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GRAN TURISMO BELLISSIMO!
Alfa Romeo Nyt har som den første publikation i verden (?) samlet alle Alfa Romeos store GT-biler efter krigen. Følg med på en test, der viser, hvor hurtigt udviklingen er gået –
men samtidig hvor tro Alfa Romeo har været mod sit højtbesungne Cuore Sportivo.
Tekst: Christian Lysholm. Foto: Morten Nordskov

Den gamle 2600 Sprint
kunne desværre ikke være
der til samlet fotografering.
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2600 Sprint – den gamle baronesse
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endtur til Nice eller Lago di Garda. Bilen
fik allerede ved sin præsentation kritik for
at være stor og tung, og for blød i undervognen til at være rigtig sjov, men ingen
såede tvivl om Sprintens gode komfort og
den stærke rækkesekser, som muliggjorde en
topfart på hele 200 km/t.
Dette gør sig også gældende i 2004. Man
tager plads i det bløde, sofaagtige sæde uden
hverken side- eller nakkestøtte, træder den
tunge, bundhængslede kobling i bund og
giver orgel-speederen et dap eller to, vrider
nøglen, som sidder til venstre for rattet (levn
fra motorsportens Le Mans starter?), og den
lange rækkemotor vækkes til liv. Der er en
del ventilstøj fra motoren, men absolut
ingen vibrationer! Gearstangen er næsten
lige så lang som på en Ford Transit, men går
smidigt og utroligt præcist i første gear.
Heio Grimm er meget glad for sin 2600
Sprint, som, på trods af at være den mest
populære 2600-model i dag, er en sjældenhed. Derfor behandler vi den gamle aristokrat med respekt og følelse. Motorlyden er
typisk sekscylindret, men i tomgang lyder
bilen næsten som Montreal-modellen. Der
er godt træk fra bunden i "skibsmotoren",
som er så fleksibel, at den næsten kan startes i 3. gear.
I sving forstår man rattets enorme diameter. Uden servostyring og med smalle 165dæk kræver det både kræfter og opmærksomhed at få bilen gennem kurverne, og
her mærker man for alvor bilens alder. Styringen er af den gamle snekke/rulle-type og
virker som forbundet med hjulene gennem
en chokoladebudding! Der skal korrigeres
hele tiden. Ifølge ejeren er dette et problem,
som bliver værre med tiden, og reservedele
er naturligvis umulige at opdrive.
Også når man skal bremse, gælder det at
være tålmodig og konsekvent. Men komforten er god i de sofaagtige sæder, og affjedringen er behagelig blød. Dog sørger en –
med nutidens øjne – orkanagtig vindstøj,
specielt fra trekantruderne, for, at længere
rejser nok kan blive en prøvelse. Bilens ejer
anvender imidlertid bilen jævnligt mellem
Danmark og Sydtyskland!

▲

Det første indtryk, som rammer dig, når du
stiger ind ad den spinkle dør i en 2600 Sprint,
er en forbavselse over, hvor stor forskel der er
på sportsvognen anno 1962 og 2004.
2600 Sprint var en videreudvikling af
2000 Sprint-modellen, der kom i slutningen
af 1959, og som i sig selv var videreudviklet
på Alfa Romeos første serieproducerede bil,
model 1900 fra 1950. Sprint-modellen bærer
Bertones navn, men var dog et af den unge,
fremadstræbende Giorgetto Giugiaros første
projekter. Designet, som i dag virker elegant,
men på ingen måde ekstremt, var i virkeligheden et stort brud med tidens traditioner,
da 2000 Sprint blev præsenteret. Alle Alfa
Romeos 1900-modeller var kendetegnet ved
runde, bløde former, hvilket også gjaldt
næsten alle andre sportsvogne på den tid.
Giugiaros Sprint havde smukke proportioner
med en lang snude – hvilket gjorde det
muligt senere at installere 2600-modellens
seks-cylindrede rækkemotor – et tag med lette, spinkle stolper samt en kort, dynamisk
Kamm-hæk. Linierne var kraftigt markerede,
og både forenden og bagenden sluttede brat.
Det mest opsigtsvækkende designelement var
imidlertid, at lygterne for første gang var placeret inde i kølergrillen, som nu strakte sig i
hele bilens bredde. Dette blev kopieret af
utallige konkurrenter de næste mange år – i
særdeleshed BMW – og er årsagen til, at
2600 Sprint ikke virker så markant anderledes nu, som bilen var, da den kom frem.
Motoren i 2600 Sprint var en modificeret udgave af den klassiske Nord-motor,
blot forlænget med to cylindre, så det totale
cylindervolumen blev 2584 cm3. Motoren
var, i forhold til de kraftigste fire-cylindrede
udgaver, lavtbelastet, idet maksimal ydelse
var 145 hk ved 5.900 o/min. På den tid var
dette en anselig ydelse, og de fleste andre
fabrikater måtte over tre liter for at hente
tilsvarende effekt ud af sine motorer. To
overliggende knastaksler og hemisfæriske
forbrændingskamre var en selvfølge, ligesom anvendelsen af de klassiske dobbeltkarburatorer, her dog naturligvis tre stk. i stedet for to. Optisk var ligheden med Nordmotoren tydelig, men den ekstra længde fik
2600-motoren til at se ud som en gigantisk
skibsmotor, næsten en meter lang!
Indvendigt var der også en del nyheder.
Ratgear var stadig højst aktuelt på 1900modellerne og den kommende Giulia, men
i GT-vognen, 2600 Sprint, var det sportslighed, som gjaldt, og et gulvgearskifte blev
monteret. Tre klassiske rundinstrumenter
dukkede frem bag det enorme rat med den
tynde krans. Radioen var forvist til pladsen
foran passageren, idet skiltet, som stolt forkyndte "2600 Sprint", selvfølgelig skulle
placeres centralt på instrumentbordet!
2600 Sprint var på ingen måde tænkt
som en sportsvogn til de små veje, men derimod som en rigtig GT, perfekt til en week-

Det er forskellige designhuse, der har
været involveret i de seks GT-biler.
Fra oven er det 2600 Sprint, som er
designet hos Bertone, og det er den unge
Giorgetto Giugiaro, der førte pennen.
Montreal er designet hos Bertone.
GTV6 er designet af Ital Design (også
Giugiaro), men Grand Prix-ændringerne
er udført af Rayton Fissore.
Grunddesignet af SZ er udført hos Fiat
(se historie i 2/2004)! SZ er produktionsmodnet og bygget hos Zagato.
Den ny GTV/Spider er designet i samarbejde mellem Alfa Centro Stile og Pininfarina og bygges nu hos Pininfarina.
Den ny GT er designet hos Bertone.
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2600 Sprint med lædersæder med patina. Montreal med stofbetræk. GTV6 i seneste udgave med velour og åbne nakkestøtter.

Støjende, upræcis, gammeldags – det er
let at finde negative sider ved den gamle
2600 Sprint, men charmen vejer op for
mange af disse. I den lyse kabine med de
smalle stolper har man perfekt udsyn til det

El-rudehejs
var ikke helt
normalt i
1960! Men
Sprint’en har
denne behagelige luksusdetalje.

Montreal – storhed og fald
Indstigningslisterne på 2600 Sprint.

smukke instrumentbord og til bilens omgivelser, og både design og funktion giver
indtryk af, at dette er kram, hvor der er
kælet for detaljerne på en måde, som senere
Alfaer har svært ved at bryste sig af. En
2600 Sprint er perfekt til en solskinsrig
sommerdag med picnickurven placeret i det
(relativt) store bagagerum, trekantruden på
klem, så man får naturens lyd og duft direkte ind i kabinen, og rækkesekseren snurrende muntert ude foran.
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De fleste kender historien om Alfa Romeo
Montreal – historien om drømmen, der
blev til virkelighed, men sluttede i skam og
fornedrelse efter, at oliekrisen hæmmede
salget markant. Montreal-konceptbilen blev
præsenteret på verdensudstillingen i Montreal (surprise!) i 1967. Bertones Marcello
Gandini var ansvarlig for designet. Bilen var
en lav, bred sportsvogn, som bar mange fællestræk med Lamborghini Miura, specielt
dørenes halvmåneformede under/bagkant
og manglen på sideruder. Og rillerne bag
dørene giver et indtryk af, at bilen har centermotor.

En modificeret udgave af den 2-liters V8motor, udviklet til Tipo 33, men forøget til
2593 cm3 og neddroslet til 200 hk, blev
efterfølgende monteret i en prototype.
Bilens design måtte revideres betydeligt i
forhold til konceptbilen, og resultatet var, at
bilen blev seks cm smallere og to cm højere.
Kombineret med den relativt smalle sporvidde fik det Montreal'en til at se noget
højbenet ud, men øjet snydes, for bilen var
fortsat kun 120 cm høj og 9 cm bredere
end sin lillebror, Bertone-coupéen. Der var
meget delte meninger om designet, specielt
fronten. To gæller dækkede forlygterne og
gav bilen et katteagtigt udseende. Når ejeren tændte lyset, kørte gællerne ned under
lygterne ved hjælp af en vakuum-pumpe.
Dette fik bilen til at se underligt halvfærdig
ud, hvorfor mange Montreal-ejere hurtigt
slog vakuum-systemet fra.
De lave, harmoniske linier med den flade
forrude, de kraftige B-stolper og fastbackhækken, vandt dog mange tilhængere. Bilen
lignede en ægte supersportsvogn, men dette
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SZ med ekstremt udformede lædersæder. Ny GTV med Recaro-type lædersæder. GT med store, behagelige lædersæder.
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200 hk blev først opnået ved 6.500 o/min.
Som på en ægte racermotor var der monteret både tørsumpsmøring, oliekøler og to
overliggende knastaksler per cylinderrække.
De rigelige mængder brændstof, som Montreal-motoren grådigt sluger, fødtes via to
benzinpumper til en "fordoblet" version af
Alfa Romeos normale Spica-indsprøjtning
for det amerikanske marked.
Bag de smukke 14" Campagnolofælge var
der mindre grund til begejstring. Montreal'en overtog, på trods af sin bjørnestærke
V8'er, undervognen fra Giulia-modellen
næsten uændret. Diverse bøsninger, fjedre og
støddæmpere blev forstærket, bremserne var
opgraderet med ventilerede skiver foran, og
bagakslen indeholdt et 25% spær, men det
ændrede ikke ved, at der var tale om en simpel, stiv bagaksel. At undervognen samtidig
var trimmet mere til Autostrada end til Passo
di Stelvio gjorde ondt værre, for sportsligheden gik fløjten, mens komforten stadig led
under bagakslen. Bilen fik som følge heraf
hurtigt ry for at være overmotoriseret.

En ener på godt og ondt, med andre ord.
Vi sætter os bag rattet for at danne os vor
egen mening. Trods designkritikken fremstår Montreal'en for testholdet som en virke-

Trods gælderne bag døren har Montreal
ikke centermotor. Det er altså “snyd”.

lig smuk 70'er sportsvogn, og ornamenteringen ændrer ikke ved designets grundlæggende rene linier og harmoniske proportioner. Montreal'en signalerer utvivlsomt
"italiensk drømmebil" og afføder en del

▲

gik på bekostning af funktionen. Mens
fører og passagerer hurtigt fandt sig til rette,
var bagsædet klaustrofobisk på grund af
manglen på sideruder. At den beskedne
plads ikke var egnet til mennesker blev
bekræftet af, at der på bagsæderyggen var
monteret beslag til bagagestropper. En god
idé, for bagagerummet befandt sig under
bagruden, hvor en todelt klap afskærmede
indholdet for nysgerrige blikke. Selve rummet kunne med lidt god vilje rumme en
enkelt halvstor kuffert og lidt pikpak. Bilens
lave højde, den stive bagaksel og reservehjulets placering under bagagerummet var
"synderne".
Men Montreal-ejeren var ikke det mindste interesseret i den del af bilen, der
befandt sig bag ham – det var kunstværket
ude foran, som var bilens vigtigste aktiv.
Den teknisk komplicerede V8'er var et af de
utroligt sjældne eksempler på en til motorsporten udviklet motor, som siden fandt vej
til en gadebil. Trods neddroslingen var litereffekten betragtelig, og maksimaleffekten på
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misundelse fra omverdenen. De fleste ejere er blevet spurgt mere end én gang, om
bilen er en ældre Ferrari.
De tunge døre åbnes med dørgreb fra
Alfetta GT, og man bliver umiddelbart
slået af, hvor lav bilen er. Det er en udfordring at entre en Montreal uden at miste
værdigheden. Vel på plads har man udsyn
til en meget lav forrude og to enorme
kombiinstrumenter, som nok er lige så
70'er som røde fløjlsbukser, men dog har
et tydeligt Alfapræg. Kardantunnelen er
meget høj og bred, et must i en ægte
sportsvogn, og den femtrins ZF-gearkasse
betjenes med en kun 10 cm høj gearstang.
Nøglen drejes to hak, og benzinpumperne summer utålmodigt som i en ægte
racerbil. Efter tre sekunder slukkes lampen for Spica-indsprøjtningen på instrumentbordet, og nøglen kan – uden at
dappe på speederen! – vrides videre til
sidste led. Hvad derefter følger, er en fantastisk, mekanisk overture af tikken fra
Spica'en og ventilerne, samt pludren fra
de to fede udstødningsrør, som går i hele
bilens længde.
Montreal'en har ikke servostyring, men
kuglekredsløb-styretøjet er tilstrækkeligt
lavt gearet til, at også hr. Danmark kan
køre bilen. Selv om præcisionen er markant bedre end i 2600 Sprint, er der fortsat langt til en moderne Alfa Romeo med
tandstang-servostyring. Koblingen er ligeledes nogenlunde letbetjent, og med et
kort klik-klak placeres gearstangen i første
gear, som ligger nede til venstre. Gearskiftet er selv den dag i dag i særklasse, med
ultrakort vandring, ingen synkroniseringsproblemer og et lidt tungt, mekanisk
skifte.
På vejen er det umuligt at koncentrere
sig om andet end motoren, for støjdæmpningen er mildt sagt mangelfuld, sammenlignet med dagens biler. Men skam
være over den, der klager over støj i en
Montreal – vedkommende slyngel fortjener tre måneder på en øde ø med Margrethe Auken som selskab! En hvilken
som helst beskrivelse af lyden vil være en
fornærmelse – den kan kun opleves live.
Selv i selskab med hidsige, 12-cylindrede
Ferrarier, raspende Porsche-boxere eller
den dybe bas fra en engelsk Jaguar Straight Six kan Montreal'en hævde sig med sit
utroligt aggressive vræl, når omdrejningstælleren passerer 5.000 o/min. En mekanisk symfoni, som klart og tydeligt afslører, at der er tale om en V8. Ved lave
Her kan du se udviklingen af GT-bilerne. Det er sjovt at konstatere, at Sprint
var den første Alfa Romeo, hvor kølergitteret omkransede både lygter og
Alfa-trekant, og senere har man igen
separeret disse mere eller mindre.
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Har du spekuleret over, hvordan gitteret fungerer på en Montreal, så kan
du her se, hvordan det drejer ned foran lygterne og forsvinder.

omdrejninger kan bilen, trods sine
beskedne 2,6 liter, på afstand lyde næsten
som en klassisk Scania 140 Super!
Kan man abstrahere fra det ekstreme
design og perlen ude foran, opdager man
en del af Montreal'ens kompromisser.
Komforten er middelmådig på grund af
akselafstanden og den stive bagaksel, og
der er en tydelig krængning i svingene.
Spærret hjælper til med at fange de værste
spjætte-tendenser fra bagvognen, men
egentlig sportslig opleves Montreal'ens
køreegenskaber ikke. Man sidder let tilbagelænet, og sæderne er, trods den lave placering, komfortable, også på langtur.
Vindstøj skæmmer dog igen billedet en
del. Også her er det trekantruderne, som
er årsagen.
Montreal'en er en udfordring for sin
ejer, som hele tiden må leve med frygten
for en dyr reparation af enten motor eller
karrosseri, samt må forberede sig på at
blive storaktionær i et benzinselskab. Men
den, der har tiden og økonomien, vil
opleve den unikke tilfredsstillelse, som
kun en ægte supersportsvogn kan give,
for en supersportsvogn, det er Montreal'en, trods hverdagskomponenterne i
chassiset.
NYT 6/2004
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GTV6 2.5 – power to the people

Samtidig med Montreal'ens langsomme
død i slutningen af 1970'erne havde Alfa
Romeo lanceret afløseren for den klassiske Bertone-coupé, nemlig Alfetta GT.
Der var i sandhed tænkt nyt med en ualmindeligt avanceret undervogn: Torsionsstænger foran, DeDion bagtil, og en ægte
transaksel samt tandstangstyring. Der er
stadig diskussion om, hvorvidt transakslen skyldes pladsproblemer ved pedalerne eller, som Alfa Romeos PR-afdeling
stædigt fastholder, ønsket om optimal
vægtfordeling. Men resultatet, en eventyrligt velafbalanceret svinger, fik diskussionen til at forstumme.
Mere rationelt var karrosseriet, som
blev bygget ovenpå det fine chassis: Nu
skulle der mere plads til, mente Alfa
Romeo, og ItalDesign (det vil sige, at det
igen var Giorgetto Giugiaro, der var på
spil, dog nu med sit eget firma) tegnede
en elegant tre-dørs coupé med oceaner af
bagsæde- og bagageplads, sammenlignet
med forgængeren. Puristerne græd nogle
tårer over, at Bertone-coupéens legendariske proportioner blev afløst af et så radikalt stilstifte, men de purister, som i mellemtiden havde fået familie, lærte hurtigt
at tilgive.
Alfetta GT ændrede langsomt navn til
GTV, og seks år inde i modellens levetid
– i 1980 – var det tid til en grundig
opdatering. Nye, større kofangere med
mere plastic monteredes, kabinens ejendommelige instrumentering normaliseredes, og hele kabinen fik ligeledes en overhaling. Mest opsigtsvækkende var dog
installationen af den dengang helt nye
V6-motor på 2492 cm3 under den til lejligheden ophøjede motorhjelm. Motoren
havde dog ikke sin debut i GTV6, som
modellen kaldtes, men derimod i den
gumpetunge, italienske statslimousine,

Grand Prix var en udstyrsvariant af
GTV i slutningen af dens modelliv.

Alfa 6. Med en egenvægt på kun 1210 kg
havde de 160 hk let spil, og for første
gang i en mangecylindret Alfa GT var der
faktisk en tilstrækkelig undervogn til at
holde styr på herlighederne. Det var netop det velafbalancerede sammenspil mellem motor og chassis, som hurtigt blev
GTV6'ens kendetegn.
I sig selv var V6-motoren ingen opsigtsvækkende konstruktion. 60 graders vinkel, kun én overliggende knastaksel per
cylinderrække og ingen ekstreme data,
NYT 6/2004

hverken med hensyn til teknologi eller
effekt. Alfa Romeo havde imidlertid formået at anvende kendt teknik til at sammensætte en nærmest perfekt motor, som
ved sin lancering var i særklasse med hensyn til omdrejningsvillighed, harmonisk
trækkraft gennem hele omdrejningsskalaen, og til og med benzinøkonomi – foruden, selvfølgelig, et lydbillede, som satte
samtlige konkurrenter i skyggen. Særdeles
imponerende, når man tænker på, at
motoren faktisk allerede var konstrueret i
starten af 70'erne, men blev lagt på hylden på grund af energikrisen.
GTV6'en føles naturligt nok noget
mere hverdagsagtig end Montreal'en.
Man sætter sig let ind, motoren springer
til live med en dyb summen – meget
mere diskret end tidligere Alfa GT'er. Et
område, hvor GTV6'en tog et tilbageskridt, er dog gearkassen, som med sin
lange vandring og langsomme syncromesh var under gennemsnittet allerede
ved bilens lancering. I Henrik Olesens
nyrestaurerede eksemplar – Årets Alfa
Romeo 2004 – er gearkassen dog lige så
god som ny, hvilket er en sjældenhed i
transaksel-Alfaer.
Men vi lægger fra land. Sæderne er
bløde, men støtter godt og er for første
gang forsynet med ordentlige nakkestøtter. Der er masser af lys og luft i kabinen
med sit store rudeareal – ulempen er, at
kørefornemmelsen bliver lidt mere "tredørs hatchback". Men det glemmer man
hurtigt alt om, når V6'en får lov at galopere. Bundtrækket er godt, uden at være
sensationelt – vi taler immervæk "kun"
om 2,5 liter – men der er ingen huller i
momentkurven, og accelerationen er som
et langt sug, indtil omdrejningstælleren
passerer 5.500. Der begynder motoren
langsomt at fortælle mig, at nu er det på
tide at lede efter næste "pind".
Motorens brede momentområde betyder, at overhalinger overstås problemløst
uden behov for at geare ned, og i Sverige
fik GTV6 hurtigt navnet "turbodödaren". I sving glædes man over, at forkert
gearvalg tilgives overbærende, og det er
forbavsende let at udforske GTV6'ens
grænser med den – også i dag – forbavsende balance, takket være transakslen.
Krængning findes også her, men det virker ikke, som om det hæmmer bilens
fremstormen mærkbart, og endelig findes
et præcis tandstangsstyretøj til at holde i
tøjlerne. Dette er en nydelse under kørslen i forhold til de to ældre modeller i
Bagfra kan blandt andet studeres
ændringerne i baglygtedesign. I starten var de ganske små for senere at
vokse til voldsomme dimensioner, inden tiden med den smalle stribe tog
over. Sidst de slanke “om hjørnet”.
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Der er god plads bagi 2600 Sprint. “Bagagehylden” i Montreal er derimod ren tortur. GTV6 kan gå, hvis forsædet rykker lidt frem.

testen, selv om den manglende servo og den
store sekscylindrede motor gør det til det
formentlig tungeste Alfa-styretøj ved parkeringsmanøvrer.
Som rejsevogn er GTV6 lysår fra de to
ældre slægtninge. V6'en giver sig kun til
kende under hård acceleration, vindstøjen

kabinen nåede nye højder, men det mærker
man meget lidt til i vort prøveeksemplar,
som må siges at være bedre end fabriksny.
GTV6 er en perfekt liebhavervogn for Alfa
Romeo-entusiasten med begrænset budget,
for fornøjelsen over den legendariske V6 og
bilens graciøse optræden på asfalten står
ikke i relation til bilens moderate pris.

Efter en del interne diskussioner valgtes
Fiat-designeren, Castellanas, ekstreme designforslag, der nærmest lignede en kileformet mursten påsat en kuppel. Fra første
sekund sørgede det for, at ES30, som
modellen kaldtes i udviklingsfasen, blev tildelt spalteplads i kilometervis. Journalisterne

SZ – skønheden i udyret

er reduceret betragteligt, komforten forbedret. Med den gode indvendige plads kan
man til og med handle næsten hele EU's
ration af god Chianti, inden man kører fra
støvlelandet.
Samlet set er GTV6 testens praktiske og
mest "normale" bil, som heller ikke i dag
virker forældet. Kvalitetsindtrykket er lidt
svingende. GTV6 stammer tydeligt fra
tiden, hvor anvendelsen af billig plastic i

Hele udviklingshistorien om "Il Mostro"
har nyligt været refereret her i bladet, så den
skal ikke gengives her i sin helhed.
SZ-modellen kom til verden som en konsekvens af, at Alfa Romeos image, efter
mange års negligering af produktkvalitet og
nylanceringer, havde nået et meget ringe
niveau. Med Fiat-koncernen som ny ejer
var det på tide at vise omverdenen, at den
ikke havde hørt det sidste til mærket med
korset og slangen. Der var ikke megen tid,
og heller ikke for mange penge, så det var
naturligt at projektere en konceptbil i begrænset oplag, der anvendte en del kendt
teknik, men forfinet til det yderste, så bilen
ville imponere selv garvede motorjournalister og kræsne bilkøbere.

vidste ikke, om de skulle grine eller græde.
Heldigvis havde Alfa Romeo-teknikerne sørget for en helgardering under det sataniske
glasfiber-overtøj. Chassiset med transaksel
og DeDion blev overtaget fra Alfa 75, dog
ikke i standardudgave, men opgraderet ved
hjælp af erfaringerne fra racerudgaven af
Alfa 75 i den amerikanske IMSA-serie. Det
betød bl.a. skruefjedre foran, ventilerede
skiver for og bag samt en kraftig sænkning.

Stålfælge og kromnavkapsler på 2600 Sprint. Montreal med 14” Campagnolo-alu og høje dæk. 17” Azev på GTV6 er ikke originalt.

18

NYT 6/2004

Klubblad 6/04

23/11/04

8:07

Side 19

TEST

SZ har også kun “bagagehylde”. Ny GTV har mindre plads en GTV6. Her kniber det virkelig, især med benplads. God plads i GT.

avanceret for 1990 – limet til karrosseriet.
Det gjorde ikke bilen til en letvægter.
Tværtimod vejede den stadig cirka det samme som en Alfa 75 3.0 V6. Til gengæld var
karrosseriet utroligt vridningsstabilt.

Når man først har betragtet SZ-modellen
fra alle vinkler og forsøgt at fælde en hurtig
dom over designet – det er svært, og testholdet delte sig her i to lejre! – er det på
tide at synke ned i den lækre læderførerstol
med "Zagato Design" syet på nakkestøtten.
Der er kraftig sidestøtte i sædet, og passagersædet er forsynet med et lille håndtag, så
man kan holde sig fast. Håndtaget er ikke
placeret i det smukt læderbetrukne loft, for
der er ganske enkelt ikke plads. Taget er

lavt, og sideruderne skråner indad. SZ'en
har en lille, intim kabine, der oser af eksklusivt italiensk bilskrædderi, ikke mindst på
grund af det specielle, racinginspirerede
instrumentbord med mange små instrumenter og læder/"kulfiber" beklædning. At
det ikke bliver klaustrofobisk, sørger den
store bagrude for. Når man ser SZ'en udefra, virker dørsiderne enorme og sideruderne så lave som et kighul på en kampvogn,
men sådan er det ikke indefra. Udsynet er
blandt de bedste af samtlige testbiler, hvis
man ser bort fra "kaffebordet" bagpå bilen.
Stolperne er smalle, og man nyder specielt
den svaneagtige form på A-stolpen. SZ var
en af de første biler med en forrude, som
var krum både lodret og vandret.
Sæderne er lige så gode at sidde i, som de
er at se på – komfortable og med god sidestøtte, når man udforsker monstrets evner
på en snoet landevej. Siddestillingen er ikke
specielt sportslig. Man sidder relativt højt,
men ikke ukomfortabelt. Når man vrider
nøglen, minder lyden naturligt nok om
GTV6, og ligheden fortsætter, når man placerer den lange gearstang i 1'eren og glider
derudad.

▲

Bilens frihøjde var kun 6 cm, men kunne af
hensyn til kofangeren foran – og ejerens nerver – hæves til 10 cm ved hjælp af hydraulik,
styret af en knap i kabinen.
Motoren var en lille skuffelse, sammenlignet med bilens ufatteligt aggressive
design. Det var den klassiske V6, som i Alfa
75 nu var forøget til tre liter, og i SZmodellen yderligere gennemgik en let trimning, så man kunne hente 207 hk ud af
den, 22 mere end standardudgaven. Stadig
med kun to ventiler pr. cylinder og én overliggende knastaksel per cylinderrække var
effekten begrænset, men harmonien i
behold. Et solidt bundtræk gjorde det let at
køre bredt med SZ'en, og da undervognen
samtidig var forfinet til toppen af sit potentiale, vandt SZ-modellen de flestes hjerter,
når først man var kommet bag rattet og
havde glemt alt om de brutale former.
SZ-modellen produceredes i 1.036
eksemplarer hos Zagato – deraf navnet – og
kun de bedste materialer blev anvendt, hvilket retfærdiggjorde prisen, som var mere
end dobbelt så høj som Alfa 75 3.0 V6.
Karrosseriet var i et kompositmateriale bestående af Modar og Resin, og var – meget

16” Speedline split-fælge på SZ, foran 7” og bag 8”. 17” Zender Monza er ikke originalt på GTV. 17” originale alu på GT’eren.
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SZ'en er ingen bil for prinser eller prinsesser på ærter, for racinginspirationen har
resulteret i en lettere nervøs undervogn,
der signalerer vejbelægningens beskaffenhed tydeligt tilbage til chaufføren. Belønningen kommer, når vejen svinger. Her er
SZ for alvor i sit es. Minimal krængning,
fremragende balance, et velafvejet styretøj
samt treliter-motorens lynhurtige respons
og tilsyneladende endeløse moment giver
en helt speciel køreoplevelse. I udviklingen fra 2600 Sprint frem til SZ er det
påfaldende, at overmotoriseringen af Alfa
Romeos GT-biler langsomt udviklede sig
til en undermotorisering. SZ'ens undervogn virker klar til at håndtere flere kræfter, og motorens manglende evne til at
leve op til designet virker som det væsentligste kritikpunkt mod SZ. Med 80 ekstra
hestekræfter havde modellens status som
superbil ikke været betvivlet. I dag må ejeren trods alt erkende, at han får næsten
samme fart og svingegenskaber i en
GTV6, til en brøkdel af prisen.

befinder sig. Der er intet bagsæde, selvom
man paradoksalt nok har bedre plads bag
forsæderne i en SZ end i en Montreal!
Treliter-motoren sørger for, at høje rejsehastigheder er en mulighed, specielt da
karrosseriet trods de kantede former har
en Cw-værdi på kun 0,30. Et blink fra de
seks onde øjne er som regel nok til at sende ejere af tyske prestigemærker ind i højre
kørebane!
Samlet set fremstår SZ'en som lidt af et
kuriosum. Det er tydeligt, at med lidt flere
ressourcer – penge og tid – til udvikling,
kunne denne bil være udviklet til måske
90'ernes bedste sportsvogn. Først og fremmest blev der på motorsiden tyet til hurtige løsninger. Ingen kan dog fratage SZmodellen dens fantastiske køreegenskaber,
som også kan måle sig med dagens sportsvogne, samt det flabede design, som har
opnået den sjældne ære at være tidløst
(mange tror, at SZ er en helt ny bil) og
samtidig helt og aldeles umiskendeligt.
GTV V6 TB – fem skridt frem og
to tilbage

I “bagagerummet” bag i SZ er der kun
plads til reservehjul og eventuelt nogle små bløde tasker. Det egentlige
bagagerum er bageste del af kabinen.

På langfart er der ingenting at klage over
bag rattet af SZ'en, det skulle da være
manglen på lettilgængelig bagageplads.
"Bagagerummet" bagtil rummer kun et
nødhjul, så kufferterne er henvist til rummet bag forsæderne, der begrænses stærkt af
en bule på midten, hvorunder gearkassen
Spint’en er den eneste med rækkemotor. Den seks-cylindrede motor er den
kendte fire-cylindrede Nord-motor, tilsat to ekstra cylindre. Den er lang!
V8’eren i Montreal har rødder i racermotoren i Tipo 33, men har dog kædei stedet for tandhjulsdrevne knaster.
GTV6 er først med den kendte V6, som
findes i alle de følgende biler. I GT er
det dog versionen med 24 ventiler.
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Efter 22 år med transaksel-Alfaerne, og
Fiats økonomiske opbakning på plads, var
det endelig tid til en gennemgribende fornyelse af Alfa Romeos program, inklusive
GT-modellerne. Efter 164, 155 og
145/146 lancerede Alfa Romeo i 1994 de
nye GTV og Spider – for første gang i 30
år baseret på samme grundlæggende karrosseri. Designet var udviklet i samarbejde
mellem Centro Stile og Pininfarina, og
GTV og Spider besad en majestætisk elegance med Alfa-trekanten tydeligt integreret i hele fronten og motorhjelmen, og
med en karakteristisk, opadstræbende
linie, der startede over forkofangeren og
fortsatte til knækket mellem bagrude og
bagageklap.
Mens designet omgående blev udråbt til
et mesterværk, var der mere delte meninger om teknikken. Alfa Romeo fortsatte
nemlig ufortrødent med at introducere
forhjulstræk i sine modeller, til en del
entusiasters fortrydelse – specielt fordi
platformen havde basis i noget så profant
som en Fiat Bravo. Men med en nyudviklet multilink-bagaksel, og Alfa Romeoingeniørernes omhyggelige arbejde med
afstemning, var sammenligningen med
Fiat kun af navn, ikke af gavn. Kombineret med markedets mest direkte styretøj
med kun 2,2 omgange fra stop til stop var
der lagt op til en enorm appetit på krogede veje. Flere biljournalister gik til og med
så langt som til at fastslå, at nu var der
ikke længere nogen rationel begrundelse
for at vælge baghjulstræk. Understyringen
var minimeret, og styretøjet sørgede for, at
bilen med det klichéagtige udtryk ændrede retning med samme iver som en gokart.
NYT 6/2004

Klubblad 6/04

23/11/04

8:07

Side 21

TEST
Køreegenskaberne kom dog ikke til verden uden kompromisser. Først og fremmest havde multilinkbagakslen et enormt
pladsbehov, og da design var en anden
topprioritet, led bilens praktiske egenskaber stor skade. Det klaustrofobiske bagsæde havde minimal plads til fødder og
hoved – næsten så ilde som i en Montreal
– og bagagerummet var ikke meget større
end i en SZ, specielt fordi reservehjulet
fyldte det meste.
På motorsiden fejrede den nye, avancerede 16V-motor på to liter premiere, og to
V6-motorer stod klar – 3.0 V6 12V i Spider, og V6 TB (en 2.0 V6 Turbo) i GTV.
Det var først lidt senere, at 3.0 V6 24V
fandt vej til GTV'en, og endnu senere
også til Spideren. Dette passede sammen
med modellernes karakter, hvor GTV var
drengerøven med de frække manerer,
mens Spider var mere tilbagelænet og
moden. Begge motorer var tilstrækkelige
til at gøre dem markant hurtigere end forgængerne, og også gearkassen var et markant spring fremad. Nu kunne fløjlshandskerne endelig tages af.

Ombord i GTV V6 TB noterer man
først og fremmest, at kvaliteten fik et
ordentligt nøk opad i forhold til tidligere
modeller. Knapper og stilke fungerer med
upåklagelig præcision, døren lukker med
et solidt klonk, og hele kabinen er smagfuldt designet med en blanding af sort
plastic og kamelfarvet læder. Skønt sædet
ser lækkert ud og er behageligt at sidde i,

▲

er siddestillingen dog noget af et kompromis. Der er lavt til loftet, og rattet er ret
langt væk, på ægte italiensk Gorilla-vis. Vi
fyrer op under 6'eren og skynder os afsted.
V6 TB-motoren er baseret på den klassiske V6 12V-motor, her dog reduceret til
1996 cm3. Lydbilledet er endnu en gang
forandret fra GTV og SZ'ens tenor til en
dybere, mere fjern summen. Turbotøven,
eller "ketchupeffekt", gør sig også gældende i V6 TB. Under 2.500 o/min opfører
motoren sig som en normal 2-liters, men
derefter tager f..... ved den, og samtidig
med, at lydbilledet domineres af en jetflyagtig susen fra turboen, går det over stok
og sten lige til max. effekten på 202 hk
ved 6.000 o/min. Man bliver hurtigt
afhængig af det lækre turbotryk og fristes
til nedgearinger i utide for på ny at lade
GTV'en strække ud. Dog er lyden lidt af
en skuffelse for den, der foretrækker "traditionel" V6-lyd, men dette er ifølge ejeren først og fremmest en følge af den
hjemmelavede sportsudstødning.
I sving mærker man ikke, at bilen ved
modelskiftet tog kraftigt på og vejer over
1,4 ton. Karrosseriet er utrolig vridningsstabilt, bedre end i SZ, og det næsten perfekte kompromis mellem sport og komfort viser endnu en gang udviklingen gennem årene. Gokart-styretøjet giver god
feedback, hvilket bidrager til, at GTV'en,
så længe man kører på offentlig vej, er alle
tidligere Alfa GT'er overlegen, både hvad
gælder svinghastigheder og køreglæde. På
en bane vil understyringen formentlig give
sig til kende, og SZ vil give GTV'en kamp
til stregen, men det er jo en helt anden
sag. I daglig brug er det vanskeligt at finde
kritikpunkter ved forhjulstrækket. Også
som rejsevogn sætter GTV endnu en gang
nye normer sammenlignet med sine forgængere. Ikke mindst er vindstøjen nu
næsten forsvundet.
Samlet set virker GTV som den rigtige
vej at gå, når man betænker virkelighedens
verden, hvor Fiat-koncernen var nødt til
at spare penge ved at "genbruge" platforme fra andre modeller i koncernen for at
kunne få nichebiler som GTV til at løbe
rundt. Et kvantespring fremad i forhold til
GTV6, hvad gælder motorkraft, kvalitet,
køreegenskaber, gearkasse og design, men
et skridt tilbage, hvad gælder plads og –
trods alt – forhjulstræk.

Klassisk instrumentbrædt i 2600 Sprint.
Montreal med ekstrem udgave af de to
store runde instrumenthuse, der er blevet et Alfa Romeo-kendetegn. GTV6 i
typisk kantet 80’er-stil. SZ i “low-volume” udformning og diverse genbrug
fra Alfa 75. Dog gjort eksklusiv med
læder, kevlar og Momo Zagato rat. De
nye GTV og GT med tilbagevenden til
de dybtliggende instrumenter.
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GT 3.2 V6 24V – fremtid og fortid

Med næsten 10 år på bagen begynder tiden
at rinde ud for GTV/Spider. Alfa Romeo
har som bekendt siden fortsat sin strategi
med at udvikle modeller på Fiat-platforme,
tilsat alfask afstemning af undervogn og
motorer, med større og større succes, som
156 og 147 bevidner. Alligevel kom det for
en del som noget af en overraskelse, da den
nye GT Coupé blev præsenteret i 2003,
sideløbende med GTV-modellen, som
fortsætter til slutningen af 2005 med det
lette facelift fra 2003. GT er baseret på
156-modellens akselafstand, men er af
udseende nærmest en 147 coupé. Endnu
mere overraskende var det, at GTA-modellernes 3,2-motor blev neddroslet med 10
hk, inden den fandt plads i GT'en. På den
anden side blev prisen placeret mellem 147
og 156, igen usædvanligt for en coupé.
En enorm Scudetto i fronten og en helt
nydesignet hæk gav sammen med 147-elementerne et vellykket, klassisk design, som
motorjournalisterne endnu en gang faldt
pladask for. Kritikere vil hævde, at 147modellens aner skinner for tydeligt igennem. Specielt bilens front og højde afslører,
at det er en forklædt familiebil i højere grad,
end hvad der var tilfældet i Alfa Romeos
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tidligere GT-modeller, men da også familieAlfaerne besidder nogle af de smukkeste
designs, som findes at købe for penge, er
dette vel til at leve med.

Kabinen er rummelig og praktisk, når
man kommer fra den krampagtige GTV.
Det er ingen sag at justere de lækre læderstole til en behagelig kørestilling. Ellers
befinder det meste sig som i GTV'en, men
der er kommet et ekstra gear i gearkassen,
og finish og detailkvalitet er løftet til uanede højder, ikke meget ringere end hos
tyskerne. Instrumenterne er tydeligt inspireret af tidligere, klassiske Alfaer, med speedometer og omdrejningstæller som det mest
iøjnefaldende. Følelsen af endnu mere soliditet og støjdæmpning, men desværre også
mindre direkte respons, giver sig til kende,
når man lægger fra land. GT'en er absolut

den letteste bil af køre af alle, og enhver
person med et kørekort vil kunne sætte sig
lige ind og suse afsted. Dette er at betragte
som en fordel, selvom en del af charmen
ved de gamle slægtninges spidsfindigheder
selvfølgelig går fløjten.
Når først man giver 3,2-maskinen frit
løb, glemmer man imidlertid alt om familiepræg. Motoren er intet mindre end en
sensation. Selv med næsten 25 år på bagen
har de løbende opdateringer skabt et unikum, der fremkalder den dybeste respekt og
lidenskab, både hvad gælder voldsom kraft,
fleksibilitet, gangkultur.... og næsten vigtigst, LYD. Lydens karakter er mere aggressiv end i 12V-udgaverne af V6-motoren, og
elruderne kommer på overarbejde, når man
konstant skal køre dem ned for at nyde
soundtracket endnu en gang. Skønt lyden
er mere dæmpet end nogensinde, lærer man
fortsat den ægte Alfasjæl at kende, når
omdrejningstælleren stormer mod de 7.000
o/min, og ingen på testholdet forlod det
Nuvolablå lyn upåvirket.
Netop motoren gør hele forskellen i GT,
for ellers er der ikke mange ting at løfte
øjenbryn over. Styretøjet er som i GTV'en
utroligt direkte og præcist, undervognen
sublim med en mere livlig bagende end i
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GTV'en, og pladsforhold i kabine og bagagerum samt den totale komfort bedre end
samtlige øvrige testbiler. Men ser man bort

men på alle områder et spring fremad i teknisk udvikling. Og så var der lige den
motor, som i den grad hensætter chaufføren
i en sand ekstase, så han glemmer alt
omkring sig – en juvel, et kunstværk ganske
enkelt!
Konklusion

GT har antispin, ESP (kaldet VDC hos
Alfa Romeo), ABS med elektronisk
bremsekraftfordeling m.v.

NYT 6/2004

Bilerne blev testet på en udvalgt rute,
der blandt andet indeholdt dejlige
svingfyldte, små landeveje.

Om udviklingen, set med GT-entusiastens øjne, har været i den rigtige retning, se,
det spørgsmål må vi nok vente nogle år med
at besvare. Fra det ekstreme og baghjulstræk,
til det mere normaliserede og forhjulstræk,

▲

fra motoren, er dette måske i virkeligheden
testens mindst involverende bil med sit
praktiske, men familiære design, og med
moderne tiders stækken af motorrespons,
lydbillede og unoder i svingene. Man skal
dog ikke glemme, at GT er den i særklasse
sikreste bil i testen, både aktivt og passivt.
Det totale billede af GT-modellen bliver
derfor lidt blandet, når man sammenligner
med forgængerne. Bilen er langtfra lige så
ekstrem, men mere normal og lig fabrikkens øvrige modeller, men sikker, pålidelig
og på nogle punkter en smule forudsigelig...

Det er svært at lave en direkte sammenligning af disse fantastiske motorkøretøjer, for
den vil uundgåeligt ende med en stor sejr til
GT-modellen, der objektivt set er de øvrige
biler overlegen – alt andet ville være en falliterklæring for den biltekniske udvikling.
Det var netop udviklingen af vores yndlingsmærkes store GT-biler, som var formålet med denne prøvekørsel, og her kan man
konkludere, at selv om der er sket store
fremskridt, både hvad gælder motorkraft,
motorkultur, køreegenskaber, komfort,
støjbillede og kvalitet, har samtlige modeller
bevaret den sande Alfa-sjæl. For mig handler det om en usynlig forbindelse mellem
fører og maskine, der er en symbiose af
smukt design, motorens karakter og lyd
samt bilens umiddelbare reaktion på førerens input gennem rat, gear og pedaler.
Alle seks biler var pragtfulde for deres tid,
og selv i dag formår de alle at begejstre

bilentusiasten med hver deres charme. 2600
Sprint med sin graciøse fornemmelse af tidligere tiders storhed, Montreal med sine
supersportsgéner, GTV6 med sin totale harmoni, SZ med sit spektakulære design og
sin involvering af føreren, GTV med sin
elegance, direkte styretøj og sit turbosug og
selvfølgelig GT med sin fantastiske motor.
Alle ejere på testholdet elsker deres biler, og
ingen virkede misundelige, da vi kørte hver
til sit.
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er vel ikke nødvendigvis et skridt fremad.
Montreal-modellen konkurrerede med
BMWs og Mercedes' kraftigste modeller,
mens topmodellen blandt Alfa Romeos
coupéer i dag end ikke kan følge den stærkeste BMW 3-serie. Men med en 8C Competizione på vej, som bringer Alfa Romeo
tilbage til tidligere tiders storhed, både hvad
gælder design, ydelse og teknisk layout, er

der god grund til at glæde sig til fremtiden
for mærket, specielt hvis denne fremtid
indeholder en ny GTV/Spider-generation
med baghjulstræk og stærkere motorer, som
for alvor kan skabe respekt om mærket.
Efter en fantastisk dag i selskab med disse
fremragende GT'er er én ting sikkert – få
mærker kan hente så megen inspiration i
fortidens modeller som Alfa Romeo.
■

Vi takker de deltagende klubmedlemmer,
som velvilligt stillede sine biler til rådighed:
2600 Sprint, 1962, Heio Grimm
Montreal, 1971, Jakob Nielsen
GTV6 2.5, 1986, Henrik Olesen
SZ, 1991, Christian Lysholm
GTV V6 TB, 1996, Franz B. Hansen
GT 3.2, 2004, Alfa Romeo-importøren

ALFA ROMEOS GT-BILER
2600 Sprint
1962-1966
R6
2584 cm3
83,0 x 79,6 mm
DOHC
kædetrukne
Ventiler pr. cylinder
2
Karburering/indsprøjtning
3 dobbelte.
Solex 44 PHH
Kompression
9,0:1
Effekt (DIN eller EU)
145 hk
ved
5900 o/m
Moment
189 Nm
ved
4000 o/m
km/t ved 1.000 o/m i højeste gear 31,6 km/t
Motorplacering
På langs fortil
Transmission
5 gear, træk bag
Hjulophæng for
Tværsvingarme
skruefjedre
Hjulophæng bag
Stiv aksel
skruefjedre
Bremser
Skiver for
tromler bag
ét-kreds
Styretøj
Snekke/rulle

Montreal
1971-1977
V8
2593 cm3
80,0 x 64,5 mm
2 x DOHC
kædetrukne
2
Spica indspr.
2 x 4 cyl. pumpe
9,0:1
200 hk
6500 o/m
235 Nm
4750 o/m
32,6 km/t
På langs fortil
5 gear, træk bag
Tværsvingarme
skruefjedre
Stiv aksel
skruefjedre
Vent. skiver for
skiver bag

GTV6 2.5
1980-1986
V6
2492 cm3
88,0 x 68,3 mm
2 x SOHC
tandremstrukne
2
Bosch
L-Jetronic
9,0:1
160 hk
5600 o/m
213 Nm
4000 o/m
35,0 km/t
På langs fortil
5 gear, træk bag
Tværsvingarme
torsionsfjedre
DeDion-aksel
skruefjedre
Vent. skiver for
skiver bag

Kuglekredsløb

Tandstang

165HR400

195/70VR14

195/60VR15

Fælge
4,5x400
Længde/højde/bredde
458/171/138 cm
Akselafstand
258 cm
Sporvidde for/bag
140/137 cm
Bagagerum (DIN/VDA-metode)
270 liter
Tankvolumen
60 liter
Egenvægt, køreklar, fuld tank
1370 kg
Detaljer
Fra 1964 også
skiver bag
Topfart, opgivet
200 km/t
0-100 km/t, opgivet
n/a
Stående kilometer
32,0 sek.

6x14"
422/167/120 cm
235 cm
137/132 cm
n/a
63 liter
1270 kg
Tørsump
Spærrediff.
>220 km/t
7,0 sek.
28,2 sek.

6x15"
426/167/133 cm
240 cm
138/137 cm
280 liter
75 liter
1210 kg
Gearkasse bag
GP-model i test
210 km/t
8,3 sek.
30,3 sek.

Årgang, produktion
Motorkonfiguration
Slagvolumen
Boring x slaglængde
Knastaksler

Dæk

24

SZ
1989-1991
V6
2959 cm3
93,0 x 72,6 mm
2 x SOHC
tandremstrukne
2
Motronic
ML4.1
10,0:1
207 hk
6200 o/m
245 Nm
4500 o/m
38,1 km/t
På langs fortil
5 gear, træk bag
Tværsvingarme
skruefjedre
DeDion-aksel
skruefjedre
Vent. skiver for
vent. skiver bag
ABS
Tandstang
servo
205/55ZR16
225/50ZR16
7-8x16"
406/173/131 cm
251 cm
147/143 cm
350 liter
68 liter
1260 kg
Gearkasse bag
Spærrediff.
245 km/t
7,0 sek.
27,4 sek.

GTV V6 TB
1994-2003
V6
1996 cm3
80,0 x 66,2 mm
2 x SOHC
tandremstrukne
2
Motronic
ML4.1
8,0:1
202 hk
6000 o/m
280 Nm
2400 o/m
35,0 km/t
På tværs fortil
5 gear, træk for
McPherson
skruefjederben
Tværsvingarme
skruefjedre
Vent. skiver for
skiver bag
ABS
Tandstang
servo
205/50ZR16

GT 3.2 V6 24V
2004V6
3179 cm3
93,0 x 78,0 mm
2 x DOHC
tandremstrukne
4
Motronic
MED7.1.1
10,5:1
240 hk
6200 o/m
300 Nm
4800 o/m
38,2 km/t
På tværs fortil
6 gear, træk for
Tværsvingarme
skruefjedre
McPherson
skruefjederben
Vent. skiver for
skiver bag
ABS, br.ass.
Tandstang
servo
225/45ZR17

6,5x16"
429/178/132 cm
254 cm
150/151 cm
110 lilter
70 liter
1430 kg
Garrett T25 turbo
Ikke import til DK
235 km/t
7,2 sek.
27,7 sek.

7,5x17"
449/176/136 cm
260 cm
152/151 cm
320/905 liter
63 liter
1410 kg
ESP
Antispin
243 km/t
6,7 sek.
26,0 sek.
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