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2019 fejrede det klassiske designhus og karrosserimager Zagato 100
år, en betydelig alder i en branche,

hvor konkurrencen er benhård, og du aldrig er
bedre end din seneste skabelse. Zagato har skabt
uforglemmelige klassikere for blandt andre
Aston Martin, Ferrari, Fiat, Jaguar, Lancia og
selvfølgelig Alfa Romeo. Den klare ledestjerne i
disse hundrede år har været lav vægt og god aerodynamik. Derudover har Zagato været fremtrædende inden for udvikling af produktionsmetoder,
racerbiler og design. Samtidigt har Zagato
formået at forblive uafhængig og familieejet. I
dag er det tredje generation af Zagato, der leder
firmaet, stadig med adresse i Milano.
I tre dele har Michael Eriksson fra den svenske
Club Alfa Romeo i Sverige behandlet Zagato’s udvikling som virksomhed og menneskene bag det.
Per Manstrup Kristensen har oversat Michaels
fine historier, hvor han også berører nogle af
deres biler, både Alfa Romeo og andre mærker.
I dette nummer dækker vi den historie, der førte
til grundlæggelsen af Carrozzeria Ugo Zagato &
Co og derefter udviklingen frem til 50'erne.
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Tekst: Michael Eriksson (oversat af Per Manstrup Kristensen)
Foto: Diverse
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" Takket være den viden, Ugo
har erhvervet, og et ry for at
være meget dygtig, undgår
han at blive sendt til fronten "
Ugo Zagato, designer med luftfart
som pejlemærke
Ugo Zagato blev født i Gavello beliggende
i det nordvestlige Italien den 25. juni 1890.
I en alder af 15 mistede han uventet sin far,
og manglen på arbejde i Italien tvang ham
til at søge til Köln i Tyskland, hvor han fik
et arbejde i industrien.
I 1909 vendte han tilbage til Italien for
sin værnepligt, og straks efter, at denne
var overstået, flyttede han til Milano og
tiltrådte ansættelse i Carrozzeria Varesina.
Carrozzeria Varesina var et firma, der havde
specialiseret sig i karrosserier til tungere
køretøjer såsom lastbiler og busser. Her
lærte han karrosseriarbejde fra bunden af
under oversyn af ingeniøren Carlo Belli.
Parallelt med sit arbejde i Carrozzeria
Varesina studerede han om aftenen på "Regio Istituto Tecnico", og på dette tidspunkt
mødte han også Amelia Bressello, som han
senere giftede sig med og fik sønnerne Elio i
1921 og Gianni i 1929.

Stil. En ung
Ugo Zagato
poserer i de
fineste klæder

➥

6C 1500 var et af Zagato's første arbejder for
Alfa Romeo. Den ældste bil, som endnu findes
skal være denne fra 1928. Den havde en rækkesekser på 1487 cm3 med kompressor og enkelt overliggende knastaksel, hvilket gav 78 hk
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En hel række Alfa
Romeo 16C 1500
Super Sport udenfor
Zagato's fabrik

Ingeniøren ba
g Alfa Romeo
6C 1500 var
Vittorio Jano

En Alfa Romeo 6C
1500 Super Sport
Zagato del-tager i
1928-udgaven af Mille
Miglia. Der deltog hele
otte af disse biler i
løbet, men denne køres
av Giuseppe Campari
(Italia) og Guilio
Ramponi (Italia), som
faktisk endte med at
vinde Mille Miglia!

Som arbejdsleder for flyproducenten Fabbrica Aeroplani og
Ing. O. Pomilio tilegnede Ugo Zagato sig værdifuld viden
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Takket være den viden, som Ugo har
erhvervet, og et ry for at være meget dygtig
inden for sit erhverv, undgår han at blive
sendt til fronten, da Italien trækkes ind i den
første verdenskrig i 1914. I stedet overflyttes
han til Torino som mellemchef for flyproducenten Fabbrica Aeroplani, Ing. O. Pomilio,
hvor han får kontrakt på at levere tre fly om
måneden til det italienske luftvåben.
Ugo stiller sig ikke tilfreds med at bygge
flyene, som de altid gjorde det hos Pomilio,
men udvikler og strømliner i stedet konstant produktionsmetoderne, således at de i
slutningen af krigen er oppe på at bygge to
fly pr. dag.
Tiden hos Pomilio er absolut afgørende
for Zagato’s fremtid, både fra et teknisk og
økonomisk synspunkt. I løbet af de tre år
hos flyproducenten har han lært meget om
aerodynamik, og om hvordan man bygger
letmetal konstruktioner. Derudover er han
nu en velhavende mand takket være den
stigning i produktionen, som han sikrede i
kontraktperioden.
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" I kke bare var bilerne smukke i
1930-tallet, de kunne også lave fine
modelbetegnelser! Dette er en 6C
1500 Gran Sport Testa Fissa Zagato "
➥
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6C 1500
Grand Sport
Testa Fissa
Zagato
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Den fattige bondesøn fra Gavello var nu
blevet en dygtig tekniker med stor erfaring
og egenkapital. I 1919 startede han firmaet
Carrozzeria Ugo Zagato & Co i Milano
med speciale i karrosserier i letvægtsmaterialer.
Den første bil var baseret på Fiat 501,
men gennembruddet kom i midten af
20’erne, hvor Alfa Romeo havde brug for
en erstatning for de tunge og forældede RLog RM-modeller. Alfa Romeo’s nye stjerneingeniør Vittorio Jano tog udgangspunkt
i sin succesrige racerbil P2 og udviklede et
nyt chassis med en 1,5-liters 6-cylindret
rækkemotor. Flere forskellige karrosserimagere bød ind på det nye chassis, men
Zagato skabte to forskellige, meget lette og
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smukke karrosserier: 6C 1500 Sport Zagato
til landevejen og 6C 1500 SS Corsa Zagato
som racerbil. Succeserne for Zagato og
Alfa Romeo fortsatte med efterfølgeren 6C
1750, der allerede som prototype sejrede i
Mille Miglia. I de tidlige 30'ere var det også
Zagato, der leverede den succesrige Scuderia
Ferrari med 8C 2300 Zagato i forskellige
udgaver.
Den teknik, der blev anvendt af Zagato,
var at skabe et "skelet" af tynde rør, der
derefter blev beklædt med tynde aluminiumsplader, som gav et meget let karrosseri
kaldet "Extraleggera" (italiensk for meget
let). Det var en teknik, der var kendt fra
luftfartsindustrien. Om Zagato var først,
hersker der tvivl om, da både Bugatti og

Carrozzeria Touring anvendte lignende eller
tilsvarende metoder.
I begyndelsen af 30'erne blev Ugo Zagato
stadig anset som lidt af en "drengen fra landet", mens Carrozzeria Touring’s grundlægger Felice Bianchi Anderloni blev betragtet
som en "chic" og kosmopolitisk mand
af Europas førende samfundslag. Dette
kombineret med, at begge forsynede Alfa
Romeo med letvægtskarrosserier, skabte en
vis spænding mellem de to, og det siges, at
når en journalist en gang påpegede, at to
Alfa'er, en fra Touring og en fra Zagato, så
meget ens ud, udbrød Ugo Zagato: "Sæt
dem på vægten, så vil du opdage, at den,
der er ægte 'extraleggera', det er min bil".
Ugo Zagato beskyttede eller tog aldrig
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6C 1750 Gran Sport
Paris (1930-32).
Denne står udstillet i
Museo Storico i Arese

➥

Selv om Touring byggede de fleste karrosserier for Alfa Romeo i slutningen af 30'erne, skabte Zagato et par skønheder. Her en 8C 2300 Monza
Zagato Aerodinamica fra 1937, kurvede linjer i et lavt aerodynamisk art
deco-inspireret karrosseri

Alfa Romeo’s Scuderia Ferraristand i Bologna i 1932, længe
før Ferrari blev etableret
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Et lille udvalg af Alfa Romeo-design fra
mellemkrigsårene 1924-1937

Formet som tværsnittet af en flyvinge.
Lancia Aprilia Sport Zagato Aerodinamica fra 1938 viser tydeligt, hvor
Ugo Zagato havde sine rødder

Den lette Fiat Topolino blev ombygget af Ugo
Zagato i flere forskellige aerodynamiske udgaver.
Her er en charmerende Topolino 750MM Zagato

Ugo til venstre, Gianni til højre. Gianni's talent lå
på den økonomiske og organisatoriske side
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" Ugo Zagato beskyttede eller tog aldrig noget patent på udtrykket extraleggera.
Konkurrenten Touring videreudviklede princippet og kaldte det superleggera "

noget patent ud på udtrykket extraleggera,
og da Carrozzeria Touring et par år senere
tog extraleggera-teknologien endnu et
skridt videre og skabte den ultralette Alfa
Romeo 2300 Pescara, kaldte de teknologien
Superleggera og indarbejdede også ordet i
navnet, Carrozzeria Touring Superleggera.
Svigtende økonomi, krig og katastrofe
Selv om Carrozzeria Ugo Zagato & Co i
20'erne og begyndelsen af 30'erne havde
været enormt fremgangsrige med både
eksklusive sportsbiler og på racerbanerne,
var virksomhedens økonomi ikke, hvad
den burde være. Dette i kombination med
depressionen, der ramte verden, fik Zagato
til at køre på lavt blus, og i 1932 begyndte
Ugo at arbejde på konsulentbasis for virksomheden Carrozzeria Brianza.
I 1935 var Ugo Zagato imidlertid kommet sig økonomisk, og med økonomisk
støtte fra britiske interessenter reformerede
han virksomheden og startede Carrozzeria
Italiana La Zagato. Det nye Zagato voksede
hurtigt, da de fik to lukrative kontrakter, en
for buskarrosserier for Isotta Frachini og en

til fremstilling af flykarrosserier til flyprodu- både åbne og lukkede, idét Zagato fokuserede på små, aerodynamiske og lette biler
centen Caproni. Opgaverne til Alfa Romeo
med mindre cylindervolumen end før.
var dog få i den sidste halvdel af 30'erne.
I Mille Miglia i 1938 var der 28 ZagatoÆrkerivalen Touring var den karrosserimbiler på startlinjen, de fleste Fiat- eller
ager, der byggede de smukkeste Alfa'er i
Lancia-baserede, og næppe nogen med en
denne periode.
Men det var i
1937, at Ugo Zagato fandt sin næste
platform til at skabe
lette og aerodynamiske biler, da Fiat
frigav sin Topolino.
Topolino'en var
lille, let og havde
allerede som
udgangspunkt et
chassis fuld af vægtreduktionshuller i
bjælker og konsoller
– noget, der straks
tiltalte Ugo Zagato.
En række forskellige
varianter ble skabt
Måske var det heldigt, at ikke alle Topolino-skabninger forlod
på Topolino-chassiset teststadiet. Mikrobilen Fiat 500A Siata Topolino fra 1938 var ikke
gennem mange år,
så heldig i linjeføringen...
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Zagato arbejdede for de allerbedste. Her et udvalg Zagato-design for Lancia,
Fiat, Maserati og i dag mere ukendte Itala og Isotta Fraschini

Et usædvanligt
billede. At finde
et billede af Ugo
Zagato med en
af hans biler er
ikke let, men her i
midten af 60'erne
blev han fanget
på et billede i
en Alfa Romeo
6C 1750 Grand
Sport Zagato fra
1930. Han er
også omgivet af
et antal Zagatobiler, blandt
andet en Alfa
Romeo Giulia TZ
på liften

motor over to liter. Zagato havde bevidst eller ubevidst bidraget til et generationsskifte
inden for motorsport: De store og tunge
racerbiler var på vej ud, nu blev det i stedet
små og lette biler, der kom i fokus.
Der var fuld gang i Carrozzeria Italiana La
Zagato ved starten af 2. Verdenskrig. Krigen
ramte til sidst Zagato med ødelæggende styrke. I september 1943 bombede de britiske
RAF-bombefly Zagato’s lokaler i Milano
sønder og sammen, og ved afslutningen
af krigen stod familiefirmaet Zagato uden
lokaler, men ikke uden ideer...
Anden generation, med Elio og Gianni
Zagato ind i Gran Tourismo’ens æra
Zagato havde svært ved at komme i gang
efter afslutning af krigen, men efter at
Ugo's søn Elio, der nu også arbejdede i
virksomheden, fik et banklån i 1946, kunne
man nu købe en ejendom på Via Giorgini
nær Alfa Romeo’s Portello-fabrik. Denne
ejendom blev Zagato’s nye hovedkvarter.
Elio Zagato var uddannet økonom og var
ikke så interesseret i biler og design, men
efter at have fået en lille, åben sportsbil, der
var baseret på en Fiat 500 B, i eksamensgave
i 1947 begyndte han at blive interesseret i
racerløb.
Dette var starten på Elio’s racing-karriere,
og han skabte sig hurtigt et navn som en
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dygtig gentleman-kører. I løbet af cirka
160 starter endte han 83 gange på podiet,
hvor en af hans mest mindeværdige sejre
var 1955, da han sammenlagt vandt i en
afdeling af det internationale Gran Tourism
Championship på den tyske AVUS-bane i
en Fiat 8V Zagato. Som en parentes skal det
nævnes, at på andenpladsen i samme løb
kom svenske Gunnar Bengtsson i en Alfa
Romeo Sprint...
I 1949 debuterede den nye klasse for
Gran Tourismo-biler, en klasse der passede
til Zagato og deres bilbygger-idéer som
hånd i handske.
50'erne og 60'erne var en gylden æra for
Zagato, hvor Elio og nu også hans yngre
bror Gianni, som på dette tidspunkt havde
tilsluttet sig sin far og storebror, skabte en
række smukke og hurtige klassikere. Gianni
Zagato’s talent lå inden for det økonomiske
og organisatoriske, og han overog i stigende
grad driften af familiebedriften sammen
med Elio i starten af anden halvdel af det
20. århundrede.
Her forlader vi Zagato for denne gang,
men afhængigt af andre indkomne artikler
vil du i næste nummer kunne læse om de
fantastiske Gran Turismo-biler fra 50- og
60-tallet, en Zagato af svensk herkomst og
næste generation i familievirksomheden
Zagato.

Kilder og billeder:
https://www.zagato.it
https://amillionsteps.velasca.com
https://www.classicdriver.com
https://drivetribe.com
http://oldtimerarchiv.com
https://www.hemmings.com
https://www.sportscardigest.com
https://www.pinterest.se
http://www.coachbuild.com
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Carrozzeria Ugo Zagato & Co blev etableret i 1919, mens Carrozzeria Italiana La
Zagato så dagens lys i 1935. Zagato har altid holdt til i Milano
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