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BERTONE PANDION
Tekst: Peter Dyrelund. Foto: Carsten Nymann (Bil Magasinet) og Bertone

B

ertone var også på plads i Genève
med en Alfa Romeo konceptbil
efter den pinlige historie i 2009,
hvor de ikke havde råd til en stand på
udstillingen og måtte præsentere BAT 11
på et hotel i byen. Nu er firmaet rekonstrueret, og ny designchef er Mike Robinson.
Ligesom med BAT 11, så er den nye
Pandion bygget på en (forlænget) Alfa
8C-bund. Det vil sige, at den har en langsliggende 4,7-liters V8’er med 450 hk og
baghjulstræk. Målene er 462/197/123 cm
(længde/bredde/højde), mens akselafstanden er 285 cm (265 cm på 8C)
Pandion er navnet på en ”fiskeørn”, og
Bertone har fået inspiration fra denne (jeg
ved ikke, hvordan sådan en ser ud). Bertone fortæller, at det ikke er første gang, at
deres konceptbiler er inspireret af naturens
vidundere, og de nævner Corvair Testudo (1963), Alfa Romeo Canguro (1964),
Carabo (1968) og Delfino (1983).
En lidt påfaldende detalje er, at der også
er en slags Alfa-trekant bagtil.
Dørene åbner op som saksedøre med
inspiration fra Carabo og Lamborghini
Countach, men de åbner ”bagvendt”. De
er altså hængslet i bagkanten. Når man
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løfter dørene op, bliver bilen 3,6 m høj, så
det går altså ikke med en normal villagarage! Hvis bilen ruller rundt, bliver dørene
”afkoblet” bagtil, så man bare kan trykke
udefter og komme ud. Der er i øvrigt to
små bagsæder (2+2) i modsætning til 8C,
der er en ren 2-personers sportsvogn.

Sæderne har en carbonfiber-skal, og
den er dækket af Technogel® og oplyst
via reLIGHT® stof. De indretter sig efter
personernes krop.
Vi må alt i alt nok sige, at Pandion er
lidt længere væk fra en produktionsmulighed end Pininfarina 2uettottanta.
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Partnerskabet mellem Bertone og Alfa
Romeo daterer sig tilbage til 1933.
Siden da har der været i alt 23 Bertone-Alfa’er inklusive konceptbiler.
Den første Alfa Romeo med karrosseri
af Bertone var en luksuriøs 7-sæders
limousine bygget på et 6C 2300 chassis i 1933.
I 50’erne byggede Bertone med hvert
et års mellemrum de tre BAT-biler
(Berlinetta Aerodinamica Tecnica).
Den første i 1953 og de næste i 1954
og 1955.
I 1954 blev Giulietta Sprint introduceret, og det blev en kæmpe succes med mere end 34.000 eksemplarer produceret indtil 1965.
Samme år vistes 2000 Sportiva, men
den kom aldrig i produktion.
Bertone deltog også i konkurrencen
om at levere design til Giulietta Spider, men her foretrak Alfa Romeo et
design af Pininfarina. Bertone havde
vist heller ikke haft kapacitet til at producere Spider’en. De havde rigeligt
af problemer med at følge med og få
produceret tilstrækkeligt med Sprintudgaver.
I 1959 debuterede produktionsudgaven af Giulietta Sprint Speciale,
designet hos Bertone.
I 1960 debuterede den store 2000
Sprint, som var den første Alfa
Romeo designet af Giorgetto Giugiaro
(bemærk, at Bertone, hverken Giovanni eller Nuccio, nogensinde selv har
designet en bil. De har imidlertid altid
haft flair for at vælge dygtige medarbejdere til at designe bilerne). Der blev
bygget 700 stk. indtil 1962, hvor den
fik 6-cylindret motor, og navnet skiftede som følge heraf til 2600 Sprint.
I 1963 blev Giulia Sprint GT præsenteret – også designet af Giugiaro,
ifølge historien i fritiden, mens han aftjente sin værnepligt – og den må vel
efterfølgende siges at være ét af hans
mesterstykker. I 1965 kom den åbne
GTC, men den blev kun produceret
i 1.000 stk., for i 1966 kom den nye
Spider.
Næste Alfa Romeo, hvor Bertone var
involveret, var 1750 Berlina i 1968, og
samme år kom Carabo, den grønne,
kileformede konceptbil på en Tipo 33bund.
I 1970 kom så Montreal, der allerede i
1967 var vist som konceptbil på Verdensudstillingen i Montreal.
Derefter var der en lille pause inden
næste Bertone-Alfa, nemlig model
90 fra 1984. Derefter skulle der gå
endnu længere tid, inden vi i 2003 fik
den sidste Bertone-Alfa i produktion,
nemlig GT-modellen, der er baseret på
147 og 156.
I mellemtiden fik vi to konceptbiler,
nemlig SUV’en Sportut fra 1997,
baseret på en Alfa 145, og endelig
sportsvognen Bella, baseret på en
Alfa 166.
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