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ALFA ROMEO
PÅ VILLA D’ESTE
Alfa Romeo firdobbelt belønnet. Hvert år
arrangeres den prestigefyldte Concorso di
Eleganza på Villa d’Este. Ved udstillingen i
2012 fik Alfa Romeo præmie med både nye
og gamle modeller
Tekst: Staffan Erlandsson (oversat af Peter Dyrelund)
Foto: BMW Group

6

februar 2013

al fa rom e o h i sto r i e

A

lfa Romeo 4C er ikke engang
begyndt at blive produceret
endnu, men den har allerede
givet mange spaltemillimetre
i pressen verden rundt. Ved Villa d’Este
opnåede den prisen "Design Award for
Concept Cars & Prototypes", hvor vinderen
blev kåret af de besøgende på udstillingen.
4C repræsenterer – ifølge Alfa Romeo selv
– essensen af den sande sportslige sjæl indenfor følgende: Præstationer, italiensk design
og tekniske fortræffeligheder til at give den
størst mulige køreoplevelse med fuldstændig
sikkerhed.
En fantastisk renoveret 6C 1750 GS
Figoni fra 1933 erobrede ikke mindre end
tre udmærkelser. Efter udstilling og parade
i Villa d’Este og Villa Erbe blev tre førstepriser i den historiske klasse fuldt forståeligt
givet til lige præcis denne storslåede vogn:
Coppa d’Oro Villa d’Este – publikums valg
Best in Show – hvor en jury afgjorde valget
Trofeo BMW Group Italia – endnu et
publikums valg
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Bilen, som blev udstillet, er yderst
sjælden. Modellen er en coupé, designet af
karrosseribygger Figoni. Bilen havde debut i
Paris 1933. En letvægtsversion af modellen
vandt endog sin klasse på Le Mans 1935.
Mellem 1929 og 1933 byggede Alfa
Romeo en serie biler beregnet både til
gadekørsel og til race, og 6C var grundstenen. Betegnelsen 6C står naturligvis for
seks cylindre og i dette tilfælde altså en
række-sekser på 1.752 cm3, en størrelse som
Alfa Romeo selv i dag benytter i Giulietta
QV og den kommende 4C.
Vittorio Jano udviklede den oprindelige
model, som blev præsenteret i Rom 1929.
I de følgende år udvikledes og opdateredes
modellen, hvilket resulterede i seks serier
med uafbrudt fremgang for modellen.
De fleste blev solgt som rullende chassiser, hvorefter en karrosseribygger udformede karrosseriet, der som oftest var åbne
to-sædede udgaver. Ejeren David Cohen
drømte om en 6C GS serie 6, da han som
ung dreng under opvæksten så netop denne
bil.
Efter flere ejerskift købte Cohen, som
nu bor i Vancouver, Canada, sin barndoms
drømmebil. Efter fire års dyr og omhyggelig

6C 2500 Cabriolet 1947, ejet af Roberto
Donati vandt også en pris

Tæt opløb for at fotografere
vinderen af prisen "Design
Award for Concept Cars &
Protoypes
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David Cohen med én af de tre pokaler, som bilen vandt på udstillingen

renovering er bilen nu i concours udstillingsstand.
- Det er en enestående ære at modtage
denne pris, sagde David Cohen, da han fik
overrakt pokalen. At jeg som barn beundrede denne bil næsten hver dag, og at jeg

så i dag står med denne pokal er virkelig
enestående.
I 1935 vandt bilen sin klasse på Le Mans
og med en 6. plads totalt. Efter race-årene
fik bilen en ny karrosse, og i dag er den
således i concours stand.
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6C 2300 1935

Der var også andre Alfa Romeo, der fik
pokaler. I kan se en fin 6C 2300 fra 1935
herover.
Og i klassen Gentleman’s Sports Cars vandt
Roberto Donati (I) med en Alfa Romeo 6C
2500 Cabriolet Ghia fra 1947.

Det er kun de allerflotteste biler, der får lov at komme på Villa d'Este

" 4 C er essensen af den sande sportslige sjæl
indenfor præstationer, italiensk design og
tekniske fortræffeligheder "
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