t. Vel
ankommet til det første rallys start i Frankrig søgte han råd hos erfarne Bugatti-folk,
som mente, det kun var måleren, der var
noget galt med. Og det var rigtigt. Under
en reparation herhjemme var der sat en for
lang arm bag på måleren. Derfor viste den
for lidt. I det andet rally deltog udelukkende mærkerne Ferrari og Bugatti. Det gik fra
by til by i Bordeaux, og på hvert rådhus
blev deltagerne beværtet med en drink, ligeledes de to motorcykelbetjente, som fulgte
med. Det gik dog godt. Det tredje og sidste
rally endte på Croisetten i Monte Carlo,
hvor de mere sporty modeller kørte race.
Hele turen blev på 4.000 km.

Svend Hauberg har også den smukke
Bugatti type 40, som tidligere tilhørte nu
afdøde Hans Chr. Rasmussen. I Rasmussens tid fik den skiftet de oprindelige
trådhjul ud med de aluminiumshjul, Erik
Koux nyfremstillede. Men ”den lille” Alfa
Romeo er og bliver hjertebarnet. En detalje
manglede på ”den lille”, nemlig det Alfa

Bugatti type 57 Ventoux coupé.
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som blev gennemført uden problemer. Successen blev gentaget i 1990 og 1992, idet
vognen blev transporteret til Sydeuropa på
hænger, første og tredje gang efter Haubergs
egen Jaguar, den midterste efter en lånt Alfa
164. Alle tre gange slap parret HaubergMurmann godt fra vovestykket, der ellers
desværre kostede flere deltagere livet.
Før starten på det første Mille Miglia i
1988 var der kludder med Alfaen. Vel
ankommet til Cannes opdagede man tydelige spor af olie, når kølerdækslet blev taget
af. Af med topstykket, og så afsløredes fejlen. Alfaen skaffer olietrykket op i toppen
gennem tynde rør i selve blokken. En Oring på størrelse med vor tids 25-øre var
tørret ind, men det kostede en rundtur til
byens handlende med bildele, to dages
sveddryppende arbejde i stegende hede og
en ny toppakning.
Det samme år faldt Hauberg og Murmann ind i det mondæne Hotel Martinez,
nabo til det endnu mere kendte Carlton i
Nice. Der sad en enlig pianist, og der gik
ikke lang tid, før Hauberg fik uro i benene.
Han vekslede et par ord med pianisten, som
med det samme kunne mærke, at han havde
at gøre med en fagmand – og så fremførte
Hauberg et par sangnumre til stort bifald.
Til det første Copenhagen Classic Cup i
1996 havde Hauberg anmeldt sin deltagelse
i den gamle Alfa Romeo, som desværre
knækkede bagakslen under træningen.
Trods en herboende italiensk mekanikers
anstrengelser lykkedes det ikke at gøre vognen kampklar, og Hauberg deltog i stedet
med sin Bugatti type 57 Ventoux Coupé,
som dog ikke er nogen racer, og kørte derfor et par omgange for at vise tilskuerne den
smukke bil af det stolte mærke. To år før
startede Hauberg også med den til Sommers første rally. Da gik den i stykker. Hauberg endte på bagsædet i en gammel Bentley, hvor han tilsyneladende sad og filosoferede, men til den efterfølgende fest afsløredes det, hvad der var foregået i hans opfindsomme hoved. I orkestrets pause afleverede
han en formfuldendt tekst om løbets genvordigheder.
Hauberg stoppede sin musikerkarriere i
1950 og koncentrerede sig om hotel- og
restaurationsdrift. Der begyndte at gå lidt
mere samler i Hauberg. Han anskaffede flere biler, og ikke mindst har han nu en
meget stor samling af automobilia i form af
plakater, brochurer, kølere, kølerfigurer og
lygter. I nærheden af bopælen i Skodsborg
blev skaffet plads til opstaldning af vogne
og til et lille værksted, og der har i tidens
løb været en hel del vogne, som er kommet
til og blevet afhændet igen. Rolls-Royce
20/25, Lancia Lambda, Jaguar E-type, for
at nævne nogle. Også en gammel sag som
en Gladiator fra 1902.
Men hovedbestanden er nu de tre Alfaer
plus tre Bugattier. Kendt er hans type 57
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Den kønne type 40, ex H.C. Rasmussen, startede uden tøven, med en fint
buldrende udstødning.

Romeo navnetræk, den havde haft på skrå
på selve kølerelementet. Hvor var det blevet
af? Jo, det befandt sig i Canada, fortalte bilhistorikeren Jørgen Ditlev Scheel engang
"Deres Ærbødige" i et brev. Han havde fået
det af Karlby helt tilbage før krigen, og nu
stod det og pyntede på hans reol. Jeg skrev
min mening om det til Scheel, og en dag
bragte fodposten mig et fladt brev med skiltet i. Jeg kunne flux bære det videre til

Svend Hauberg i Skodsborg, så det kunne
genindtage sin gamle plads.
Nu til september rammer Svend Hauberg
de 89 år, men bilglæden er uformindsket,
og i fritiden pusler han stadig med sine fine
biler og lufter dem. I de sidste mange år er
den daglige transport mellem bopælen i
Skodsborg og virksomhederne inde i byen
foregået i ældre Jaguar-modeller. Senest blev
for et par år siden anskaffet en Daimler 4-

Den lille rødes motor.
Fem hovedlejer. Rootes
kompressoren sidder forrest.
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liters 1990. Vi havde fornøjelsen af at se
Hauberg til den store indvielse i Nærum 1.
maj 2004.
Hvordan går det så med jazzen? Ja,
instrumenterne, guitar, klarinet og trompet,
er lagt på hylden, men under sine ophold i
Frankrig finder Hauberg sammen med ligesindede om jazzen, og så er vi tilbage ved
udgangspunktet – gårdsangeren. Det er
nemlig som sanger, Hauberg deltager i glæderne.
Kilderne til denne artikel har som sagt
blandt andet været Peter Berings artikel om
den ældste Alfa i Bilhistorisk Tidsskrift nr.
96/1988 (hvor der er en del flere billeder fra
vognens første år), samt Svend Hauberg selv
– herunder en videooptagelse af det foredrag, han under meget stor deltagelse holdt
i klublokalet i Nivå for nogle år siden. Endvidere en masse bøger om dansk jazz og
Hemming Hartmann Petersens radiointerview med Hauberg for en del år siden. Billedstoffet er egne optagelser fra vores eget
arkiv og fra Svend Hauberg og Palle Murmann.
Teknik

Alfa Romeo blev først masseproduceret fra
begyndelsen af halvtredserne. Før det, var
produktionen kun i 1925 nået over tusind
køretøjer på et år. Derfor er de gamle Alfa’er
sjældne. Midt i tyverne havde Alfa Romeo
to modeller, en 6-cylindret 3-liters og en 4cylindret 2-liters. En af sidstnævnte type
stod midt i trediverne på en københavnsk
huggerplads. Ifølge et ugeblad stammede
den fra en ambassade, og huggeren havde
fået den for 150 kroner. Det kan have været
Danmarks første Alfa Romeo, der endte
sine dage på den måde.
I 1923 ansatte Alfa Romeo i Milano Vittorio Jano som konstruktør. Han kom fra
Fiat og blev sat til at bygge en ny grand
prix-racer. Fra 1926 til 1937 var Jano chef
for fabrikkens flymotor- og bilkonstruktionsafdeling. Hans første personbil blev en
6C 1500 med enkelt overliggende knastaksel. Fra 2. serie leveredes også en sportsudgave med to knastaksler og en Super Sport
med kompressor. Sådan en vandt Mille
Miglia i 1928. Med 3. serie i 1929 kom den
lidt større motor på 1.752 cm3, der ligger i
Haubergs røde. Serien kunne fås som Turismo med én knastaksel, som Gran Turismo
med to og på kort chassis med eller uden
kompressor som Gran Sport og Super
Sport.
Gran Sport var den hurtigste udgave af
Alfa Romeo 1750 bortset fra nogle få fabriksracere med fast top. Haubergs eksemplar
er en serie 5, stelnr. 8513063, bygget i 1930.

Monza – den ægte vare. Monza’ens motor er 8-cylindret og har kompressoren på siden.

En prøvekørsel

▲

Bent Mackeprang fik lov til at prøve Alfaen
og beskrev sin oplevelse i tidsskriftet Mobilia i september 1970:
NYT 3/2006
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Bugatti type 38 købt i Frankrig uden
motor. Nu er der lagt en motor i fra type
44. Svend Haubergs garager indeholder
mange spændende ting. Forrest ses en
De Dion-Bouton tricykel.

Definitionen på en sportsvogn er med
årene blevet ganske udviskede, da de stadigt
stigende krav om forøget komfort efterhånden har overført mange tidligere som
sportsvogne kendte mærker til Gran Turismo-klassen, hvis de ikke slet og ret har lidt
den tort at blive 2-personers familievogne i
forklædning. For at forstå rækkevidden af
denne begrebsforvirring behøver man kun
at sammenligne den gængse sportsvogn af i
dag med den her viste Alfa Romeo fra
1930, som repræsenterer et af de mest rendyrkede eksempler på en ægte sportsvogn.
Både dens ydre og indre afslører en konsekvens, som selv den ikke-teknisk mindede
vil fornemme. Opgaven har været at fremstille en hurtig vogn, som i kraft af hele sin
opbygning ville give ejeren det bedste, man
dengang kunne byde på i acceleration,
vejbeliggenhed og bremser. Selv om tophastigheden ligger omkring de 160 km/t, er
dette forhold underordnet for begrebet
sportsvogn, idet de førnævnte tre dyder
først og fremmest skal være til stede, for at
sidstnævnte kan udnyttes.
Set fra førerens synspunkt er forudsætningerne for at opleve denne bil og dens ydeevne så intenst som muligt tilgodeset i forbilledlig grad, og her kommer definitionen
på en sportsvogn særligt frem. I det trange,
men korrekt udformede ”cockpit”, sidder
man med støtte de rigtige steder og frit
albuerum. Vognens betjeningsorganer ligger
naturligt for arme og ben således, at en følelse af at have "trukket bilen på" opstår.
Under kørslen føler man sig som ét med
vognen, der ligesom er en forlængelse af ens
eget centralnervesystem. Synsindtrykket
over den lange motorhjælm med de to lygter og forskærme klart markeret er meget
karakterfuldt i forhold til nutidens udflydende blikmasse, der med sin dyneagtige
karakter måske mere end noget andet er
med til at udviske bil-entusiastens fornemmelse af, at det er en maskine han betjener.
At Alfaen er en maskine, er der imidlertid ingen tvivl om, da man både kan høre
den og lugte den, samt føle den i tå- og fingerspidser. Den 1752 cm3 6-cylindrede
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Vi kunne ikke komme til at fotografere den grønne Alfa Romeo 6C 2500 – men den
ser nogenlunde sådan ud.

motor har to overliggende knastaksler og
udvikler 85 hk ved 4.500 o/m. Kendere af
mekanik vil umiddelbart fornemme, hvorledes kompressoren foran motoren ubesværet
pumper gasblandingen fra karburatoren
gennem det lavtliggende rør til det seksgrenede indsugningsmanifold, og hvorledes
den forbrændte gas lige så ubesværet ledes
bort gennem de to tregrenede udblæsningsmanifolder. Ligeledes vil kenderen nyde de
mange tekniske detaljers funktionelle placering, og sammen med ikke-kenderen beundre udformningen af disse detaljer, ikke
mindst de for køling finnede indsugningsrør, der ligesom knastakseldækslerne er
udført af aluminium og formet med virkelig
skønhedssans.
Alfaens ydre har den klassiske afklarede
form, hvor hver detalje tjener sit fomål. Det
2-personers Zagato karrosseri er af aluminium, ligesom de elegant svungne skærme

med den smalle, stærkt hvælvede profil, der
ligesom gentager dækkenes form.
Selv om det var en meget dyr bil i 1930,
og selv om formålet med den har haft et
noget eksklusivt sigte, er der tale om et
stykke brugskunst af høj karat, og det er
med beklagelse, man konstaterer, at sportsvognen som type er ved at uddø, idet dens
sidste forsvarer, England, nu kun har et par
enkelte fabrikanter tilbage, der forsøger at
tilfredsstille det klientel, som kun ønsker, at
en bil skal opfylde én mission, nemlig at
gøre selve kørslen til en glæde og et mål i sig
selv.
Over 30 år er gået, siden Mackeprang skrev
dette, og man må vel sige, at hans beskrivelse
af vognen holder, men med sportsvogne, eller
det der ligner, er det ikke gået ganske, som
■
han troede.
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