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EN UNGDOMMELIG TYPE FYLDER 40
Foran Milanos domkirke fejredes Spiderens runde fødselsdag den sidste weekend i maj
Tekst og foto: Hans Scheving (også forside)

idst på lørdag formiddag her i millionbyens hjerte, i den særlige trykkende milanesiske varme. Rastløs
uro hos Alfa Romeos medarbejdere på
Piazza del Duomo, både hos et antal værdige ældre herrer med diskrete Alfa-nåle i
reverset, og hos de yngre medarbejdere med
deres farvestrålende bånd om halsen med
adskillige vedhængende ID-kort. Begge
grupper kredsende omkring opstillingen af
bannere, afspærringer, røde løbere, tribuner
og kæmpebilleder. Ingen biler, endnu, bortset fra to af Alfa Romeo-museets ældste,
som nok ikke kunne betros selv at klare
køreturen fra forstaden Arese til centrum.
Dertil tre sølvfarvede GT’er, nyeste aftapning med glastag og ”Organizzasione 40
Anni Anniversario” med store typer på dørene, samt den tildækkede nyhed, der skulle
afsløres som et af lørdagens højdepunkter.
En lydmand skruede formålsløst op og ned
for lydanlægget, spillede ældre radiohits,
råbte hallo i mikrofonen med jævne mellemrum, og opnåede til sidst ikke meget
andet end sløve blikke fra de kaffe- og
vanddrikkende gæster på cafeerne i pladsens
karakteristiske kolonnader.
Lige lidt hjalp det. Klokken blev ét i stedet for elleve, før der skete noget. Den
pludselige ankomst af to sjældne ”stor-coupé” versioner på den klassiske 1900-platform, og et enkelt fejeblad mere til at supplere de tre, der allerede holdt klar, gav
pludselig lidt retning og aktivitet. Henover
den tomme plads begyndte folk nu i små
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grupper at strømme mod de nytilkomne
biler for at tage dem i øjesyn. Måske gjaldt
interessen også den nydelige kvindelige
chauffør i den ene 1900, som sammen med
bilen gav minder om klassiske, italienske
film fra 50’erne. I hvert fald den flotte
måde at stå ud af bilen og samtidig føre en
storsmilende samtale med en af fejebladschaufførerne, uden på nogen som helst
måde at lade sig mærke med, hvilket køretøj man netop har bragt ind foran nogle
hundrede ivrige tilskuere på den for biler
ellers totalt lukkede plads. Fint lille tableau.
Det var ikke nemt at finde på nettet.
Den kryptiske helsides-annonce fra fabrikken i det ellers glimrende blad, Ruoteclassiche, kom blot med en antydning. Men
nogen telefontrafik fra Lombardiet med den
ligeledes behandlingskrævende Alfist-bror
hjemme i København og lidt søgning på
fabrikkens italienske hjemmeside gav pote:
Ved et stort anlagt arrangement i weekenden skulle 40-året for Spiderens fremkomst
fejres. Det var i fabrikkens regi, og seancen
havde også til formål at præsentere arvtageren, den spritnye Spider, årgang 2006. Private med ejerskab af en Duetto eller Spider
havde også mulighed for at melde sig under
fanerne til fødselsdagsfesten og deltage i de
to dages paradekørsler, middage og fremvisninger. Resultatet af det var bl.a., at den
venligt undskyldende, lidt trætte politimand på domkirkepladsen i Milano fortalte, at lørdagens fødselsdagskolonne var en
del forsinket i forhold til køreplanen, fordi

der var langt flere biler med i kolonnen end
påregnet fra politiets side.
Formiddagsturen lørdag – optakten – gik
fra en historisk villa i byens udkant og ind
til centrum, og dagens efterfølgende udflugt
om eftermiddagen med gallamiddag ved
Orta-søen i den nordligste del af Lombardiet fik maksimal opbakning fra lokale Alfisti
og en del vogne med nummerplader fra den
nærliggende italiensktalende del af Schweiz,
Ticino. Søndagen stod programmet efter
morgenmad på fælles konvoj til museet i
Arese, med frokost og taler ved fabrikkens
ledelse.
Nu meldte en ubestemmelig rumlen i
det fjerne, punkteret af de karakteristiske
sonore brøl fra store Moto Guzzi motorcykler, at et eller andet var på vej. Kamerabatteriet blev tjekket en sidste gang, og
familien, som anvendte ventetiden til at
snuse i forretninger i kvarterets mange indkøbsgader, vendte næsen mod begivenhedernes centrum. Med en lang række biler
fra fabriksmuseet i spidsen og ledsaget af
politimotorcykler i stort tal rullede kolonnen omsider ind på den enorme plads foran il Duomo. Rastløshed og formålsløs
omkringflakken på pladsen afløstes straks
af orange veste og ditto flag, altså målrettet
aktivitet. En hel flok af officials fik i løbet
af kort tid og med udfoldelse af en elegant
gnidningsfri effektivitet hele kolonnen
smukt opmarcheret og parkeret foran kirken og langs kirkens ene side. Et veritabelt
overflødighedshorn af ædle klassikere, flot

Spidere og Duettoer, så langt
øjet rækker. Med alle typer fronter, med og uden sort fendergummi, og med allehånde variationer over motivet med de indfældede lygtehuse. Se forsiden.
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Den ny Spider blev præsenteret her på pladsen
ved domkirken. Det var jo
passende anledning, samtidig med 40 års jubilæum
for type 105-Spideren.
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holdt, i varierende grader patinerede. Med
et klart signal om, at dette først og fremmest er biler til brug, og som bliver brugt.
Mille Miglia vogne (Tazio Nuvolaris vinderbil bl.a.), specialproducerede sports- og
sportslimousinemodeller, cabrioletter i alle
afskygninger fra fabrikkens righoldige
historiske produktion. En enkelt Berlina,
men ikke helt almindelig: Giulia 1600 TI
Super, hvid selvfølgelig. Og original, uden
tvivl. Kun to forlygter, de andre to fjernet
for bag et fintmasket stålnet at hive mere
luft ind til den tunede motor. Kolonnen fik
sin pausestreg med en af de få overlevende
Alfa-varevogne, museets ledsagebil til løb.
På bagenden den selvbevidste påskrift:
”Alfa Romeo – Made in Arese”. For hvem
kender ikke det sted?
Fabriksvognene kørtes af unge og ældre
medarbejdere i fabrikkens/museets polotrøjer og kasketter. De ”gamle kæmper”
med mytisk oprindelse i Mille Miglia,
tusindemilsløbet fra Brescia til Rom og
retur, blev ført af vognenes faste kørere i lette, lyseblå sommerkøredragter (næppe flammesikre, men svært elegante). Fra den nære
familie sås også biler fra den officielle klassiker-racerstald ”Scuderia del Portello”,
opkaldt efter fabrikkens første hjem gennem mere end et halvt århundrede. Og dertil en hær af Duettoer og Spidere. I spidsen
for dem en mindre sværm af Giulietta Spidere, ophavet til den cabriolet, der så
dagens lys i 1966. Duettoen, som den hed
dengang, er vel en All Time Great blandt
bilklassikere, og ligeså ikonografisk som 8C
typen eller den oprindelige Alfetta var på
deres tid, og som Ferrari 250 i den helt
klassiske version siden blev. Farveviften
bredtes mere og mere ud ned gennem
kolonnen, i takt med at bilerne bliver nyere.
De gamle Giulietta Spidere er enten sorte,
røde eller den helt fantastiske ”horisontblå”
lysende farve. Op gennem Duettoens og
Spiderens historie blandede grønne nuancer, brune, gule og metallakker sig efterhånden i koret. En hel skala, et vældigt register, der til sidst holdt opmarcheret langs
kirkens side. En farvelade, og dog alle variationer over et samlet tema, som en vældig
skala på kirkens orgel.
Med Duetto og Spider ramtes en arketype, en grundform, som et utal af designstudier og bilfabrikker siden har trukket på og
forsøgt at hamle op med, med større eller
mindre held. Lad være, at den som følge af
sin grundform, den åbne to-personers bil
uden tag, og deraf følgende eftergivenhed i
ramme og karrosse, ikke fik sin storhed på
racerbanerne (selvom det kan gøres, som et
enkelt aktuelt eksempel i Danmark fint
demonstrerer). I stedet blev den fast inventar på alle italienske byers Piazza Garibaldi
et Corso, foran den allestedsnærværende Bar
Sport eller på vej ud ad en udfordrende landevejskurve i et klassisk italiensk landskab,
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En enkelt smuk ”knækfront” i farven Pino Verde havde sneget sig ind i orgiet af
cabrioleter.

Fangios vinderbil fra Mille Miglia 1933. En kompakt lille skønhed og i fantastisk
smuk stand. Det må have kostet nogen timers indsats, i betragtning af de bank,
bilen fik under dette og andre løb.

Fra den mere potente del af processionen. For ører med den rette følsomhed musik
af fineste kaliber, opført med domkirke og byens berømte opera som kulisse.
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I sandhed en sjælden fugl! Måske et udslag af marketingsaf- Kunsten at stige ud af en meget sjælden, klassisk bil midt på
delingens våde drømme om et indtog i stor stil på det ameri- domkirkepladsen, i en af verdens mest bilfikserede nationer.
kanske marked. Hvem kender mere til denne sære model?
Og se fuldstændig uberørt ud.

og den lagde grunden til en hel dille på den
anden side af dammen efter sin hovedrolle i
filmen Fagre Voksne Verden, med Dustin
Hoffman som chauffør. Den blev en grundpille i fabrikkens langtidsholdbare 105-serie
med et stort antal varianter over ”il vero
cuore sportivo”, Nord-motoren i aluminium
og med løse stempelforinger som kraftværk
og sjæl med dens dobbelte knastaksler og
glade omdrejningsvillighed. Fra 1966 til
1993 produceredes modellen i et utal af
varianter, nogle mere heldige ud fra et
formgivningsmæssigt synspunkt end andre,
alle varianter over designfirmaet og karroserimageren Pininfarinas enestående stærke
basisudsagn. Samlet produktion gennem sin
levetid på over 130.000 eksemplarer, et
svimlende højt tal for en ”smal” vogn, og
betydeligt flere end de lukkede coupeer,

Domprovsten velsigner begivenheden,
og læser en trafikbøn. Ved visse løb –
bl.a. den historiske udgave af Mille Miglia – omfatter kirkens rolle både en stor
messe og velsignelser over alle deltagende køretøjer.

40

”Bertonerne”, som ellers nok er kommet til
at stå som en tidløs klassiker af de store.
Læg dertil, at det kun er de sidste generationer af modellen, der produceredes på automatiske anlæg. De første mange generationer blev banket op over skabeloner og grove
stanseforme, hvor håndværket i forbindelse
med tilpasning af karrosseridele og montagen fortsat var afgørende. Spideren blev en
succes over tid, som kun meget få andre bilfabrikker eller for den sags skyld andre producenter af forbrugsgoder kan brøste sig af,
ligeså italiensk som pasta, espresso, scootere
og chianti, ligeså enkel i sin formel, og ligeså svær at få til at sidde lige i skabet.
Opbakningen til det synspunkt, den trosbekendelse, fandtes i en majestætisk række
af Duettoer og Spidere, der i nydelig
skråparkering strakte sig langs hele den ene
side af Italiens næststørste domkirke. Vel er
det franske bygmestre, der har præsteret
dette gotiske mirakel, men det er lombardiske smede, værktøjsmagere og ingeniører,
der har frembragt Spiderens lille, verdslige
mirakel. Maksimalt 60 hold kunne tilmelde
sig processionen, men det virkede som om
der var langt flere.
Begivenheden fik opmærksomhed fra
allerhøjeste kirkelige autoritet, ærkebiskopsædet i Milano. Domprovsten, opstillet
under fabrikkens trikolorefane med mottoet, holdt en tale, hvori Alfa Romeos betydning for Milano og Italien, og i videre forstand for italiensk kultur, blev fremhævet.
Flokken af midaldrende fabrikskørere i de
orangerøde polotrøjer, den øvrige sammenstimling af Alfisti i alle aldre, de ældre
distingverede mænd med ufortalte gerninger på Alfa Romeos vegne, alle vi andre, alle
anlagde en bredt smilende og lyttende
opmærksomhed. Den særlige, fredfyldte tilfredshed, der kendetegner en gruppe, som
uanset baggrund ved, at man er fælles om at
værne om en fælles kultur af betydning. Og
provsten, som overbragte hilsen og velsignelse fra ærkebiskoppen af Milano, afsluttede med at læse trafikbønnen. Der indledes:

”Hellige Fader, vi beder dig om at beskytte
dine børn og deres transportmidler, vi beder
om nåde og sikkerhed på landevejene og på
(racer)banerne...”. Det er ellers en foreteelse,
der som oftest finder sted foran kørerne før
løb i Italien, og så i Rom, i begyndelsen af
marts, hvor den lokale værnehelgeninde for
bilister, San Francesca, stiller sin årsdag og
højtid til rådighed for velsignelser af lokalbefolkningens biler. Alle slog kors for sig
efter bønnen.
Herefter gik tæppet for sidste akt på
domkirkepladsen. Det røde dækken med
fabriksmærket – Milanos byvåben – blev
løftet. Under dækkenet åbenbaredes en
nutidsdrøm, helt i tråd med Alfa Romeofilosofien: En intens cocktail af teknisk formåen og henvendelse til vore dybere
instinkter. Som tidligere modeller, ikke nem
at opnå, dyr, men dog indenfor mulighedernes rækkevidde i disse forbrugsvenlige
tider, for en del i det mindste. Salige smil
og flittig brug af kameraer hos tilskuerne,
stoisk ro og udstråling af naturlig autoritet
hos den ene repræsentant for fabrikken,
som var sat til at vogte vidunderet. Et par
timer ved middagstid i Milano, rundt om
domkirken, i den særlige lugt af sveden
motorolie, klassiske biler. Smukt design,
fremragende mekanik, glade mennesker,
nogle dybt optaget, andre bare beundrende
og uden de indviedes særlige, intense blik.
Først nu går det op for ungerne, at de
både er sultne og tørstige. Vi skal finde et
sted at få den forsinkede frokost og en masse væske indenbords. Familiefaderen tænker
ind i mellem omfattende bestillinger hos
tjeneren og det almindelige frokostpostyr
på, hvordan weekenden mon ville have
været, hvis man havde lagt de 300 Euro for
at deltage i pilgrimsfærden som privatist,
forudsat selvfølgelig, at man havde en Spider, aftapning Classico med sig, altså. Der er
jo bare ikke særlig meget plads i sådan en,
sammenlignet med en lejet Grande Punto.
Men til det er der vel egentlig kun at sige:
■
Og hvad så!?
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