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AFTALER

Tekst: Peter Engholm-Pedersen Foto: Centro Documentazione Alfa Romeo, H&H Classics og diverse andre

– OMKRING 1959

P

å redaktørens løbende opfordringer i
klubbladet om at skrive artikler er dette én
af flere, der tager udgangspunkt omkring

året 1959. Den behandler blandt andet nogle af de Alfa
Romeo-modeller samt aftaler om produktion af Alfa Romeo
i udlandet, som blev relevante omkring dette år. Ikke mindst
er der desuden lagt vægt på at omtale nogle af de personer,
der har været væsentlige for Alfa Romeo’s udvikling. At der
er taget udgangspunkt i 1959, skyldes primært det grundlag, der blev lagt i klubblad nr. 5/2020 med Motors test af
Giulietta Spider fra 1959 og ikke mindst de fine indlæg i
klubblad nr. 6/2020

➥

Ayrton Senna (1960-1994), brasiliansk
Formel 1-verdensmester 1988, 1990 og
1991. Her i en alder af 3-4 år i sin åbne
racer ved siden af familiens FNM 2000 (en
brasiliansk produceret 2000 Berlina) foran
hjemmet i São Paulo, Brasilien
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" I januar 1959 blev der udpeget en ny topledelse for Alfa Romeo med Balduccio
Bardocci som ny bestyrelsesformand "
Rudolf Hruska

Ledelsesmæssig turbulens
I januar 1959 blev der udpeget en ny
topledelse for Alfa Romeo med Balduccio
Bardocci som ny bestyrelsesformand. Det
har ikke været muligt at finde ret mange
oplysninger om Bardocci. Ihærdig søgning
i bøger, googling mv. har kun afsløret, at
han kom fra IRI’s maritime afdeling og i
1959 besøgte U.S. Congress sammen med
Milano’s borgmester og andre af byens
erhvervsledere. IRI er en forkortelse for
"Istituto per la Ricostruzione Industriale",
der var et statsejet holdingselskab etableret
i 1933 med det formål at redde banker og
private virksomheder under Depressionen.
Opgaven som administrerende direktør
tilfaldt Antonio Mangano, der kom fra
firmaet Salmioraghi, som ligesom Alfa
Romeo var underlagt Finmeccanica.
Finmeccanica (i 2015 ændret navn til
Leonardo SpA) var dengang et organisatorisk mellemled under IRI og udgjorde
dermed industrigrenen af IRI for de selskaber, hvori den italienske stat – ligesom det
var tilfældet for Alfa Romeo – ejede aktiemajoriteten
eller på anden måde kontrollerede virksomheden.
Francesco Quaroni fortsatte som chef for den
kommercielle afdeling, og Rudolf Hruska arbejdede
videre som teknisk direktør. Dermed var Hruska også
tildelt ansvaret for projektet med den kommende
fabrik, som det også i 1959 blev besluttet at bygge i
Arese, cirka 13 km fra Milano’s centrum. På grund af
uenighed med direktør Mangano opsagde Quaroni
dog sin stilling allerede i marts samme år, og kun
få måneder efter tog også Hruska sin afsked med
samme begrundelse. Både Quaroni og Hruska havde
været hos Alfa Romeo siden 1951, og de var begge i
høj grad medansvarlige for alle de modeller, som Alfa
Romeo udviklede i perioden. Tabet af de to mænds
arbejdsindsats var på flere måder svært at overvinde.
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Giuseppe Luraghi

"Finurligt"
kropssprog.
Francesco
Quaroni er den
talende herre i
midten
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Multitalentet Giuseppe Luraghi
Efter kun et år på posten som bestyrelsesformand blev herren med det fantastiske
navn Balduccio Bardocci allerede i 1960
afløst af Giuseppe Luraghi. Hvad der
blev af direktør Mangano, er der direkte
modstridende meldinger om, men meget
tyder på, at det var i begyndelsen af
1961, at han blev udskiftet.
Luraghi fortsatte derimod på posten
helt frem til 1974, og han er også derfor
mere interessant at omtale nærmere.
Giuseppe Eugenio Luraghi kom
ligeledes fra Finmeccanica. Han blev
født i 1905 i Milano og døde i 1991. Da
Giuseppe var kun 15 år, døde hans far, og

to år senere "forsvandt også hans mor",
som det udtrykkes. Alligevel lykkedes
det Luraghi at afslutte uddannelsen
som økonom fra Bocconi Universitetet
i Milano med et kandidatspeciale om
civil og kommerciel luftfart. Han gjorde
militærtjeneste i Torino og var desuden
en aktiv, succesrig bokser i sin ungdom.
Efter universitetet havde Luraghi
blandt andet været journalist og arbejdet
med import i Spanien. Desuden havde
han haft ledelsesposter i blandt andet
Pirelli, Finmeccanica, en linoleumsfabrik
og et elselskab, og han havde desuden
været chef for et bogforlag.
Luraghi var derudover en anerkendt
skønlitterær forfatter og udgav talrige

bøger og digte, selv mens han var chef
hos Alfa Romeo. Desuden var han en
ivrig samfundsdebattør i adskillige aviser,
hvor han dog på grund af sit job oftest
skrev under pseudonym.
Luraghi fik fem børn med sin hustru
og blev efter tiden hos Alfa Romeo igen
direktør i et forlag.
Han var i samme periode desuden
stærkt involveret i oprettelsen af en tvstation, som dog blev opkøbt af en vis hr.
Berlusconi.
Der er flere kilder, der oplyser, at
denne meget alsidige mand havde en
særdeles veludviklet humoristisk sans, og
at han var en sand mester i at se potentialet i sine ansatte og deres idéer.
Fra venstre:
Satta Puliga,
Giuseppe Busso,
Francesco
Luraghi og
Carlo Chiti (chef
i Auto Delta,
Alfa Romeo’s
racerafdeling)

Francesco Quaroni
Der har ofte været skrevet en hel del om østrigeren, Rudolf Hruska.
Derimod kan det nævnes, at Giuseppe Busso (som på det tidspunkt
vist havde titel af chef for udvikling af mekanisk design) blandt andet
er citeret for om Francesco Quaroni at sige, at det var et bevægende
øjeblik at opleve Quaroni i 1959 tage afsked med sine medarbejdere,
nærmest med tårer i øjnene.
Ifølge Busso var Quaroni generelt en særdeles optimistisk og meget
impulsiv person, som evnede at "skabe utroligt megen venskab
omkring sig". Videre oplyste Busso, at Quaroni også kunne være
utroligt morsom. Især i festligt lag underholdt han oftest det meste af
forsamlingen med en hel del historier – og gerne i den mere "vovede"
kategori. Disse historier kunne næsten altid få tilhørerne til at grine
meget højlydt og længe, selv om vittighederne i sig selv vist nok ikke
altid var særligt sjove.
I sin chefrolle var han dog skarp og kunne, som Busso udtrykte
det, ..."jorde" en medarbejder fuldstændigt, hvis et eller andet ikke
var udført tilfredsstillende. Gennem lynende kritik kunne han få en
person så langt ned, at man nærmest fortrød, at man overhovedet var
blevet født. Straks derefter "byggede" han dog personen "op igen" til
et niveau, hvor det rent faktisk ikke var helt så slemt, at man var blevet
født, alligevel.
Derudover fremhævede Busso også, at Quaroni hver juleaften(-sdag?) kom ind i Busso’s afdeling for at udveksle de varmeste julehilsner
og håndtryk med alle og enhver – lige fra afdelingschef Orazio Satta
Puliga til den yngste rengøringsassistent. Denne tradition var der var
ingen af Quaroni’s efterfølgere, der fortsatte med. Efter sin tid hos Alfa
Romeo blev Quaroni ansat som direktør hos Simca, der dengang var et
af de fire største franske bilmærker.

Idéen om Alfa Romeo-Museet
Da Hruska som nævnt var stoppet hos Alfa Romeo
i 1959 (Busso har dog oplyst, at Hruska arbejdede
på deltid i en periode efter sin opsigelse), involverede
bestyrelsesformanden sig personligt i forberedelserne til
den nye fabrik.
Overalt, hvor Luraghi gik rundt på Portello-fabrikken
for denne planlægning, fandt han "i hjørner og gemmer" f.eks. en lang række ældre Alfa Romeo-modeller
herunder racere, der f.eks. enten var udgået af produktion for mange år siden eller var "endt med" kun at
blive til en prototype.
Desuden stødte han på en masse løsdele til disse
biler samt en masse halvfærdige eller afbrudte forsøg.
Derudover dukkede en meget stor mængde skriftlig dokumentation op blandt andet om de nævnte genstande.
"Arkivalierne" var bogstaveligt talt stuvet sammen de
mest mærkelige steder som gesimser og reposer, hjørner
og skabe, skure mv., hvor man nu havde fundet plads.

➥
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Det var rent faktisk en overtrædelse af de
interne regler, at disse genstande overhovedet var blevet gemt. Reglerne foreskrev, at
færdige modeller, prototyper og genstande,
der havde været brugt til udvikling mv.,
burde have været destrueret for mange år
siden.
Ved nærmere undersøgelse viste det sig,
at materialet var indsamlet og gemt eller vel
snarere hensat af personer som f.eks. Busso
og Satta Puliga (som var Busso’s nærmeste
chef for udvikling og design). Formålet
var blandt andet at bevare de modeller og
den dokumentation, som disse herrer selv
mente, var historisk og i øvrigt ofte selv
havde brugt massevis af timer på at udvikle.
For sådanne regelbrud kunne konsekvensen sagtens have været f.eks. fyring, bøde,
løntræk eller reprimander (som "det gule
kort" vist kaldtes dengang).
Luraghi indså derimod straks, at der
var behov for i hvert fald et større arkiv,

hvorefter denne idé hurtigt udviklede sig til
et egentligt museum, der også kunne være
med til at bevare Alfa Romeo’s historiske
image for eftertiden. Hertil har forfatteren
David G. Styles i bogen "Alfa Romeo, The
Spirit of Milan", dog anført, at det ifølge
hans oplysninger i stedet var Satta Puliga,
der på spørgsmålet om, hvad han mente,
der skulle foretages med de hengemte
genstande, skulle have svaret, at man burde
oprette et museum.
Det kan dog næppe bestrides, at Luraghi
med hjælp fra folk som Busso og "Dr. Satta" (som Orazio Satta Puliga oftest kaldtes)
fuldt ud bør tildeles æren for oprettelsen af
det fantastiske museum, Museo Storico Alfa
Romeo, som dog først i 1976 blev offentligt
tilgængeligt.
Beretningen besvarer dog ikke
spørgsmålet om, hvordan det i praksis
overhovedet var lykkedes at bevare stort
set samtlige modeller m.v. helt tilbage til

Darracq-dagene i 1908. En sandsynlig
(delvis) forklaring må være, at adskillige
Alfa Romeo-ansatte længe før "Dr. Satta"
og Busso også må have haft øje for at bevare
historien, og at disse to herrer reelt "bare"
har fulgt traditionen.

Under Luraghi’s ledelse
Det er af flere kilder oplyst, at Luraghi også
i praksis var en særdeles dygtig økonom.
Under hans ledelse blev det blandt andet
besluttet, at man hos Alfa Romeo i væsentlig højere grad skulle købe løsdele til
modellerne hos underleverandører. Hidtil
havde Alfa Romeo-teknikere og designere
brugt massevis af tid og ressourcer på selv
at udvikle og fremstille stort set hver eneste
nødvendige lille stump "hjemme" på sine
egne afdelinger.
Om denne praksisændring dermed reelt
forkortede intervallerne for den "planlagte

Indgangspartiet til Alfa
Romeo-museet, formet
som et sidespejl rundt om
rulletrappen. Museet ligger i Arese på gaden Via
Giuseppe Eugenio Luraghi,
der støder op til vejen Viale
Alfa Romeo

" Det var rent faktisk en overtrædelse af
de interne regler, at disse genstande
overhovedet var blevet gemt "
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forældelse" og gjorde behovet for udskiftning af underleverandørernes "stumper"
endnu hyppigere – eller det modsatte – kan
man jo i dag kun gisne om. Beslutningen
var dog helt sikkert nødvendig for at gøre
Alfa Romeo konkurrencedygtig.
Det samme var tilfældet med en del andre
bestræbelser, f.eks. at tidsforbruget skulle
mindskes, samt at produktionstallet skulle
forøges væsentligt. Dermed ville det også
være muligt, at prisniveauet for Alfa Romeo
kunne bevæge sig ned under det leje, der
ellers kun var forbeholdt det absolut mest
velstående kundesegment.

Balocco og succes
For grundigt at kunne teste både racere og
familiebiler opkøbtes under Luraghi’s tid
cirka 200 ha. jord i 1962 til etablering af
testanlægget Balocco. Anlægget er senest
anvendt til præsentationen af f.eks. Giulia
Quadrifoglio
for pressen, og
for nylig har
Räikkönen og
Giovanazzi
været indkaldt dertil
for at teste og
forbedre Giulia
GTAm (hvor
flere teknikere ses iført
"2020-mundbind").
Oprindelig
bestod Balocco-anlægget
af en mindst
16 meter bred
bane med alt

fra Parabolica-kurven på Monza-banen og
flere andre strækninger af denne bane samt
størstedelen af den hollandske Zandvoort
F1-bane. Desuden havde man mulighed
for at teste på alt fra "slidt" schweizisk pavé
(brosten) til jævn asfalt i "araberklasse",
test i regn, slidtest, bremsetest, ligesom der
også fandtes crash-test-anlæg med ekstremkameraer m.v.
Disse cirka 363 tønder land med en så
stor mængde testfaciliteter har bestemt ikke
været billig, selv kun med tanke på købsprisen, beliggende i Norditalien kun cirka
70 km fra Milano. Det har sikkert næppe
ligget inden for budgettet af en almindelig
industrivirksomhed.
Ligeledes var det Luraghi, som de fleste
læsere jo sikkert er klar over, der i 1967
personligt headhuntede Rudolf Hruska
tilbage som topchef for hele Alfasudprojektet, herunder inklusive udviklingen
af bilen og den nye Sud-fabrik, der senere
blev opført i Pomigliano d’Arco nær Napoli
på nabogrunden til Alfa Romeo’s gamle
flyfabrik.
Der er flere italienske biografier om Luraghi, der hævder, at initiativet om Alfasud
overhovedet ikke kom fra "staten" som et
beskæftigelsesprojekt med omfordeling
mellem Nord- og Syditalien, som man ellers
oftest ser projektet omtalt.
Derimod er det her oplyst, at det skulle
være et udslag af nogle planer, som Luraghi
præsenterede for IRI allerede i september
1966 med henblik på at kunne konkurrere
med blandt andet Fiat og lave et stort antal
modeller, som en stor del af de "almindelige" italienske familier havde råd til.
Et par andre italienske kilder oplyser
desuden, at det rent faktisk var Luraghi, der
i sin daværende chefrolle i Finmeccanica
sørgede for ansættelsen af både Quaroni og

Hruska i 1951 med pålæg om at udvikle
mindre biler som f.eks. Giulietta. Denne
oplysning er dog ikke helt bekræftet.
Under Luraghi’s ledelse oplevede Alfa
Romeo det, der vel kan betegnes som sin
storhedstid, med modeller som f.eks. Giulia
(tipo 105), Tipo 33 Stradale og 33-racerne
med V8- eller V12-motorer, Montreal,
1750-modellerne, "Bertone-GTA", Alfetta
og Alfetta GT, Spider "Duetto" og ikke
mindst Alfasud.
Selv om Luraghi naturligvis ingen biler
udviklede selv, skabte hans ledelse et kreativt miljø, der muliggjorde, at disse biler
overhovedet kunne blive en realitet på trods
af, at Alfa Romeo jo var (og er) et temmelig lille bilmærke med en ret begrænset
økonomi.
Med Luraghi som topleder oplevede Alfa
Romeo således sin hidtil største ekspansion, og i 1973 registreredes Alfa Romeo’s
højeste, årlige produktionstal nogensinde
med mere end 225.500 biler. Den sidste
del af dette år var faktisk "lige i hjertet"
af den første oliekrise, hvor bilsalget ellers
styrtdykkede, efter at de olieeksporterende
lande som led i "Yom Kippur-krigen" mod
Israel valgte at nedskære produktionen og
firedoblede oliepriserne.
Antallet var dog hjulpet godt på vej af
Alfasud-modellerne, som jo var fantastiske,
velkørende biler i "familiestørrelse", der lå
i et yderst rimeligt prisleje, og som de fleste
bilkøbere selv medregnet danske afgifter
kunne betale.
Dog var produktionstallet cirka 33% af
budgettet, hvilket blandt andet skyldtes
konstante strejker og direkte social uro,
primært ledet af fagforeningerne, også i
Arese, men primært på de sydlige fabrikker i Pomigliano d’Arco og senere i Pratola
Serra.

➥

Tipo 33 Stradale
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Politisk indblanding
Politisk indblanding i selve driften af Alfa
Romeo førte til, at Luraghi måtte forlade
sit lederjob i 1974. Der var kommet nye
chefer hos Finmeccanica og IRI, som
nu angiveligt var direkte partipolitisk
udpegede, hvilket nu tilsyneladende var
blevet normen.
Helt fra regeringen i Rom kom indblandingen dog ved, at industriminister
Ciriaco de Mita i 1973 havde besluttet sig
for, at Alfa Romeo skulle opføre endnu en
ny fabrik i Avellino-provinsen i Syditalien, nærmere bestemt i Pratola Serra, kun
cirka 50 km fra det allerede eksisterende
Alfasud-anlæg i Pomigliano d’Arco, der
blandt andet på grund den nævnte uro

"Alfa Romeo" Arna
Ligeledes længe efter Luraghi’s afgang blev
der i 1980 vist nok nærmest på regeringsniveau indgået en aftale med Nissan, som
senere medførte lanceringen af Arnamodellen. Arna var en forkortelse af "Alfa
Romeo Nissan Autoveicoli". Som de fleste
læsere jo ligeledes er klar over, var Arna'en
den lille, utiltalende "familieslæde" i et
design, der var nærmest identisk med Nissan Cherry. Den havde motor, gearkasse
og forhjulsophæng fra Alfasud, men et
baghjulsophæng fra Nissan og blev således
(sløset) samlet på den nybyggede Pratola
Serra-fabrik.
Alfa Romeo Arna blev leveret i 3- og
5-dørs udgaver med boksermotorerne fra
Alfasud/Alfa 33 i 1.2, 1.3 og 1.5, men
blev absolut ingen succes for en bil i denne
prisklasse.
Selv om Arna var delvist baseret på Alfasud, der direkte var en legende i sin egen
tid, var Arna'ens køreegenskaber ikke i nærheden af samme klasse. Min egen prøvekørsel af en Arna i starten af 1980'erne var
en kæmpe skuffelse. Godt 2½ år tidligere
havde jeg som 20-årig købt en ny Alfasud
1.5 (serie 3 og således sidste "aftapning"),
hvilket var min første Alfa Romeo, der blev
en trofast følgesvend i mere end ni år. Valget var faldet på Alfasud efter at have prøvet
en stor del af bilmarkedet, inklusive Alfa 6,
Alfetta og Giulietta, da min far skulle vælge
ny bil.
Desværre har jeg nu fortrængt de fleste
af detaljerne, men jeg tror nok, at Arna'ens
styrereaktioner mindede mig mest om
min mors daværende Renault 14, som var
en meget tung "gyngehest". Desuden gav
sæderne for min kropsbygning overhovedet ingen støtte. Dørbeklædningen og
det påmonterede Nissan-armlæn fandt jeg
direkte afskyeligt. Desuden oplevede jeg, at
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overhovedet ikke kørte på fuld kapacitet.
Det har dog formentligt vejet tungest, at
begge områder lå i industriministerens
egen valgkreds, og han var ovenikøbet selv
født i Avellino-provinsen.
Det var tanken at overføre fremstillingen af 70.000 Alfetta-modeller fra Arese
Pratola Serra. Formålet var et udslag af
den kristendemokratiske regerings fordelingspolitik, der således skulle føres via
industripolitikken. Luraghi modsatte sig
fra starten stærkt disse reelt unødvendige
udgifter og de store mængder af problemer, som dette politiske projekt uundgåeligt ville medføre ikke kun for Alfa
Romeo, samtidig med den manglende
udnyttelse af den eksisterende fabrikskapacitet. Han var således som ansat leder i

den forfærdelige standard-Nissan/Toyotadøråbner var placeret helt forkert.
På grund af ret mange kvalitetsproblemer
øvede Arna således nærmest "vold" mod
Alfa Romeo’s omdømme. Disse problemer
var blandt andet en følge af, at flertallet af
de nyansatte medarbejdere på Pratola Serrafabrikken absolut ingen erfaring havde med
hverken bilfremstilling eller fabriksarbejde
generelt, idet Arna jo var det tætteste, man
kan komme på et "rendyrket" beskæftigelsesprojekt. Desuden mente fagforeningerne, at de havde "hånd- og halsret"
over hvem, der blev ansat.
I alt blev der kun fremstillet 58.894 stk.
af den aparte Arna (1983-87) på denne helt
nye fabrik. Godt 20 år tidligere, i 195964, var det faktisk lykkedes at "klemme"

et statskontrolleret selskab, der var på klar
kollisionskurs med ministeren i Rom og
dermed jo også med ledelsen i Finmeccanica og IRI.
Dog udbrød den første oliekrise kort
efter, at denne beslutning var truffet.
Da olieproduktionen blev begrænset, og
oliepriserne steg voldsomt, blev verdensøkonomien stort set halveret på ganske
få måneder. Dette kostede tusindvis af
velrenommerede firmaer livet. Tilsyneladende lykkedes det derfor ikke regeringen at skaffe finansiering til at realisere
projektet. Imidlertid holdt regeringen fast
i Pratola Serra-idéen, som blandt andet på
grund af den økonomiske krise først blev
realiseret i 1982/83, hvor fabrikken var
færdigbygget.

Næh, det er faktisk ikke en Nissan med
"Brian-spoiler". Fronten afslører, at det
er en Alfa Romeo Arna (1983-87)
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" Den falske Alfa
Romeo - Arna "

licensproduktionen af 70.502 stk. Renault
Dauphine/ Ondine ind sammen med Alfa
Romeo-produktionen på den daværende
Portello-fabrik. Til yderligere sammenligning lå det samlede produktionstal for Alfa
33 (tipo 905/907 fra 1983-94) på 866.958
biler, hvortil skal lægges Alfa 33 Giardinetta/Sportwagon med 122.366 biler. Af
Alfasud (1971-84) så i alt 900.925 nye biler
verden og derudover 121.434 stk. Alfasud
Sprint samt 5.899 Alfasud Giardinetta.
De nævnte produktionstal er fra Heel,
Jahrbuch. I bilbranchen generelt bruger man fortsat denne aparte aftale som
eksemplet på, hvordan man IKKE skal løse
et forsøg på at kombinere to forskellige
bilmærkers særlige talenter. Økonomisk
betragtet må det i sig selv anses hovedløst
uansvarligt at starte en ny bilproduktion
under en lavkonjunktur med det ene formål
at skabe jobs og endog at bygge en helt ny
fabrik, når produktionen på de eksisterende
fabrikker i landet ikke er i nærheden af den
maksimale kapacitet.
I Italien, og i Danmark, er sådanne ubehagelige fakta for en politiker jo desværre
kun ubetydelige små detaljer i forhold til
genvalget af politikeren selv. Den nævnte
industriminister, Luigi Ciriaco de Mita,
blev da også nogle år senere udnævnt til
Italiens premierminister.

Afsked
Godt seks år før Nissan-aftalen var "strået,
der knækkede æslets ryg" for Luraghi,
at Finmeccanica-cheferne og ministeren
direkte afviste hans finansieringsplan for

Alfa Romeo-selskabet, endog midt i den
tiltagende verdensomspændende krise.
Efter denne åbenlyse mistillid fra den
overordnede ledelse blev Luraghi i 1974
ikke genvalgt som bestyrelsesformand.
Han stoppede således efter 14 år hos Alfa
Romeo, hvilket dog også er relativ lang tid
for en topchef i industrien.
I øvrigt kan det indskydes, at 1974 også
var året, hvor Alfa Romeo og familien måtte
tage afsked med Orazio Satta Puliga, der
afgik ved døden på grund af en kræftsygdom i hjernen. Satta Puliga havde leveret et
uvurderligt stort bidrag til samtlige af Alfa
Romeo’s modeller (inkl. lastbiler og busser)
lige siden 1938. Hans indsats har temmelig
sikkert været endnu sværere at undvære end
Luraghi’s.
Dog bør det nævnes, at Pratola Serra-fabrikken fortsat anvendes; senest som FCA's
motorfabrik for 250.000 dieselmotorer årligt. Senest i 2020 blev der inddraget 9.000
af de godt 300.000 m2 af fabriksarealet til at
fremstille mundbind og andre beskyttelsesartikler til covid 19-beskyttelse. Luraghi’s
efterfølger, Ermanno Guani, forblev ligesom Bardocci også i jobbet i meget kort tid,
idet han vist nok i november samme år blev
afløst af Gaetano Cortesi. Cortesi valgte i
1978 at træde tilbage efter en dom på 40
dages betinget fængsel for som topchef, også
for Alfasud-divisionen, at have tilsidesat
det, som retten fandt, var fagforeningernes
ret, nemlig at ansætte de ansøgere, som
fagforeningerne foretrak (!). Cortesi blev
dog frifundet af Højesteret i 1981.
Efter Giuseppe Luraghi’s død i december
1991 er der udgivet adskillige bøger om
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Alfa Romeo Dauphine

Giuseppe Luraghi som
passager i den V8motoriserede Tipo 33/2
Daytona-racer, kørt af
test- og racerkører Teodoro Zeccoli på Balocco
i 1969

hans tanker og gerninger – blandt andet
mindst to bøger af Bocconi-universitetets
historiske fakultet, og i hvert fald én bog af
universitetet i Pavia.
Alfa Romeo Mille (1958-1964)

Alfa Romeo 455 (1959-54)
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Alfa Romeo produktion i 1959
Trods den nævnte uro i ledelsen i 1959
under Bardocci havde Alfa Romeo alligevel
succes med at indgå en aftale om licensfremstilling af Giulietta Berlina i Sydafrika
til det afrikanske marked, ligesom der
blev lavet aftale om en licensfremstilling
af Romeo 2 (kassevogne, minibusser og
pickup’er) med en fabrik i Spanien. Mere
om begge dele i en senere artikel.
Det hører ligeledes med til billedet af
Bardocci-ledelsen, at Alfa Romeo i 1959
også overtog (stort set) samtlige aktier i Spica, der producerede brændstofindsprøjtning
(jf. Alfa Romeo Montreal-artiklen i Alfa
Romeo Nyt nr. 5/2020), hvor Alfa Romeo
hidtil havde været mindretalsaktionær.
Desuden fremstillede Alfa Romeo også
et større antal "tunge" lastbiler i forskellige
versioner, som faktisk også anvendte netop
Spica til deres dieselindsprøjtning, hvilket
ligeledes omtales i en senere artikel.
Blandt de biler, som også blev produceret i 1959, var Giulietta-modellerne
(tipo 750/101), og desuden påbegyndtes

AL FA ROM E O H I STO R I E

" I 1959 påbegyndtes licensproduktionen af Renault's
mest solgte modeller, Dauphine og Ondine "

2000 Berlina (1958-62)

Den Pininfarina-designede britiske
Morris Oxford Serie V (1959-61)

licensproduktionen af Renault’s mest solgte
modeller, Dauphine og Ondine.

2000 Berlina
I segmentet for det "kvalitetsbevidste
familiemarked" eller i realiteten "4-dørs
luksusbiler" afløste 2000 Berlina (tipo 102)
i 1958 model 1900 Berlina, der var blevet
præsenteret i 1950. 2000 Berlina blev første
gang præsenteret på biludstillingen i Torino
i 1957, og produktionen startede året efter.
Berlina'en var som nævnt, og som navnet
antyder, en 4-dørs model designet hos og af
Alfa Romeo selv. Da (Pinin-)Farina i 1958
blev hyret til at designe den britiske Morris
Oxford Serie V (1959-61) og den identiske
Austin Cambridge fra samme koncern, efterlignede han dog i høj grad 2000 Berlinadesignet, selv om de britiske modeller dog
var væsentlig mindre. Det samme gentog
sig for faceliftet af disse modeller, det vil
sige Serie VI (1961-71).
At den britiske bilindustri, som dengang
var blandt verdens absolut førende, valgte
direkte at kopiere italienerne og desuden
holde fast i samme design i godt 12 år,
viser jo, hvor enorm Alfa Romeo’s anseelse
rent faktisk var. Morris var blandt de mest
solgte britiske biler, og Oxford var Morris'
topmodel. Sammen med Austin Cambridge

hvorimod Opel’s topmodel, Kapitän’, var
bar de to bilmodeller desuden navnene
476 cm lang.
for briternes – og vel nok også verdens
Berlina’ens akselafstand var 272 cm,
– to mest ansete universiteter. Briternes
hvilket er blandt Alfa Romeo’s største efter
selvfølelse var dengang enorm, naturligvis
1945. For en Alfa 6 var akselafstanden
præget af sejrene i begge verdenskrige kun
260 cm, mens den for Alfa 164 er 266
få år tidligere.
cm, hvorimod den for Alfa 166 var nået
Desuden må det også have haft stor
op på 270 cm. Dermed er Berlina’en af
indflydelse, at meget store dele af verden
efterkrigsmodellerne på dette punkt kun
i 1959 fortsat var en del af det britiske
overgået af Stelvio og Stelvio med 282 cm.
kolonistyre. Både Morris Oxford V- og VIGiorgio-platformen i Stelvio og Giulia giver
modellerne solgte i øvrigt temmelig godt,
således den længste akselafstand for Alfa
også i Danmark.
Romeo’s rsonbiler siden krigen.
Når artiklens overskrift nævner "aparte"
Det må dog medgives, at 2300 "Rio"
Alfa Romeo'er, er 2000 Berlina i hvert fald
fra 1974 (jf. f.eks. www.alfaklub.dk under
atypisk for alle efterkrigs-Alfa Romeo'er
modelhistorie), som var udviklet og bygget
ved at være en temmelig stor bil. Med
i Brasilien, med en akselafstand på 273 cm
længden 471,5 cm var den 7,2 cm længere
end Giulia, årgang 2021
(tipo 952). Af FDM's
medlemsblad Motor fra
1959 ses det til yderligere sammenligning, at
f.eks. begge af samtidens
Volvo-modeller, PV544
og Amazon, havde en
længde på 445 cm. Desuden målte Mercedesmodellerne 180 og 190
(som vel var datidens Cog E-klasse) henholdsvis 446 cm og 474 cm,
2000 Berlina/FNM 2000
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Den neddroslede 2000-motor i
en FNM 2000, 1960

" Flere steder betegnes 2000 Berlinadesignet som "køligt aristokratisk" "
Forrest 2000 Sprint, der på grund prisen
ikke direkte "racede" ud gennem porten til
forbrugerne. Derimod var selv Alfa Romeoledelsen overrasket over succesen for
Giulietta’erne, som ses bagved i rækken

også havde en længere akselafstand end
2000 Berlina’en. Om 2300 ”Rio” dog reelt
var en Alfa Romeo, bedes de ærede læsere
dog selv afgøre.
Bagskærmene og baglygternes design
endte i en spids vinkel, hævet over og bag
bagklappen ligesom på en hel del andre
biler, der efter tidens USA-mode vist skulle
ligne haleroret på et jetfly (eller finnerne
på luftforsvars- eller atomraketter). Under
baglygterne var udstødningen "omkranset"
af hjørnerne af den forkromede bagkofanger, idet der var lavet en gennemgang
i bagpanelet, således at afgangsrøret ret
elegant endte i et diskret hul i selve kofangeren i – i hvert fald – venstre side.
Motoren havde Alfa Romeo-teknikerne
ikke brugt særlig mange kræfter på at nyudvikle, da det i realiteten var den samme
4-cylindrede rækkemotor som i 1900 Super.
Også her var fokus lagt på at spare vægt
overalt, hvor det overhovedet var muligt,
blandt andet med baggrund i Busso’s uddannelse som flyingeniør.
Allerede i model 1900 havde man således
anvendt aluminium til konstruktion af topstykket. Slagvolumen på 1.975 cm3 og boring/slaglængde på 84,5/88 mm var ligeledes
ens for 1900 Super og 2000. 2000 Berlina
ydede 105 hk v/5.300 o/m., hvorimod
1900 Super TI fra 1953 faktisk ydede 115
hk v/5.400 o/m. Kompressionsforholdet for
2000 Berlina var forøget til 8,25:1, og bilen
havde dobbeltkarburator ligesom 1900
Super TI. Tophastigheden lå på 160 km/t,
og accelerationen for 0-100 km/t er oplyst
til 14,4 sek. I 1958/59 oplyste man ofte
kun accelerationstiden for 0-80 km/t (enten
fordi topfarten lå lige deromkring, eller for
at populært sagt "undgå at skulle måle med
en afrivningskalender"), hvormed tallene
viste, at Alfa Romeo'en faktisk var temmelig
hurtig, især for så stor en bil.
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Om Alfa Romeo 1900 henvises i øvrigt
igen til www.alfaklub.dk og Bjørn Stegger,
Alfa Romeo Nyt nr. 6/2020, side 16-17.
Dog produceredes disse to modeller, 1900
og 2000 Berlina, faktisk sideløbende i
næsten halvandet til to år.
Gearkassen havde fem trin, hvilket ellers
nærmest kun var forbeholdt racerbiler, og
alle gear var med syncromesh. Dog var der
"genvalg" til ratgear, og bilen blev leveret
med tromlebremser ved alle hjul. Tromlerne
havde dog de sofistikerede køleribber i stil
med Giulietta Spider (se foto i Alfa Romeo
Nyt nr. 5/2020, side 34), hvilket forbedrede
kølingen og dermed også bremseevnen en
hel del. Håndbremsen var også i lighed
med Giulietta det noget akavede "håndtag
fra en spadserestok", ophængt oppe under
instrumentbrættet.

Speedometret bestod af en skala, hvor
talrækken fra 20 km/t i venstre side var
stigende op til 180 km/t længst til højre,
hvilket var i stil med Volvo PV544 og Amazon. For enden af speedometerskalaen sad
omdrejningstælleren i en traditionel rund
udgave. Ligesom for en række andre Alfa’er
var batteriet placeret i det store bagagerum.
Flere steder betegner 2000 Berlinadesignet som "køligt aristokratisk". Andre
kilder oplyser, at 2000 Berlina var en ret
lydsvag bil med et fremragende udsyn hele
vejen rundt og var en særdeles komfortabel
6-personers bil. Som det ses heraf, var der
sofasæder foran.
Klaus Wedel Berthelsen fra den fynske
bestyrelse har på www.alfaklub.dk for nylig
fremvist sine 1959-brochurer på dansk,
som blandt andet beskriver Berlina'en som

AL FA ROM E O H I STO R I E
Aftale om Alfa Romeo-produktion i Brasilien

"Overlegen elegance og teknik genspejler sig i enhver detalje i dette italienske
mesterværk af en vogn. Fem passagerer kan
nyde 2000's udstrakte komfort. Vognens
konstruktion betinger maksimum af kraft
kombineret med et minimum af vægt.
Det vil fryde enhver bilist at se, hvad der
skjuler sig under motorhjelmen, og vognens
affjedring betyder en vejbeliggenhed og en
kurvestabilitet langt ud over det normale.
2000 Berlina er en bil af ypperste klasse.
Pris 59.700 kr.".
Ser man på prisniveauet, kunne den
Pininfarina-designede Fiat 2100 Berlina,
der kom på markedet i 1959, købes for
"kun" 28.910 kr. Fiat’en var nærmest en
6-cylindret, 20 cm kortere "efterligning" af
2000 Berlina. Mere om priser henvises til
Alfa Romeo Nyt nr. 5/2020, side 30.
I alt blev 2000 Berlina fremstillet i det
meget "eksklusive antal" selv efter Alfa
Romeo-forhold på cirka 2.893 stk. (tre forskellige bøger lykkes alligevel med at oplyse
tre forskellige tal, fra 2.140 stk.). For 1900
(Berlina) oplyser Heel, Jahrbuch, antallet
til 17.390 stk. Ud over den "aristokratiske"
pris var nogle af årsagerne til det meget lave
salgstal sandsynligvis, at Alfa Romeo anså
2000-modellerne som overgangsmodeller til
de kommende 6-cylindrede modeller.
Desuden har man sikkert også været nødt
til at prioritere Giulietta-produktionen
væsentlig højere end ellers forventet, idet
efterspørgslen her jo var kommet helt bag
på selv de allermest optimistiske. Dertil kom
den nævnte licensfremstilling af Dauphine,
som jo også krævede ressourcer og ikke
mindst plads. På Portello-fabrikken blev der
ligeledes fremstillet flere typer tunge Alfa Romeo-lastbiler og vist nok også tunge busser.
Så vidt det kan konstateres, blev Romeo
2-modellerne dog udelukkende fremstillet på
flyfabrikken i Pomigliano d’Arco.

I 1958 havde Brasilien vundet VM i
fodbold ved at slå Sverige 5-2 i finalen på
svensk hjemmebane, hvor den 17-årige,
lettere knæskadede Pelé havde scoret to af
målene. Dette første verdensmesterskab
med så stor en målforskel må utvivlsomt
have tilført en enorm mængde optimisme
i alle samfundslag i Brasilien, som dengang
ellers generelt var ekstremt fattigt.
Lokal produktion i Brasilien af en del
bilmærker blev da også påbegyndt i stor
stil i denne periode. Således var en stor
brasiliansk koncern, Matarazzo Group, fra
og med 1958 da også i gang med at forhandle en kontrakt om bilproduktion i det
sydamerikanske land, endog med "selveste"
Alfa Romeo. Der er desuden kilder, der oplyser, at man var ret langt fremme med en
"lokal" prototype, som lignede Alfa Romeo
2000 Berlina en hel del, men hvor f.eks.
kølergrillen angiveligt var ændret. Oplysningen må dog anses en smule tvivlsom.
Andre kilder oplyser, at Alfa Romeo-aftalen strandede primært på grund af en meget
ophedet debat i Brasilien om, hvorvidt det
nu var "passende", at der skulle produceres
så dyr en luksusbil midt iblandt de "ultrafattige" brasilianere. Disse kilder oplyser,
at Matarazzo Group således trak sig ud
på grund af den negative kritik i pressen.
Matarazzo-familien havde dog tidligere
blandt andet sponsoreret opførelsen og
tilsyneladende også det meste af driften i en
årrække af et hospital i Sao Paolo og havde
dermed temmelig sikkert allerede oplevet en
hel del negativ presseomtale.
I realiteten var forholdet formentligt
nok snarere, at Alfa Romeo-ledelsen slet
ikke mente, at udviklingslandet Brasilien
overhovedet havde den fornødne tekniske
indsigt til, at et privat firma kunne blive betroet produktionsopgaven for Alfa Romeo’s
særdeles sofistikerede tekniske løsninger.
Udgangspunktet for Alfa Romeo var, at hvis
der skulle fremstilles noget i Sydamerika,
kunne man måske gå med til, at det var den
udgående 1900. Uanset hvad, lykkedes det
ikke disse parter at indgå nogen aftale.
Den brasilianske præsident, Juscelino
Kubitschek, kaldet JK, levede imidlertid
op til sit slogan om "50 års udvikling på
kun 5", hvilket han også var blevet valgt
på. Han pålagde derefter den brasilianske,
statskontrollerede lastbilfabrik FNM at
overtage projektet.
I 1959 blev der således indgået en aftale
mellem FNM og Alfa Romeo om licensfremstilling af 2000 Berlina i Brasilien. Reservedelene skulle i hvert fald indledningsvis dog fremstilles i Italien. Den brasilianske
stat stod ligeledes i starten for stort set hele
den økonomiske risiko for projektet. Om
det skyldes præsidentens indblanding, at
Alfa Romeo tilsyneladende endog gik med

til at ændre valget af model til 2000, er
sandsynligt, men ikke helt klart.
FNM var en forkortelse for "Fábrica
Nacional de Motores", hvilket på det lokale
portugisiske sprog populært fortsat kaldes
"Fenemê". Der er en del brasiliansk diskussion på internettet om fabrikkens egentlige
placering, men den lå vist nok indledningsvis sammen med lastbilfabrikken i distriktet
Xerém i kommunen Duque de Caxias cirka
50 km fra Rio de Janeiro.
Som allerede antydet ovenfor havde
FNM faktisk allerede i nogle år haft en
igangværende aftale om fremstilling af Alfa
Romeo-lastbiler på licens, og der er faktisk
kilder, der oplyser, at FNM i perioden
1956-60 skulle have fremstillet mere end
15-25.000 tunge Alfa Romeo-lastbiler. Dog
er antallet formentligt noget mindre.
Det, der umiddelbart fra Alfa Romeo’s
side kunne betragtes som en aparte aftale
om 2000 Berlina’en, har formentligt i
virkeligheden været anset og sikkert også
fejret som en temmelig god forretning. Alfa
Romeo overdrog jo i realiteten produktionsretten tilsyneladende aldeles risikofrit
for denne udgående overgangsmodel, som
hidtil var produceret i et yderst lille antal,
til verdens femtestørste land, som desuden
lå midt i en temmelig stor økonomisk
vækst.

FNM 2000 JK
I den brasilianske udgave kom bilmodellen dog hverken til at hedde Alfa Romeo
eller Berlina, men derimod "FNM 2000
JK", hvor JK var initialerne for præsident
Juscelino Kubitschek, der havde sørget for,
at projektet blev til en realitet. Dog er det
ret sikkert, at JK officielt blev fjernet som
modelbetegnelse i 1964, hvor militæret
tog magten i Brasilien ved et statskup og
derefter styrede landet ved diktatur helt
frem til 1985.
FNM 2000 JK blev introduceret den 21.
april 1960, hvilket var samme dag som indvielsesceremonien for storbyen Brasilia som
ny hovedstad. Hovedstaden havde præsident JK i øvrigt også iværksat opførelsen af
helt fra grunden.
FNM-designet var identisk med 2000
Berlina, og scudetto'en, eller Alfa-trekanten
om man vil, var bevaret, hvor et FNMlogo dog var indsat i stedet for Viscontidrage m.v. Dette brasilianske logo lignede
dog mest af alt en mellemting imellem
en barnetegning af Alfa-logoet og et
fedtpen-maleri af samme logo, udført af en
Skoda-ejer efter hukommelsen i en kæmpe
brandert. F.eks. var Milano-korset i Alfa
Romeo-logoet erstattet af "f" i FMN.
Motoren var neddroslet fra 105 til 95
hk blandt andet ved, at kompressionen var
reduceret til 7,5:1, hvilket var det samme
som 1900 Berlina-niveau i 1950, dog nu
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med fem hk mere. Formålet var, at motoren skulle modificeres til at kunne tåle
benzin med et oktantal på kun 87, som
blev anvendt i Brasilien. Tophastigheden
var nu på 160 km/t, og et par kilder oplyser
desuden en accelerationstid 0-100 km/t på
18 sek., hvilket da var nogenlunde for en bil
af denne størrelse, men det er alligevel en
smule underligt, at den skulle være så meget
langsommere end den italienske udgave.
Gearkassen var også her 5-trins, som alle
var synkroniserede, hvilket nærmest var
ukendt i Brasilien.
FNM 2000 var på den tid den dyreste,
mest luksuøse og avancerede bil, der blev
fremstillet i Brasilien, hvilket blandt andet
også omfattede biler fra General Motors
og Mercedes-Benz. Et par kilder mener, at
prisen svarede til årslønnen for cirka 150
personer på fuld tid, som var lønnet efter
minimumssatsen, men oplysningen er dog
noget usikker. I 1966 blev FNM 2000

lanceret i en såkaldt TiMB-variant, som angiveligt udviklede op til 125 hk (der er endog meldt om hele 160 hk, men dette lyder
umiddelbart helt urealistisk) efter montering
af dobbeltkarburator, og idet man angiveligt havde valgt at montere en tændspole
til hver cylinder (lignende de noget senere
Twin Spark-motorer, dog sandsynligvis
dengang ved tændingssystem med platiner
i stedet for elektronisk tænding). TiMB var
en forkortelse for "Turismo Internazionale
Modello Brasile", vel nærmest "Brasiliansk
TI-model". Produktionen af FNM 2000
stoppede først i 1968/69, men de oplysninger om produktionstal, som jeg har haft

adgang til, viser alt for store forskelle til, at
de kan nævnes her. I øvrigt kan interesserede
læsere i skrivende stund i Brasilien hente en
flot FNM 2000 JK, årgang 1960, der kun
har kørt 82.000 km, annonceret til BRL
150.000 eller cirka 176.000 kr. Dermed
nærmest et røverkøb for så sjælden en Alfa
Romeo.
I 1969 blev FNM 2000 erstattet af FNM
2150, der i høj grad lignede forgængeren og
havde endnu en videreudvikling af motoren
og i begrænset omfang af undervognen fra
1900 fra 1950. Slagvolumen var dog forøget
til 2.132 cm3, og motoren ydede nu 125 hk.
Bilen havde bundgear og blev desuden leve-

" Alfa Romeo 2600 Berlina var på alle måder en særdeles eksklusiv bil med 6-cylindret rækkemotor "

I modsætning til FNM 2000’s produktionsperiode helt frem til 1969 blev den
hjemlige, italienske produktion af 2000
Berlina allerede i 1962 erstattet af 2600
Berlina (tipo 106), der havde en 6-cylindret
rækkemotor på 2.584 cm3, og en boring/
slaglængde på 83/79,6 mm, mens kompressionsforholdet var 8,5:1. Efter de "nyere"
Alfa-traditioner var store dele af denne
motor også i aluminium og havde "våde"
cylinderforinger. De overliggende knastaksler var kædetrukne, og motoren var med
vertikal dobbeltkarburator, hvormed den
ydede 130 hk v/5.900 o/m.
Om Spider-udgaven af 2600 oplyser
Automobili Stelvio i Måløv, at den havde
"et sofistikeret smøresystem med termostatstyret oliekøler, der først lukkede op for
gennemstrømningen, når olien nåede en
temperatur på 83 grader". Det må formodes, at dette system temmelig sikkert
også fandtes på de øvrige 2600-udgaver.
Med en vægt på 1.380 kg og dermed en
vægtforøgelse i forhold til 2000 Berlina på

kun 40 kg havde 2600 Berlina en tophastighed på 175 km/t og accelerationstid
0-100 km/t på cirka 12 sek. Karrossen var dog
stort set uændret i forhold til forgængeren.
Alfa Romeo havde allerede fra starten af
2000-modellerne afsat plads til en større
motor m.v. Det bevirkede jo også, at det
kun var nødvendigt med et ret begrænset facelift. 2600 Berlina havde dog en
"fladere" motorhjelm, idet scudetto'en ikke
længere "bulede op", og således ikke længere gjorde det nødvendigt med "en fold" i
motorhjelmen, idet scudetto'en nu var gjort
mindre og rykket en smule ned. Desuden
var der nu fire forlygter i stedet for to, idet
blinklyset var ændret til en mere traditionel
aflang blinklygte under de yderste forlygter.
Bagendens design var ændret ved, at de
USA-lignende "fly-haleror" nu næsten var
glattet ud, ligesom det i øvrigt var tilfældet
for USA-biler generelt. Afgangsrøret fra
udstødningen var her ført ud nedenunder
bagkofangeren.
Der var foretaget nogle få ændringer ved
kromlisterne, og de ret store kofangerhorn
var nu helt væk. 2600 Berlina havde i stedet

gummi indbygget i kromkofangerne, der
blev kopieret i det meget senere stilikon,
Alfa 156. På Giulia (tipo 105) fra 1962
(jf. f.eks. Alfa Romeo Nyt nr. 6/2020) var
der ligeledes gummi på kofangerne, men
her var det i stedet monteret på kofangerhornene.
2600 Berlina var også med 5-trins
gearkasse og ratgear. I de første årgange var
bilen med sofasæder, men det ændredes vist
nok i 1965 til separate forsæder. Desuden
var der fra starten skivebremser ved forhjulene og tromlebremser ved baghjulene.
I efteråret 1963 fik Berlina’en dog
skivebremser ved alle fire hjul, og der var
desuden nu monteret bremseforstærker.
Begge dele var meget bemærkelsesværdigt i
en tid, hvor andet end tromlebremser ved
alle fire hjul kun blev tilbudt af de meget
få og absolut mest sofistikerede bilmærker.
Dog fortsatte man med "stokkehåndtaget"
til håndbremsen ophængt oppe under
instrumentbrættet.
2600 Berlina havde en del bemærkelsesværdigt udstyr som f.eks. vingeventilatorer,
der var monteret både ved forrude og

2600 Berlina. Designændringerne i forhold
til 2000 Berlina var primært forlygter

2600 Berlina på golfbanen med et facelift,
se f.eks. ændrede kromlister

Motoren i 2600 Berlina. Du kan se, at det er
en "lang" udgave den kendte Nord-motor

Alfa Romeo 2600 Berlina

26

APRIL 2021

AL FA ROM E O H I STO R I E
FNM 2150

ret med servostyring. Det er dog uklart,
om sidstnævnte var standard eller fortsat
var på listen over ekstraudstyr. I 1969
besluttede det brasilianske diktaturstyre,
at FNM skulle privatiseres, hvilket mere
eller mindre tvang Alfa Romeo til at
overtage aktiekapitalen fuldt ud.
Så vidt det har kunnet konstateres, blev
FNM’s personvognsdel og lastbilafdeling
udskilt i hver sin enhed, idet Alfa Romeo
valgte at sælge 40 procent af aktierne i
lastbilproduktionen til Fiat. Formålet
hermed for Alfa Romeo har sandsynligvis
været at sprede den økonomiske risiko,
også fordi landet jo allerede havde oplevet
ét statskup.
Det falder uden for emneafgrænsningen at komme nærmere ind på et antal
"hjemmestrikkede" FNM-modeller,
baseret direkte på Alfa Romeo 2000
Berlina eller reelt 1900 som f.eks. FNM
Onça (betyder "jaguar"), der var en

bagrude til at fjerne duggen. Processen med
at indbygge varmetråde i en bilrude og
dermed også den nu gængse elbagrude blev
først opfundet nogle år senere (vist nok i
slutningen af 1960’erne) af tyskeren Heinz
Kunert hos rudeproducenten Sekurit.
Derudover havde 2600 Berlina en række
advarselslamper for f.eks. choker og for
den nævnte "rudeblæser", og som noget
helt nyt var der monteret "sovebeslag" på
forsæderne, så de kunne lægges helt ned.
Desuden havde førersædet også en hel del
andre justeringsmuligheder.
Ventilationsruderne, altså de mindste
af de todelte sideruder i fordørene, kunne
åbnes og lukkes ved at dreje et håndtag
på dørbeklædningen, hvilket senere blev
kopieret af Mercedes med flere.
Om priserne har jeg selv for en del år
siden med blyant i margin af en bilbog
noteret, at ifølge FDM's Motor i 1963
kostede 2600 Berlina i Danmark 72.590 kr.
Derimod var prisen for en Jaguar MK II 3.8
aut. 69.845 kr. Til yderligere sammenligning kostede en Giulia 1600 TI (Berlina) i
1963 41.642 kr.

2600 Berlina (1965)

FNM Onça (betyder "jaguar" på portugisisk)

designmæssig
underlig sammenblanding af Giulia
Sprint GT, Ford
Mustang og vist nok
Toyota fra slutningen af 1960’erne.
På samme måde
henvises også til
selvstudium om Alfa Romeo 2300B (eller
"Rio") fra 1974, den "forvoksede" Alfetta, der endte som en regulær skandale,
endog i Nordeuropa (se f.eks. påstandene
på engelsk Wikipedia), også dette til alvorlig skade for Alfa Romeo’s omdømme.

➥

På internettet er der flere beretninger,
der beskriver ministre og højtstående
embedsmænd, erhvervsfolk med flere på
bagsædet af deres 2600 Berlina og med
chauffør bag rattet. Det gjaldt også for
en italiensk skibsreder, der i årevis "fragtedes" på ferie i Syditalien på bagsædet af
sin 2600 Berlina sammen med et par af
sønnerne, mens resten af husstanden fulgte
efter i husets anden vogn, som "kun var en
Mercedes-Benz".
Desuden kan man i bøger og på internettet finde artikler og billeder af 2600
Berlina ombygget til pickup med en bagvæg
lige bag førersædet og brandslukningsudstyr
monteret på ladet til anvendelse som CEA-

Interiøret i FNM 2000/Alfa Romeo 2000
Berlina var jo særdeles nydeligt. Det runde
instrument til højre for båndspeedometeret
er omdrejningstælleren. Bemærk sofasæder,
ratgear og det forkromede håndbremsegreb
under rattet

brandbiler på de større racerbaner i Italien
(billederne er brugt i en bog, og vi har fået
afslag på at bruge dem uden betaling).
2600 Berlina var således på alle måder
en særdeles eksklusiv bil, og da produktionen ophørte i 1968, var det samlede
produktionsantal på kun 2.103 eksemplarer
(jf. Heel, Jahrbuch). 2600-motoren blev i
øvrigt Alfas Romeo’s hidtil sidste benzinmotor med seks cylindre på række.

Det senere stilikon, Alfa 156, som i sin første udgave også havde gummi
synligt indbygget i kofangerne
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2000 Spider, 1959,
designet af Touring

2600 De Luxe fra
Carrozzeria OSI. Motoreffekten var 145
hk, og bilen havde
både elruder og aircondition, men den
blev kun fremstillet i
52 eksemplarer

2000 Spider (tipo 102)
2000 i Spider-udgaven (tipo 102) blev præsenteret i
1958 og var designet af Touring. Motor var den samme
på 1.975 cm3 som i Berlina’en, men ydede her 115
hk v/5.700 o/m, blandt andet ved at kompressionsforholdet for Spider’en var forøget til 8,5:1 og ved, at
motoren blev fødet af to dobbelte Solex-karburatorer.
Tophastigheden var 175 km/t.
Akselafstanden var forkortet til 250 cm,
men Carrozzeria Touring havde derudover
valgt et design, der var ret loyalt og med
en hel del lighedspunkter med Giulietta
Spider (tipo 101/750) fra (Pinin-)Farina.
2000 Spider havde bundgear i modsætning til Berlina’en, men også denne havde
tromlebremser ved alle fire hjul og med
køleribber ligesom som søstermodellerne.
Klaus Wedel Berthelsens nævnte brochuremateriale fra 1959 bemærkede her
følgende: "2000 Spider er resultatet af et
nært samarbejde mellem Alfa Romeo og
Carrozzeria Touring. Det er vognen for de
dygtigste bilister, som kun stilles tilfreds
med det ypperligste, der findes.
2000 Spider er gennemtænkt til
mindste detalje, specielt hvad sikkerheden
angår. Den kraftige motors lydløse gang,
2600 Spider
karrosseriets skønne linjer og vognens
indre rummelighed gør 2000 Spider til en
ønskedrøm af en sportsvogn. Pris 73.960
kr.".
For en ligeledes åben Austin-Healey 3000 med en
3-liters, 6-cylindret rækkemotor, der ydede 136 hk
v/4.750 o/m., kunne man derimod "nøjes med" at betale
40.610 kr., og for en Porsche 356B 1600 Cabriolet var
prisen 49.695 kr.
Det samlede produktionstal for 2000 Spider (tipo
102) pr. 1961, hvor fremstillingen ophørte, var på 3.459
biler, jf. Heel, Jahrbuch, men dog 3.443 jf. modelhistorie på www.alfaklub.dk.
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2000 Sprint (tipo 102)
Sprint-udgaven af 2000 var en
2-dørs coupé, som blev sendt på
gaden i 1960. Efter succesen med
fremstillingen af Giulietta Sprint hos
Bertone havde Alfa Romeo valgt, at
dette skulle følges op med endnu en
aftale med samme leverandør.

Flere kilder oplyser, at produktionen blev foretaget på samme
måde som med Giulietta Sprint,
hvor Bertone sørgede for fremstilling af karrosserne, der derefter på
autotransportere blev fragtet fra karetmageren i Torino til Alfa Romeofabrikken i Milano for at blive
færdigmonteret med interiør, motor

2600 Spider (tipo 106)
I 1962 blev 2000 Spider erstattet af
den 6-cylindrede 2600 Spider, og den
var således den første 6-cylindrede Alfa
Romeo-cabriolet siden verdenskrigen.
Faktisk varede det hele 30 år fra 1965,
hvor 2600 Spider gik ud af produktion,
til Alfa Romeo i 1995 igen sendte en
6-cylindret cabriolet på gaden, således
som det skete med Spider (tipo 916).
2600 Spider havde tre horisontale dobbeltkarburatorer, og motoren ydede 145
hk v/5.900 o/m. Kompressionsforholdet
var forøget til 9:1, og tophastigheden var
nu på hele 200 km/t. Dermed var 2600
Spider en af de hurtigste biler på markedet. Faktisk medførte overgangen fra
den 4-cylindrede 2000-motor (jo reelt på
1.975 cm3) til den 6-cylindrede række-

motor på 2.584 cm3 en vægtforøgelse på
kun 40 kg.
Til at gøre farten noget mere sikker var
2600 Spider udstyret med skivebremser
ved forhjulene og tromlebremser ved
baghjulene (eller ifølge Bjørn Stegger i
Alfa Romeo Nyt nr. 6/2020: ”Mest på
grund af motorjournalisternes forventninger, ikke så meget fordi skivebremser dengang nødvendigvis var bedre”),
hvorefter bilen fra efteråret 1963 blev
leveret med skivebremser ved alle fire hjul
samt bremseforstærker.
På 2000 Spider var der mellem dørene
og kanten af forskærmen nogle små
"luftindtag", der lignede "gæller" (se også
Alfa Romeo Nyt nr. 5/2020, side 8),
hvilket tilsyneladende har givet inspiration til luftindtagene foran på Maserati
Quattroporte årgang 2021, hvor de dog

er placeret højere oppe. Disse var imidlertid fjernet på 2600 Spider, og de to
forhøjede luftindtag på motorhjelmen af
2000 Spider var på 2600 Spider ændret
til et enkelt, langt, ubrudt luftindtag. I
kølergrillen var parkerings- og blinklys
erstattet af fjernlygter, og blinklysene var
ændret til en aflang udgave, placeret på
overkanten af forkofangeren. Desuden var
hjulkapslerne ændret en smule, men ellers
var 2600 Spider-karrossen identisk med
forgængeren.
Touring brugte rent faktisk nu samlebånd til produktionen. Da Touring i
1965 måtte træde i likvidation på grund
af finansielle vanskeligheder og således
standse produktionen, ophørte samtidigt
al produktion af 2600 Spider. Ifølge Heel,
Jahrbuch nåede der kun at blive fremstillet 2.257 stk.
2600 Spider

og transmission osv. Dog tyder de fleste
oplysninger på, at Bertone nu havde fået
tilstrækkelig kapacitet til at kunne udføre
karrosserierne hjemme i modsætning til det,
der var tilfældet med Giulietta Sprint, hvor
produktionen jo i høj grad skete hos lokale
underleverandører.
Denne fantastisk smukke bil var
formgivet hos Bertone, men designet var
reelt forestået af Giorgetto Giugiaro, som
var ansat der, inden han i 1968 grundlagde designfirmaet Italdesign. Sidstnævnte
firma har jo senere designet biler som f.eks.
Alfasud, Alfasud Sprint, 159, Brera, Fiat
Croma og Saab 9000 (som jo begge delte

2000 Sprint

platform med de Pininfarina-designede Alfa
Romeo 164 og Lancia Thema), BMW M1,
Volkswagen Golf og ikke mindst de københavnske metrotog.
2000 Sprint havde en motor med en
ydelse på 115 hk v/5.900 o/m ligesom 2000
Spider og havde også samme kompressionsforhold på 8,5:1. Tophastigheden lå også
for 2000 Sprint på 175 km/t.
Desuden var der også her en 5-trins
gearkasse, men den var her med bundgear.
Bremserne var tromlebremser ved alle
fire hjul, og også her med køleribber. Da
akselafstanden var på 258 cm, var ingen af
de tre søstermodeller ens på dette punkt.

Forlygterne var arrangeret som adskilte nærog fjernlyslygter, placeret parvis ved siden af
hinanden i hver side. Modellen var således

➥

2000 Praho, 1960, en prototype fra Carrozzeria Touring

2000 Sprint
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den første af mange Alfa Romeo’er med
denne "lygteføring", som Giugiaro således
også må have været ophavsmanden til.
Ligesom i Spider'en havde Sprint'en plads
til et bagsæde, som her var meget fornemt
udformet, men i realiteten var der ikke
levnet ret meget benplads bagi til personer
over "størrelse 6-8 år". Dog kom et bagsæde
med plads til et antal børn jo tættere på det
normale familiemønster for den mere velstående del af den italienske "middelklasse".

2000 Sprint (tipo 106)
2000 Sprint blev fremstillet frem til 1962
i kun cirka 752 stk. (også her "strides de
lærde" dog om antallet), hvor den blev
erstattet af den 6-cylindrede 2600 Sprint.

Den nye model havde lille elegant forhøjet
udskæring til luftindtag på motorhjelmen
samt ændrede hjulkapsler, men derudover var den udadtil stort set identisk med
forgængeren.
2600 Sprint havde samme specifikationer
som 2600 Spider inkl. tophastigheden på
200 km/t, og på trods af en vægtforøgelse
på 80 kg i forhold til 2000 Sprint var den
sammen med sin søstermodel blandt markedets absolut hurtigste.
Bremserne var også på 2600 Sprint med
skiver forrest og tromler bagest, indtil bilen
i efteråret 1963 blev udstyret med skivebremser ved alle hjul. I hvert fald 2600
Sprint havde elruder fra 1963, dog var dette
mest sandsynligt på listen over ekstraudstyr.
I 1963 lå prisniveauet for en 2600 Sprint

på 79.604 kr., hvorimod man ifølge mine
blyantcitater fra FDM's Motor kunne få en
Jaguar E-type OTS (open two seater) for
77.046 kr. og en Jaguar E-type FHC (fixed
head coupé) for 81.078 kr. Alternativt
kunne man få en Porsche 356C 1600 Cabriolet for 67.810 kr. eller Volvo’s "sportsvogn" P1800 for 49.686 kr.
2600 Sprint var faktisk næsten ti gange
mere populær end sin lige så smukke
forgænger, idet antallet af producerede
2600 Sprint lå på i alt 6.999 biler, da fremstillingen blev indstillet i 1968. Der er bred
enighed blandt en række skribenter om, at
heraf var 597 biler højrestyrede. Som det
ses, var Alfa Romeo’s hjemlige produktion
af 2600 Berlina mindre end 1/3 af antallet
af 2600 Sprint, som jo blev fremstillet hos

" 2600 Sprint var faktisk næsten ti gange mere
popurlær end sin lige så smukke forgænger,
2000 Sprint "

2000 Sprint , den første af mange Alfa Romeo'er med denne "lygteføring"
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underleverandøren Bertone (!).
2600 Sprint blev i en årrække anvendt
som f.eks. lægebiler, safetycars med videre
hos f.eks. CEA, der stod for sikkerhed og
ambulancekørsel på blandt andet de større
racerbaner i Italien.
I 1965 blev en specialudgave af 2600
Sprint fra Carrozzeria Zagato præsenteret,
kaldet 2600 SZ, og den var naturligvis i
et ret anderledes design. Denne udgave
havde samme specifikationer som 2600
Sprint, og bilen var fra starten udstyret
med skivebremser ved alle fire hjul, ligesom
håndbremsen var placeret i bunden af bilen.
Tophastigheden er angivet forskelligt imellem flere kilder til mellem 210-215 km/t.
Zagato fremstillede i alt 105 stk. af denne
model.

Om 2600 SZ henvises i
øvrigt til artiklen i Alfa
Romeo NYT nr. 4/2019

2600 SZ, 1965, designet af Zagato

2600 SZ, 1967

2600 Sprint

Afslutning
Om FNM og Brasilien-aftalen er en stor del af oplysningerne hentet
via internettet, da samtlige bøger, jeg hidtil har læst, kun nævner
Brasilien-aftalerne og FNM i en bisætning. Det er ikke lykkedes
at presse ret mange konkrete oplysninger om emnet ud af Centro
Documentazione Alfa Romeo. Der skal derfor tages forbehold for disse
informationer, selv om der naturligvis er foretaget en hel del bestræbelser på at få hver eneste oplysning verificeret. Læsere, som har mere
indsigt end jeg, opfordres igen til at skrive et indlæg til klubbladet, især
ved eventuelle fejl.
Denne artikel var dog kun en "indgangsbøn". I en senere artikel
om "Aparte Alfa’er og aftaler" vil der blive bygget videre på udgangspunktet i denne artikel. Vi vil se nærmere på Alfa Romeo gennem
to verdenskrige med udgangspunkt i blandt andet Alfa Romeo's og
FNM's lastbiler, samt om Nicola Romeo rent faktisk var selveste "frelseren", forudsat, at vores højt ærede og fremragende redaktør da giver
lov til at kede læserne med så aparte en gennemgang (red., det gør han
selvfølgelig).
Afslutningsvis skal jeg for bidrag til artiklen særligt takke Gemma
Perrone ved Centro Documentazione Alfa Romeo og alle andre, der er
nævnt som bidragsydere i teksten.

Kilder:
Alfa Romeo Catalogue Raisonné 1910-2000
Alfa Romeo Jahrbuch Nr.1 og 2
Centro Documentazione Alfa Romeo, Arese
Modelhistorie på www.alfaklub.dk
FDM’s Motor, årgang 1959 og 1963
Alfa Romeo, The Spirit of Milan af David G.
Styles (Sutton Publishing, 1999)
www.stelvio.dk

2600 Sprint var "blomsten" i Alfa Romeo’s
daværende modelrække
og var designet af den
Bertone-ansatte Giorgetto
Giugiaro. Bemærk den
forhøjede udskæring i
motorhjelmen
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