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ALFA 159 1.9 JTS I GRUPPETEST
Den første test af Alfa 159 på dansk grund var en gruppetest i Bil Magasinet, hvor
modstanderne var Audi A4, BMW 3-serie og Volvo S60. Redaktøren deltog på testholdet, og her er hans egen beretning fra de to testdage. Du kan få tilsendt kopi af testen
fra Bil Magasinet, hvis du skriver til redaktoer@alfaklub.dk
Tekst: Peter Dyrelund. Foto: Bil Magasinet

eg startede med at skælde ud, for nu
var der sket den sædvanlige fejl, nemlig at der var samlet nogle biler, og
Alfaen var igen langt den billigste, hvorfor
den umuligt også kunne blive den bedste.
Når man har sporet sig ind på, at fx BMW
320i er den bedste, er det svært at være
objektiv og bedømme, om en prisforskel fra
388.000 kr. (Alfa 159) til 469.000 kr.
(BMW 3) nu også kan opveje den positive
følelse, som man har overfor den dyre bil.
Testens biler var Alfa 159 1.9 JTS (160
hk/388.000 kr.), Audi A4 1.8T (163
hk/422.000 kr.), BMW 320i (150
hk/469.000 kr. dog sælges de i praksis til
420.000 kr) og Volvo S60 2.4 (170
hk/448.000 kr.). Som følge af mine klager
forsøgte Bil Magasinet at ændre opstillingen. Den nemmeste mulighed var at skifte
Alfaen til en Alfa 159 2.2 JTS. Importøren
havde imidlertid kun én bil, nemlig den
sølvgrå 1.9 JTS med "PRØV159" på nummerpladen.
Så ville man skifte de andre biler. Hos
Audi havde man ikke A4 2.0 (130 hk), som
havde passet bedre, men modellen er jo ikke
helt ny mere, og så har importøren solgt
pressebilerne. Faktisk var den lånte A4 1.8T
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en medarbejders bil med 32.000 km på
klokken. Hos BMW ville det have været det
smarte at få den ny variant 318i (129 hk,
men stadig to-liters/432.000 kr.), men den
variant var ikke kommet til Danmark endnu. Hos Volvo er S60 lidt oppe i årene, og
den passende "modstander", nemlig varianten med 140 hk (stadig 2.4 med fem cylindre), var ej heller at skaffe. Den bil, som vi
fik, var endog proppet med ekstraudstyr og
havde en cirka-pris på 550.000 kr.
Nå. Når man ikke kan få, hvad man vil
have, så må man tage, hvad man kan få.
Statiske test

Vi startede med at køre ud på en parkeringsplads, hvor vi gik bilerne efter i sømmene og foretog opmåling af bagagerum
m.v., mens Mikkel (chefredaktøren) tog
bilerne ud på målestrækningen én efter én
for at måle acceleration og bremsning, og
nogle andre tog bilerne ud til støjmåling.
Jeg startede med at kigge på motorrummene. Selv om Alfa-motoren nu har rod i
en GM-motor, og der bliver flere og flere
"dæk-skjolde" m.v., så er Alfaen stadig den
eneste, hvor man tydelig kan se, at det er en
motor. Forspring til Alfa Romeo her.

BMW'en var den næstbedste, men her
ligger halvdelen af motoren inde under
tværdragere m.v., og fortil er der en stor
dækplade bag køleren. Under dækpladen er
der bare et "hul", for her er de ekstra 25
cm, som de 6-cylindrede motorer fylder. Så
kan man virkelig se, at man kører i "den
billige variant". I bunden er der en alu-drager på tværs, og den se helt ubehandlet ud.
Aluminium kan jo trods alt korrodere, så
her bliver man lidt nervøs for, hvad fremtiden kan bringe.
Volvoens 5-cylindrede motor er ok, men
med en del plastik, mens den underliggende
tværdrager er varmgalvaniseret, hvilket giver
tillid.
Audi'ens motorrum er ingen nydelse. Alt i
plastik, og motoren var møgbeskidt efter de
32.000 km. Man noterer også, at der – modsat de øvrige – ikke er nogen lyddæmpning
under klappen, og det er nok medvirkende
til, at Audien støjer lidt mere end de øvrige.
Så åbnede jeg i den anden ende, bagagerummene. Litermæssigt har Alfaen det
mindste bagagerum med 405 liter (Audi
460 liter, BMW 460 liter, Volvo 424 liter).
Det er imidlertid regulært, og det virker
faktisk ikke ret meget mindre end de øvrige,
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hvilket da også bekræftes af vor egen
opmåling med målebånd, der giver følgende
resultater:
Dybde/bredde/højde:
Alfa
97/105/52 cm, Audi 109/106/x cm, BMW
97/94/50 cm, Volvo 106/107/50 cm. Åbningen til bagagerummet er derimod et
problem som på alle moderne biler med
smart, kort hæk. Ingen af bilerne er gode,
og Alfaen er en smule dårligere end de øvrige tre, da den lodrette del af åbningen
snævrer ind forneden. Der kommer ingen
barnevognskasse ind her!
Så var det kabinens tur. Pladsforholdene
foran er gode i alle biler, og man kan stort
set indrette sig en bekvem kørestilling. Alfaen er ikke dårligere her end konkurrenterne
(som det ellers tidligere har været tilfældet),
og den testede bil havde endda justérbar
hældning af siddefladen som ekstraudstyr.

Bagagerummet er reelt i formen og faktisk ikke mindre end de øvrige konkurrenter, trods forskellen i det opgivne
volumen. Åbningen er lille (som de
øvrige) og den snævrer ind forneden.

“Nøglerne” i sædvanlig rækkefølge
(Alfa, Audi, BMW og Volvo). Det er
generelt nogle ordentlige “klodser” at
have i lommen (BMW’ens mindst). Audi
og Volvo er ældst i konstruktionen og
har traditionel “klinge”, mens Alfa og
BMW har “knapstart”. Ingen af bilerne
har “key-less-go”.

Tripcomputeren indeholder også en
Speed Limit-funktion, altså akustisk
advarsel ved en justérbar hastighed.
Godt, da bilen er utrolig lydsvag.
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Hermed var den sædvanlige kritik af for
flad siddeflade, med dårlig støtte under
lårene til følge, pist væk. Alfaens sæder er
også de bedste at sidde i, næsten som
sportssæder. Der er ingen problemer med at
se instrumenterne gennem rattet.
BMW'en er mest besværlig. Alle justeringshåndtag sidder på siden, så man kan
tage fejl. Som den eneste har den ikke det
dejlige højdejusteringshåndtag med "pumpevirkning" (som blev introduceret af
VAG-koncernen), ryglænet kan ikke indstilles trinløst, og endelig er siddefladen for
flad (den ellers typiske fejl for Alfa Romeo).
Hvis man stiller rattet lidt nedad, dækkes
det øverste af instrumenterne.
Både Audi og Volvo giver ingen problemer med førerpladsen.
Derefter var det bagsædernes tur. Først
pladsforholdene. Selv om Alfaen er størst
udvendig, er den næstmindst på bagsædet.
Bedre plads end i 156, ja, men ikke rigtig
limousine-plads. Det kniber lidt med både
benplads og hovedhøjde. Volvoen er imidlertid endnu mindre. Her skal der virkelig
laves kompromis med forsædepersonerne,
hvis man skal fire voksne på langtur. Selve
sæderne, både i Alfa og Volvo, er imidlertid
fine med tilpas hårdhed, længde af siddeflade, hældning af ryglæn og midterarmlæn.
Audi og BMW har bedst plads på bagsædet, BMW med lidt bedre benplads og
Audi med lidt bedre hovedhøjde. På
BMW'en kan en stor person ikke læne
hovedet bagud mod nakkestøtterne, idet
hovedet rammer loftkanten først. Man kan
altså ikke "hvile". Derudover er BMW'ens
bagsæde også nærmest en tortur, knaldhårdt, stort set uden profil, og der er heller
ikke noget midterarmlæn. Audien har et
meget hårdt midterarmlæn, og siddefladen
er for kort og flad. Ingen af de fire bilers
bagsæde er således både komfortabelt og
med plads til en 190 cm person. Personer op
til 180 cm vil foretrække Alfaens bagsæde.
Kvaliteten og "feel-good-fornemmelsen"
på førerpladsen var en stor overraskelse.
Alfaen vinder suverænt her. Overfladen på
instrumentbrædtet er simpelthen den lækreste, som jeg har set og "mærket". Sædebetrækket er det lækreste af de fire (selv om
det ikke er Alfatex på den billige variant –
og Volvoens kan ikke rigtig bedømmes. Det
var læder mod merpris). På den billigste
variant af Alfaen er midterfeltet malet (ikke
riflet aluminium som på "Lusso"), men det
hele virker alligevel generelt overbevisende.
Instrumenterne og info-displayet er også i
"varmere" stil end de øvrige bilers mere
kølige, germanske stil. Der er imidlertid stadig plads til forbedring. Lidt ændret design
og placering af tingene i midterkonsollen
kunne bringe betjeningsgrebene til varme/
ventilation lidt højere op (men man stiller
dog kun sjældent på systemet). Og hvad
laver "nøgle-klodsen" og startknappen? Det

Alfa 159 har stadig en motor (med lidt
farver på i stedet for sort plastik), men
motorrummet er en smule rodet. Indsugningsmanifold i plast, men det havde
Alfa 156 også (1.859 cm3, 16V, direkte
indsprøjtning, 160 hk v. 6.500 o/m, 190
Nm v. 4.500 o/m).

Audi A4 motor med kedeligt udseende,
og det holder sig åbenbart ej heller rimelig rent. Turboladeren giver overbevisende kraft – mere end specifikationerne antyder (1.781 cm3, 20V, turbo, 163
hk v. 5.700 o/m, 225 Nm v. 1.950 o/m).

BMW-motorrummet er et orgie i plast.
Selve motoren ligger allerbagest og ser
egentlig pæn ud. En harmonisk, men
uinspirerende motor. BMW’er skal have
seks cylindre! (1.995 cm3, 16V, 150 hk v.
6.000 o/m, 200 Nm v. 3.750 o/m).

Volvo-motoren har som den eneste fem
cylindre, og den har også flere cm3, hvilket giver bedre lyd og mere moment.
Man kan også se, at den har to overliggende knastaksler (2.435 cm3, 20V, 170
hk v. 5.900 o/m, 230 Nm v. 4.500 o/m).
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Lidt mere spændende instrumenter end konkurrenterne, men ikke lettere at læse.
Til sammenligning kan du se Breraens instrumenter på side 11.

godt bevare nøglen, eller også skal det være
"key-less-go", så det er tilstrækkeligt, at
man har "nøglen/kortet" i lommen. Så låser
bilen op, når man nærmer sig den, og man
trykker blot på startknappen og er parat til
at køre. Ingen af de andre havde dog "keyless-go". Audi og Volvo er med traditionel
nøgle med indbygget fjernbetjening til centrallås, og BMW ligesom Alfa med en –
knapt så stor, men dog ikke helt så lækker –
"klods", som skal stikkes ind i et hul, inden
man trykker på startknappen.
Både BMW og Volvo har fin kvalitet i
kabinen, ingen problemer her. Det er bare
ikke helt så lækkert som Alfaen. Og hvad
med Audien? Audi bliver jo rost for sit lækre interiør. På den baggrund var det en
skuffelse. Relativt hårde, ikke særligt lækre
materialer, men dog generelt fin udformning (ser godt ud på billeder, men er ikke
særlig rare at røre ved). Den eftermonterede, billige Blaupunkt-radio passer slet ikke

ind i stilen. Sædebetræk som canvas fra krigens tid. Nå, undskyld, nu overdriver jeg,
men mine forældres Audi 80 fra 1987 har
meget lækrere indtræk, og instrumentbordsoverfladen er også lækrere på den gamle
model!! Endelig er der rattet. Mage til ulækre gummirat har jeg ikke lagt hænder til i
mange år. Hvis man køber en Audi, skal
rattet hurtigst muligt udskiftes til et læderrat (som er standard på Alfaen).
Dynamisk test

Bilerne blev prøvet både på motorvej og
landevej (mest Sydsjælland) og på KTI Roskilde (den næste dag). Det var meningen, at
vi skulle have været på Padborg Park, men
vejret i Sønderjylland var meget dårligt med
regn.
Med valget af varianter havde Alfaen den
mindste motor (ikke i opgivet hk, men i
drejningsmoment) og den største vægt.
Dette undgår man ikke at mærke. Alfaen er

Alfaen har det lækreste instrumentbrædt. Overfladen er bare lækker at røre ved.
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klart den sløveste. Man har forsøgt at kompensere for dette med en speederudveksling,
hvor man får al kraft indenfor to cm! Herved får man umiddelbart følelsen af en kvik
bil. Det er imidlertid "snyd", og det gør, at
bilen er vanskeligere at betjene end nødvendigt. Speedervandringen er måske 10 cm.
På den første cm sker der næsten ingenting.
Over de næste to cm får bilen fuld gas, og
de sidste syv cm giver intet yderligere. Jeg
var meget irriteret på denne karakteristik,
der gør det svært at køre relativt kvikt og
med bløde, afpassede gearskift. Da bilen har
"elektronisk" gasspjæld, er det blot et
spørgsmål om at ændre i softwaren, og jeg
formoder, at der kommer en update på et
tidspunkt.
Kræfterne er i øvrigt ikke helt så ringe,
som jeg oplevede ved præsentationen i
München. Dernede tænkte jeg, at dette her
kan en Alfist ikke leve med. Den testede bil
føltes bedre, og med en ordentlig speederkarakteristik vil også en Alfist kunne leve
med bilens præstationer. En medvirkende
ting er også det dejlige gearskifte. Alle testbilerne har fint gearskifte, men Alfaens er
det lækreste og mest præcise, og her er seks
gear (ligesom på BMW'en).
Alfaens motor er enormt lydsvag. Når
man skal rangere på en p-plads eller lignende, kan man slet ikke høre motoren, og det
bevirker – sammen med den mærkelige
speeder – at man kommer til at gasse op
som en nybegynderbilist, eller også går
motoren i stå. Under kørslen er det rigtig
dejligt med den lydsvage motor. Den spinner villigt op til 7.000 o/m, og man kan
stadig dårligt nok høre den. Dækkene siger
ej heller ret meget, så den største lydkilde er
vinden, der bruser lidt udefinérligt omkring
karrossen, formentlig mest omkring de
kæmpe sidespejle. Fra en tidligere test ved
jeg, at 2.2-motoren giver lidt mere "karburator-woaaarp", når man giver den kniven.
BMW'en er den "næstsløveste". Den har
en rarere speeder end Alfaen, og den virker
også lidt mere ivrig (flere cm3 og mindre
vægt). Støjen er behersket, men totalt uinspirerende inde i kabinen. Fotografen derimod fortalte, at BMW'en lød bedst udefra,
når vi gav bilerne gas.
De to hurtigste er Audi med turboen og
Volvoen med den store, 5-cylindrede 2,4motor. Audien er hurtig med sin turbo,
men dog med en lille typisk "gummi-følelse" af speederen. Volvoen er den suverænt
bedste i lyd og følelse. Man kan tydeligt
høre motoren under acceleration, men det
er en dejlig "voksen" lyd, og kræfter er der
nok af, både i toppen og i bunden. Ved
konstant (stor) fart høres motoren stadig
lidt (kun fem gear), men med en dejlig,
afslappet lyd. Volvo-motoren over i Alfaen,
så ville vi have den bedste kombination!
Audien støjer for meget, og man føler, at
den mangler et 6. gear.
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Nå. Hvad så med køreegenskaberne?
Som du kan læse på side 20, er Alfaen suveræn i alle de køredynamiske øvelser. Selv
BMW'en må se sig slået (hvilket tyskerne
var noget kede af ). Hvis vi ser lidt nærmere
på det, er vurderingen følgende:
Alfaen kører supergodt og meget komfortabelt, både på landevej/motorvej og by
samt på racerbane. Nogle mener, at en smule af "magien" fra 156'erens styring er forsvundet, men det må være ned i de små
detaljer, og vi vil prøve at teste dette ved en
senere direkte sammenligning. Alfaen er
præcis på rattet og meget lidt understyrende.
BMW'en kører meget lig Alfaen, og med
de små motorer kan man reelt næsten ikke
mærke, om bilerne er for- eller baghjulstrukne. Det er først, når friktionen bliver
nedsat (regn/sne), at der bliver en mærkbar
forskel. BMW'en havde 17" hjul (ikke standard), mens de øvrige alle havde 16" hjul.
De lidt større hjul hjalp BMW'en ved banekørslen. BMW'en er dog stadig forbavsende
komfortabel, og jeg er ikke enig med andre,
der fortæller, at komforten på "Run-flat"dækkene er dårlig.
Derimod har Audien hård affjedring og
dårlig komfort. Det betyder også, at på de
små, snoede og bakkede biveje ligger Audien meget fladt og temmelig overbevisende.
Der er faktisk lidt køreglæde, især når vejen
ikke har for mange ujævnheder. På racerbanen falder det hele imidlertid til jorden.
Understyring og atter understyring, når
man presser den (som man ikke helt turde
ude på vejen).
Volvoen er nærmest det modsatte. Komfortabel og "flydende" på landevejen, og
bilen kan ikke placeres med helt samme
præcision i de snævre sving som de øvrige.
På racerbanen er det imidlertid som om, at
den "strammer sig op", og den kører faktisk
rigtig godt – slår tydeligt Audien, uden dog
at komme i nærheden af Alfa og BMW.

159’eren er i sit rette element på snoede veje, men da den tillige er blevet meget
lydsvag og komfortabel, er motorvejskørsel også en nydelse.

Basisvarianterne har kun 16” fælge, og de ser lidt små ud til den store bil.

Konklusion

Bil Magasinet kårede Alfaen som vinderen.
Det gør jeg også. Men det er underligt at
opdage nye sandheder om bilerne: Alfaen
har den bedste kabine og den svageste
motor. Audien har det dårligste instrumentbrædt og den dårligste komfort. BMW'en
lyder uinspirerende i kabinen, og bagsædet
er ukomfortabelt som en havebænk. Og
Volvoen har den bedste motor!
Mine indtryk af test med Alfa 159 er, at
de bliver bedre og bedre (i forhold til pris
og konkurrenter), jo dyrere en variant, man
vælger. V6'eren har suveræn "Alfa-motorfeeling", og prisen er rimelig. Den koster
590.000 kr., men tænk på, at en Alfa 164
Q4 kostede 3/4 mill. kr. for over 10 år
siden! Den store 2.4 JTDM fås for nøjagtig
1/2 mill., og det er også en fin pris. Netop
2.4 JTDM er helt upåvirket af 159'erens
■
lidt for store vægt.
NYT 6/2005

Alfa 159 er en stor bil. Det ses her ved præsentationen på Skovriderkroen, hvor
dækkenet fra en Alfa 166 kun med stort besvær kan nå over bilen.
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ALFA 159 DESIGN-UDVIKLINGEN
Resumé af artikel i det italienske Auto & Design af Silvia Baruffaldi om tilblivelsen af
Alfa Romeo 159, et samarbejde mellem Centro Stile og Giugiaro fra ItalDesign. Billedteksterne er skrevet af Christian Brandt (tidligere Centro Stile).
Tekst: Leif Lorenzen (kilde Auto & Design 154). Billedtekster: Christian Brandt. Foto: Alfa Romeo og Auto & Design 154

E

Det var i disse omgivelser, at arbejdet
med Projekt 939 startede i januar 2001.
Projekt 939 blev til den netop lancerede Alfa
Romeo 159, der afløser den succesfulde
156, hvis udvendige design også er præget af
Giorgetto Giugiaro (den faceliftede udgave).
Wolfgang Egger fortæller som ansvarlig for
projektet hos Alfa Romeo, at den nye bil

skulle være større end den gamle på alle
leder, men at man skulle holde fast i konceptet sportssedan. Platformen blev udviklet
som en del af samarbejdet med GM og var
oprindelig tænkt også at skulle anvendes til
kommende Saab-modeller, men ”endte med
at blive unik for Alfa Romeo”, uden at han
fortæller noget om grunden hertil.

▲

t besøg i Alfa Romeo Centro Stile er
altid en udsøgt oplevelse. Receptionen viser et lille forløb af designet fra
Arese, med blyant-tegninger af Alfa 1900
og Giulietta, vandfarvebilleder af Giulia og
plantegning af Alfetta. Den elegante røde
baggrundsfarve, som tæpper og sofaer danner, understreger lidenskaben for mærket.

De første skitser, der er bragt i Auto & Design (som jo må have fået dem fra Centro Stile), og som ses herover og herunder, har
slet ingen sammenhæng med projekt 939 (Alfa 159)! I stedet er det skitser til ny 166! De er lavet af Eduardo Pitton, en ung designer fra et designkonsulentfirma, som Centro Stile arbejder tæt sammen med. De er formodentlig bragt i denne sammenhæng
for ikke at vise, at der faktisk ikke blev arbejdet på alternativer til Perinis design, som ses nederst og øverst på næste side.

STARTEN PÅ
ALFA 159
Tekst: Christian Brandt
Alfa 159 – intern kode 939 – blev
igangsat under Andrea Zapatinas og
afsluttet under Wolfgang Egger, den
nuværende designchef på Centro
Stile.
Denne situation er altid uheldig, da
en ny chef altid vil prøve at implementere sin stil og sjældent bryder
sig om det, der er lavet, inden han
kom til. Designforslaget fra Centro
Stile manglede måske derfor den
renhed i ideen og designet, som skulle til for at den kunne slå Giugiaro.
Designet endte med at være et kompromis mellem ideer fra Zapatinas og
Egger.
Resultatet var, at Centro Stiles eget
designforslag blev vraget til fordel for
Giugiaros.
Projektleder på eksteriørdesignet var
en af de dygtigste designere på Centro Stile, Filippo Perini, som nu er
seniordesigner hos Lamborghini.
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Én af de
første skitser til Centro Stiles
forslag til
projekt 939,
skabt af Filippo Perini,
viser en
front med
rødder i
Montrealmodellen.
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En mere aggressivt udseende front med de klassiske aflange
luftindtag, vi kender, der flankerer scudettoet på 156, placeret
under forlygterne.
Skitse af baglygten med et miks af den klassiske, aflange lygteform, blandet med en rund enhed. Sjovt nok meget lig VW’s
nye lygtedesign på f.eks. Passat. Bemærk, at der står 157 bag.

De fire billeder herover viser det endelige forslag fra Centro Stile. Fronten har stadig noget Montreal over sig. Luftindtagene i
kofangeren minder meget i formen om 166 restyling. Dette er et Eggers fingeraftryk. Scudettoet har fået horisontale ribber som
147, men sorte, så de ikke tager fokus fra selve trekanten. Fronten adskiller sig faktisk ikke i sin grundidé fra Giugiaros vindende design. Der er bare kun fire i stedet for seks lygter, og de nederste luftindtag er ”sure” i stedet for ”glade”. Eggers ændringer til hækken var at indføre den skarpt afskårne flade som på 8c Competizione med referencer til Alfa Giulia, som også har
lagt DNA til ”hakket” i bagsmækken. Lygterne er en viderefortolkning af 156. Bilens side lagde sig meget op af 156. Bageste
håndtag var selvfølgelig igen placeret i hjørnet af bageste siderude. Bilen blev, som det ses, vist med to forskellige sideprofiler
– på bilens højre side en viderebearbejdning af 156-linien og på venstre side en nyfortolkning af Giuliaens fuge i siden.
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Den nye, større platform gav mulighed
for en optimering af kørestillingen med et
længere sæde, placeret længere tilbage, og
med pedalerne anbragt helt bag forreste
hjulkasse. Dette layout blev testet af såvel
ansatte som designere, og fundet godt.
Det indvendige design blev defineret og
fastlagt allerede i december 2001. Til instrumentbordet koncentrerede man sig om det
runde design, der kendetegner Alfa Romeos
sportslige stil, og med to ”streger” fortsatte
man dets linier ud i dørene. Ganske vist er
det pynt, men det understreger også husets
stil og følelsen af at sidde som i en ”kokon”,
omgivet af bilen. De to meget dybe hoved-

instrumenter er bibeholdt, ligesom de tre
sekundære ure i midterkonsollen.
Det udvendige design begyndte derefter
så småt at tage form. Man førte en række af
156'erens karakteristiske former med over i
det nye, større karrosseri, de to små grill på
hver side af trekanten, de bageste dørhåndtag gemt i dørstolpen og de forreste håndtag
i sideliniens markering. En asymmetrisk
1:1-model blev fremstillet, hvor den ene side
var som anført, og den anden med brug af
tidligere modellers sidelinie (som fx 166)
med begge dørhåndtag placeret i sidelinien.
Bagenden beholdt en mere moderne
udgave af de typiske 156-baglygter. ”Vi

ønskede at understrege det sportslige ved at
lade hjulene udfylde skærmene, bruge en
lang motorhjelm og placere kabinen langt
bagude mod baghjulene”. Giugiaro var med
i forløbet lige fra starten, men han skulle
komme med et alternativt forslag til karrosseriet. Vendepunktet kom i 2002, da Giugiaro's Brera-design stjal al opmærksomhed
på Genève-udstillingen i marts. Topledelsen
i Fiat var så begejstret for hans design, at
man straks bad ham transformere designet
over i den nye sedan under udvikling, og
det skulle gå stærkt. Denne afgørelse blev
truffet, endnu før det blev besluttet at sætte
Brera i produktion! I juli 2002 fastfrøs man

En række illustrationer af Giugiaros team, der viser, at formen på 159 meget hurtigt blev klar og ligger ekstremt tæt op af Brera konceptbilen. Den største forandring var den forandrede drivlinie. Brera konceptbilen har langsliggende Maserati-motor
med baghjulstræk – 159 har tværliggende motor med forhjulstræk. Det betød en omproportionering af bilen med et væsentligt
længere udhæng over forhjulene til følge.
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Forskellige forslag til interiør. Se det endelige interiør på side 14.

så designet fra Giugiaro til den nye 159, og
Centro Stiles forslag blev skrottet.
Breras designelementer kan tydeligt genkendes i den nye 159 med dens smalle, enkelte forlygter, den markerede V-form på den
prominente front samt de trekantede
dørhåndtag. Håndtagene er alle ens (låsene i
fordørene virker også ”påsat” bagefter. red.),
og den nu gennemgående sidelinie ender bagtil i den del af baglygterne, som går ”rundt
om hjørnet”.
Som altid i en udviklingsfase skal der indgås kompromiser. Giugiaro ville have de små
grill ved siden af trekanten mindre, men det
accepterede teknikerne hos Alfa Romeo ikke,
selv om der var tilstrækkeligt med køling. De
nye krav til fodgængerbeskyttelse betød også,
at man måtte have en mere hvælvet motorNYT 6/2005

hjelm end oprindeligt planlagt. Til gengæld
lykkedes det af få samlemetoder for karrosseridelene i forenden gjort så generelle, at der i
fremtiden vil være mulighed for andre versioner af fx forkofangeren, hvilket straks leder
tanken hen på en GTA-version af 159...
Den fire-dørs 159 (man kalder vist nu selv
hos Alfa Romeo sådan en bil for en sedan, har
jeg hørt, red.) kommer ikke til at være alene
på gaden ret længe – den får også en søster
med tilnavnet Sportwagon, ligesom der også
kommer en Brera Spider, ud over den allerede
kendte Brera coupé, og rygterne vil vide, at
denne nye, afkortede platform til Brera allerede er blevet samlet hos Maserati, der skal have
en lille... en lille coupé med tydeligt slægtskab
til den store Quattroporte. Men det er en helt
■
anden historie.

Alfa Romeo 156 er rost i en uendelighed for sit fantastiske design, så der
var store forventninger til afløseren.
Giugiaro har valgt en mere kantet og
næsten germansk designstil til 159.
Flere detaljer minder f.eks. om Ford
Mondeo. Det gælder f.eks. det skarpe
knæk mellem køler og forskærm – og
den detalje, at kølerhjelmens flade
fortsætter nedad og danner fronten.
Samme fladelogik ses f.eks. på Skoda
Fabia og Bentley Continental GT.
Men resultatet er et meget rent design
uden unødige krummelyrer. Derfor
igen lidt germansk (Audi’sk), da italiensk design netop tit er karakteriseret
af små irrationelle detaljer og krummelyrer. Modsat Brera konceptbilen, som
159'ens design stammer fra, giver det
især ved fronten lidt uheldige proportioner med en meget stor, glat flade fra
hjulkasse til knækket ved lygterne.
Dette skyldes selvfølgelig, at 159 har
forhjulstræk og tværliggende motor –
modsat koncept-Brera'ens langsliggende motor, der giver et væsentligt
kortere frontudhæng.
Når nu bilens design generelt er så
enkelt, kan det undre, at man ikke har
gentaget den smukke glatte overgang
fra dør til sideskørt, som er så karakteristisk på 156. Nu har man lavet en
kant ud, som på så mange andre biler
– men den fine linie, som dørhåndtagene sidder på, klarer det jo fint alene.
Det samme sker på bagenden, hvor
traditionen med de smalle lygter er
videreudviklet fra 156 – med fine runde inddelinger indeni – aggressivt
afskåret øverst, så den ser ond ud.
Kofangeren er meget harmonisk integreret uden den ”VW Golf”-agtige
udskæring til bagklappen. Men igen er
der lidt rod omkring bunden og udstødningerne. Det er dog med til at
give bilen et lettere udtryk, set bagfra.
Igen med germansk reference har den
store muskuløse skærmkanter bagpå.
Man har lært noget af Audi.
Hvorfor man ikke har gentaget succesen med de skjulte dørhåndtag er en
gåde, Istedet er det nu kommet på
den nye Seat Leon, som skal konkurrere med Alfa 147!
Sidespejlene på 156 har fået meget
kritik for at være for små – men ligefrem at gå op i Toyota Hi-Ace-format
var måske ikke nødvendigt.
Alt i alt et meget flot design – men,
med for mig små irriterende fejl, som
jeg tror på sigt ikke vil bibringe bilen
klassikerstatus, som jeg til gengæld er
sikker på, at 156'eren får.
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