A L FA R O MEO H ISTO R I E
Tekst: Jan Baedeker, classicdriver.com (oversat af Henrik Leegaard)
Foto: Tom Shaxson for Phillips/Classic Driver

Hvordan Ber tone's

"
S
E
L
I
B
O
M ige treenighed
"BABleT
v den hell
indenfor bildesig n

n-wunderk ind
net for Bertone af de sig
sig
de
v
ble
r
de
r,
ile
.-b
De visionær e B. A.T
e ikoner
r og er blevet ubes tridt
ltu
ku
bil
s
ne
'er
50
19
i
re
rø
Franco Scag lione, skabte
Classic Driver
r Phillips , sammen med
de
by
til
Nu
n.
sig
de
es
ed
for det 20. århundr
tre i London...
mulig hed for at se alle
en ”once-in-a-lifetime”

➥

20

OKTOBER 2020

AL FA ROM E O H I STO R I E

OKTOBER 2020

21

A L FA R O MEO H ISTO R I E

D

e besøgende på Torino’s Motor Show i 1953 havde måske
forventet at se de nyeste
produktionsmodeller fra
Alfa Romeo, Fiat og Lancia,
men de var bestemt ikke forberedt på, hvad
der ventede dem på standen for Bertone’s
designfirma.
B.A.T. 5
Den forbløffende udstillingsbil, der blev
døbt Berlinetta Aerodinamica Tecnica
5 – forkortet til B.A.T. 5, var bygget på
chassiset fra den barokke Alfa Romeo 1900
SS, men indeholdt et futuristisk og voluptuøst formet stålkarrosseri, en flyinspireret
næse flankeret af store luftindtag, fejende
sideflanker, der skjulte hjulene, og et par
imponerende buede bagvinger.
Designet af en anden verden var formet
af Bertone’s kreative mastermind Franco
Scaglione og var stærkt påvirket af den
flamboyante Jet Age-stil, der var på mode
i efterkrigstidens USA, og som oversatte
den seneste udvikling inden for luftfartsteknologi til området af forbrugerprodukter.
Scaglione mestrede kreativt den avantgarde
jetfly-æstetik med sans for proportioner
og elegance, som Italiens bilindustri var så
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berømt for. Han gav også bilen sin egen
helt personlige drejning.
B.A.T. 5 var ikke kun fantastisk at se på,
men havde også en yderst effektiv aerodynamik. I hans indledende introduktion til
projektet havde Giuseppe ”Nuccio” Bertone
bedt Scaglione om at udforske de ydre
grænser for avanceret design og skabe en
karrosseriform, der ville give mulighed for
den lavest mulige vindmodstand. Under
test viste det sig, at den første Berlinetta
Aerodinamica Tecnica var meget strømlinet og stabil, selv om Bertone ikke havde
nogen vindtunnel, og at ingeniørerne var
nødt til at anbringe uldtråde på karrosseriet
for at analysere potentiel turbulens ved høj
hastighed. Fuldstændig håndbygget muliggjorde det lette, strømlinede karrosseri,
at den beskedne 2-liters twincam-motor
kunne give Bertone’s ”Batmobile” en imponerende tophastighed på 200 km/t, hvilket
væsentligt overgik den model, som den var
bygget på.
Rosen fra pressen og offentligheden
gjorde, at B.A.T. 5 blev efterfulgt af yderligere to konceptbiler, B.A.T. 7 og B.A.T. 9,
der blev afsløret på Torino Motor Shows i
henholdsvis 1954 og 1955 og tog den første
idé til det næste niveau.
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De tre B.A.T.-biler, 5, 7 og 9.
Bemærk, at B.A.T. 5 mangler de
oprindelige "wheel-spats", der
dækkede over baghjulene

" D esignet af en anden verden
var formet af Bertone's kreative
mastermind Franco Scaglione
og var stærkt påvirket af den
flamboyante Jet Age-stil "
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B.A.T. 7
Med B.A.T. 7 re-designede og finjusterede
Scaglione den oprindelige formel for at gøre
bilen endnu mere strømlinet og spektakulær. Næsen blev nedsænket, og luftindtagene blev udjævnet, mens bagenden i
midten løb ud i en rygfinne, og bagvingerne var endnu mere dramatisk buede end
før. Som resultat blev der målt en luftmodstandskoefficient, Cw-værdi, på bare 0,19,
lavere end enhver produktionsbil, man kan
købe i dag.
B.A.T. 9
Med B.A.T. 9 opblødte Franco Scaglione
og teamet hos Bertone deres dramatiske
styling-tilgang til fordel for en mere
produktionsorienteret variation, der indarbejdede elementer af Alfa Romeo’s moderne
designsprog. Næsen blev udglattet og indeholdt nu Alfa Romeo’s sædvanlige kølergitter, luftindtagene blev reduceret i størrelse,
hjulene var
ikke længere

inddækket, og ”flagermusvingerne” blev
beskåret til mere moderate sidefinner. Det,
der var begyndt som en kompromisløs
aerodynamik og designøvelse, syntes nu at
være på vej mod produktion. Men selv om
prototyperne var fuldt ud operationelle og
endda blev kørt til motorshow på offentlige
veje, overvejede Alfa Romeo aldrig at bygge
produktionsversioner af de futuristiske,
upraktiske og enormt dyre B.A.T.-biler.
Efter at deres show-optræden var afsluttet,
blev bilerne solgt for at gøre plads til nye
projekter i Bertone’s Carrozzeria, og designstudierne endte op adskilt fra hinanden i
USA. De endte i forskellige tilstande af forfald, B.A.T. 7 blev endda af-finnet og brugt
til race, før de tre biler i 1980'erne blev
forenet af en sydcalifornisk bilentusiast.
De tre koncepter havde hjulpet ”Nuccio”
Bertone med at etablere sit designkonsulentfirma som en avantgarde tænketank til
bilindustrien og styrkede virksomhedens

bånd til Alfa Romeo. Franco Scaglione
designede andre ikoniske biler til det milanesiske mærke så som den elegante Giulietta Sprint, den Jet Age-inspirerede Giulietta
Sprint Speciale og den forførende smukke
Tipo 33 Stradale. Alligevel betragtes B.A.T.serierne som Scaglione’s svendestykke.
B.A.T.-bilerne var ekstreme
Set i bakspejlet er B.A.T. 5, B.A.T. 7 og
B.A.T. 9 blandt de mest dristige, kompromisløse og futuristiske bilvisioner, der
nogensinde er blevet realiseret. Efter at være
blevet hædret ved den prestigefyldte Pebble
Beach Concours d’Elegance i 1989, og igen
i 2005 blev vist på udstillinger om bildesign
i USA, anses B.A.T.-treenigheden i dag for
at være verdens mest mytiske, attraktive og
værdifulde serie af unikke samlerbiler.
At Phillips, der er kendt for deres 20. århundredes moderne kunst, deres design og
markedsførende urafdelinger, nu har valgt
de tre Bertone-biler
til deres allerførste

" Med B.A.T. 9 opblødte Franco Scaglione og teamet
hos Bertone deres dramatiske styling-tilgang "
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Den første
B.A.T. var
5'eren, der ses
her på siderne

Luftudtag bag
de forreste
"wheel-spats",
som dækker
over hjulene
OKTOBER 2020
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Instrumenterne stammer
fra Alfa Romeo 1900 Super Sprint men er grupperet lidt anderledes

26

OKTOBER 2020

AL FA ROM E O H I STO R I E
biludstilling, er
endnu et bevis på,
at Franco Scaglione’s mesterværker
rangerer højt
blandt andre ikoner
og er ubestridte
milepæle i moderne
arkitektur, kunst og
design.
B.A.T.-bilerne
markerede et
vendepunkt i
bilhistorien. De
var ”game changers” ligesom Eiffeltårnet i
Paris, Atomium i Bruxelles og Frank Lloyd
Wright’s Guggenheim Museum i New York,
der hver især ændrede vores syn på, hvad
en bygning kunne være. De kan sammenlignes med Pablo Picasso’s Les Demoiselles
d’Avignon, René Magritte’s Ceci n’est pas
une pipe og Marcel Duchamp’s springvand,
der grundlæggende ændrede vores forestilling om kunst. Og de kan sammenlignes
med Marcel Breuer’s Wassily-stol, Comet
de Havilland, Marc Newson’s Lockheed
Lounge og Apple’s iPhone med deres
vedvarende indflydelse på designverdenen.

I denne
forstand er
virkningen af
B.A.T.-serierne
på ingen måde
kun begrænset til
bilverdenen. Efter
at have inspireret
generationer
af designere,
opmuntrede det
kreative hjerner
rundt omkring
i verden til at
opfinde og stille spørgsmålstegn ved status
quo, udfolde deres kunstneriske potentiale,
lade deres inspiration føre an og at opfinde
hjulet igen.
Alle tre biler blev vist på Phillip’s ”Trinity: B.A.T. 5-7-9” udstilling i Berkeley
Square, London den 20.-23. november
2019. Denne artikel er et uddrag fra udstillingskataloget.

" JB.A.T.-bilerne markede et vendepunkt
i bilhistorien. De var
game changers "

PS: Du kan abonnere på Classic Driver
(classicdriver.com). Så får du nyhedsbrev
hver dag og en fantastisk række af spændende artikler.

B.A.T. 9 er den
mindst ekstreme af
B.A.T.-bilerne
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