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AI,E'A ROMEO

Frå+, Iabli*ens, erundande.fram ti}l i*g.s dato

fuIed ett 1ån på 500.000 Lire från Jordbruksbanken i lvlilano övertog några
framsynta lombardiska män år 1912 de skjul som den franske bilkonstruk-
tören Darracq hade satt upp i Milano i den Lovvärda avsikten att också till-
verka bilar i ltalien, men tyvärr misslyckats med. Det var av behovet på-
kallat att denna grupp av beslutsamma män grep in för att Mil.ano skulle
kunna få eu bilfabrik.

På så sätt uppstod Anomia Lornbarda Fabbricca Automobili (ALFA), §om
erkänsla {ör staden som hade stått fadder för pånyttfödelsen antog Alfa som
varumärke för aina fordon en kombination av Milanos två symboler d.v. s,

1. Det röda korset mot vit bakerund till åminnelse av den milanesigke
ater. Denne ridd.are va,r den förste

som lyckats placera ett kors på Jerusalems murar under det företa
. korståget.

Z; Den sliagrande reptilen som skall föreställa den bibliska brone-orm
h aom fanns avbildad, på det standar som

Arnolfo II skänkte tiIl 7.000 korsfarare från Milano när de gav oig
iväg för att befria den heliga graven.

AUa pionjärerna trodde - och det med rätta - att den epirande italieneka
bilindustrin borde inrikta sig på att tillgodose kundkretsens smak för fordon
med prestanda utöver det vaaliga och Lämpl,iga för såväI landsvägskörning
eorn tävling.

Oeh så startade man då med att tillverka modellerna lZHP och Z4HF vilka
snart följdes av 4A/60 HP modellerna, som bley verkliga slagnummer för
sin tid.

Produktionen steg snabbt från 250 enheter år 191e til mer än 1.000 år t9t5
med en arbetsstyrka på ungefär 300 rnan,

Yid första världskrigets utbrott övertogs företaget av Banca di Sconto som
anförtrodde ledningen av fabriken till Ing. Nicola Romeos firma, Från kri-
gets utbrott tiIl dess slut 1918 var produktionen helt och hållet inriktad på
krigsmaterial.

Biltillverkningen återupptogs efter kriget med 20-30 och 30 ES modellerna
och till fö1jd av deras framgångar i Targa I"lorio 1911 och 1912 intressera-
de sig Alfa nu tivligt för tävlingsdeltagande.

As L?ZS introduceradee de 6-eylindriga 3-liters RL-serierna och deras täv-
lingsversion vann uppmärksammade segrar i Targa Florio, på Crernona-ba-
nan och andra viktiga tävlingar. RL-modellen var i produktion fram till l9Z?
då den nya til.lverkningstekniken, baserad på resultaten från tåvlingsmotorer-
na., ledde fram rnot motorer med mindre cylindervolym och högre varv. Re-
dta år LqZ$ hade faktiskt konstnrktören Jaao byggt P2-mod.e11en, en av alla
tiders mest berömda racerragnar, som vann dei: första världsmäeterskapet
&r 1925,



De ssa nya tillverkningsid6er ledde L9Z7 {just när Nicola Romeo hö1I på
att dra sig tillbakafrån scenen) ti1l skapandet av 6 C 1500-rnodellerna
oclr 1929 tiLL 6 C 1750-rnodellerna.

i750-modellen hö1ls i produktion i olika utföranden fram ti11 1933 och
mer än 3.000 enireter framställdes. Denna modell blev lcgendarisk och
samlade på sig en enastående meritlista i fråge ofir sportvagnsrekord.

På tävlingssidan uppenbarade sig i!32 den en-sitsiga T1p B, vanli.gen
känd som P 3, vilken sliulle komma att vinna så gott solrl varenda täv-
ling fram til1 mitten av 1935.

Altnog, år 1933 övergick A1{a Romeo-fabriken e{ter rnånga rncd- och
rnotgångar från Banca di Sconto tilt IRI (Institrrtet lör industriell återupp-
byggnad) vilket det fortfarande ti11hör och kontrolleras av holding-bolaget
Finmeccanica, ett av IRIs dotterf öretag.

I934 kom den nya 6 C 2300 i oliha utförandcn att ersätta 1750-rnodellen.
Ungefär vid. samma tidpunl..t introducerades den 8-cylindriga 3, B*liters
rnodellen och den 12-cylindriga 4-li.ters Grand Prix rnodellen. Dcssa
vagnar var en- sitsiga, rned individuell fjädring. I'Bi-motore 1935 " den
tvårnoioriga tävlingsvagncn byggdes hos Scuderia Ferrari.

1936 kom rnodellen B C 2900 och en ny 6-c1.]in6rig produktionsmodell
katlad6C2300But.

En speciell tävlingsavdelning bildades inorn fabrihcn i93B för att handha
den växande tävlingsverksarrrl-:.ctcn och framför aIlt föt att hål1a den rnycket
aktiva.konkurrensen från Tyskland stångcn. Avdelningen fich namnet 'rA1fa
Corsc'r och man förbercdde att hraftigt lansera den nya Grand Pri.x 3-liters
forrnulavagnen i skcpnad av B C 308, lZ C 3tZ och 16 C 316 rnodellerna.
Samtidigt börjadc rnan arbeta på dcn nya I Liz-liters 8 C I58, vilken skulle
komrna att göra en triumfartad debut vid "Coppa Ciano'r i Livorno.

De sista vagnama sorn byggdcs strax förc utbrottet av andra världskriget
var av 6 C 2500-rnodcllen.

Genorn a1la dessa år av tävlingsdeltagande lradc de röda vagnarna från
Portello körts ti11 seger av de rncst ltända tär,lingsförarna såsom: Ascari,
Sivocci, Campari, Nuvolari, Biondctti, Caracciola, Farina, I-agioli,
Chiron, Siena, Yarzi, Pintacucla, Giudotti, lvloll, Trossi, Vy'ir:ri11e, Sanesi,
Borzacchini, Brilli Pc::i.. Arcangeli.

Det andra världskrigct innebar, ännu en gång, tillverkning av krigsmaterial
framför a1lt på flygr.rotorsidan. Vid lirigsslutet var fabrikcn praktislit taget
helt förstörd och det långsamma och svära återuppbyggnadsarbetet påbör-
jades 1945. Produktionen av 5 C 2500-modellen åte rupptogs i förminskad
skala under det a.tt de exemplar a.v tävlingsmodellerna 15$vilka i:adc und-
gått {orstörelse och beslag, på nytt visade sig på tävlingsbanorna i Europa.
Vidareutvecklade och nu mcd rnodellbeteckningen 159 (Den bcrömda Alfettan)
skulle dcssa vagrrar l<ornraa att uppnå yttcrligare en uppmärksammad serie
av segrar fram tili 1951 vilket var det år som Alfa Rorneo officiellt drog
sig tillbaka från tävlingsverksarnhct.
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Efter kriget hade modellerna 158 och 159 deltagi.t i 33 formula-tävlingar
och uppnått 28 första-, 19 andra- och 16 tr.edjeplaceringar och dessutom
vunnit 1!50 och 195i års världsmästerskap med förarna Farina och Fangio.

1951 introducerades 1900-rnodellen - en 4-cylindrig vagn med fribärande
kaross. I sina oli.ka utföranden sku11e denna mycket framgångsrika vagn
komma att b1i den avgörande faktorn vid utformandet av Alfa Romeo-fabri-
kens tillverkning smetoder rned utgångspunkt från en konsthantverkare s

metoder fram till dem som tilIämpas av en avancerad fabriksindustri.
Med denna model1 föddes I'Familjebilen som vinner tävlingarrr.

Men det var Giuliettans ankomst, först i Sprint-utförandet 1954 och sedan
i de andra versionerna de följande åren, som sku11e kornma att viSa att
Alfa Romeo-fabriken nu måste räknas till de stora biltillverkarna.

2000-modellerna tillverkades {rån 1957 tilf 1960 och lg62 intvoducerades
?600-modellen tillsammans mcd Giulia-modellerna av vilka idag nya ut-
föranden fortfarande utvecklas för tillverkning jämsides med de som re-
dan är i produktion.

Efter det att Alfa Romeo-fabriken officiellt dragit sig tillbaka från all täv-
lingsverksamhet 1951 har man ti1Iämpat d.en politiken att uppmr:ntra och
hjälpa de -i:,lfa Romeo-ägare som privat stäl1t upp i tävlingar. På så sätt
har Alfa Romeo-vagnar i GT och standardvagnslilasser vunnit och vinner
fortfarande anmärkningsvärda segrar.

Carrera Panamericana, Coppa Raticosa, Tour de France, Coppa Inter-
europa, Mil1e Mi.glia, Giro de Sicilia, 24 tirnrnars i Spa, Targa f'lorio,
Coppa del1e A1pi, Giro della Corsica, 1.000-kilometersloppet i Nrirn-
burgring, 1.000-kilometersloppet i Paris har r.'unnits av GIULIE$A;
och-Stefi.a Alpina har vunnits åv ryQ_o:_qp4e11gA. Europa-ffirn,
mars i Sebring, 24 timmars i L;ffi-arga Florio, Portugal-rallyt
och Österrike-ralIyt har vunnits av GIULIA:

Därutöver har Alfa Romeo-motorer möjliggjort vinnandet av åtskilliga
mästerskap vid hastighetstävlingar raed racerbåt, inte bara nationella
utan även europeiska och internationella. Enbart l$64 slog Alfa Romeo-
motorer 5 världsrehord, vann 3 europeiska och 5 italienska mästersltap.

Jämsides med biltillverkningen har Alfa Romeo-fabrj.iren vid si<ilda tid-
punkter också varit engagerad i transportvagnstillverkning och flygmotor-
produktion"

Man började med transportvagnar 1931. De första modellerna var:
Lastvagnen I'Typ 50rt med en 6*cylindrig dieselmotor rned en effekt av
85 HP och bussentrTyp 40rt. 1933 korn "Typ B0 Ntt som 1934 följdes av
"Typ B5'f och "'Ty1: 110'r med dubbla bakaxlar sorn var avsedd att användas
som stadsbuss.'

1935 byggde man chassitypen "350trsorn kunde användas både vid buss-
och lastbilstillverkningen, Vid samr:ra tid hade deras forskningar för fram-
ställande av motorer drivna med kolgas e11er metangas nått så 1ångt som
det överhuvudtaget var rnöjligt. i938 började rrran tillverka elektriskt driv-
na fordon vilka var mycket eftertraktade för lokala transporter. Ungefär
vid samma tidpunkt tillverliade man "500't och "500 P"-modellcrna med



4

dubbla bakaxlar såväl sorn lastvagn och buss, och likaså typerna ilB00rr

och "400trvi1l,ra senare kom til1 mycket stor användning i sina railitär'
ver sioner.

trfter hriget återupptogs tillverl-.ningen på detta ornråde med de nya mo-
dellerna tt4Sltt och tr900rr. Den sista av transportmodellerna var
typ r'1000tr, som gjordes både som 1astbil, buss och trådbuss.

Alfa Romeos intressen på 1u{tfartsområdet är av garntna,Lt ursplung. 
-

Så 1ångt tillbaka som rr.rder det första världsliriget byggde fabriken på
licens från Isotta I'raschini f'yp V.48 flygrnotorer för sjöflygpianet
llacchi IvI5.

Det var dock in1e, förrän 1925 som
beställning och man började bygga
B ri stol .'

flyget gav Alia Rorneo en bctydande
Jupitef flygmotorer på liccns från

Tillverkningen av flygrnotorer fortsatte fram til1 slutet av andra vär1ds*
kriget och utgjorde en av de vil'tigaste grenarna inom företaget rrred
sina egna avdelningar och specialicerade utrustning.

De tlper av flygmotorer som tillveritades var lu{tliy1da; dels stjärnmo-
torcr sådana sorn "Jupiterrr, I'Lyr:x", "1,{crcuryrr, Alfa De C30, Pcgas.us 52,
Alfa 125 RC 35, Alfa tZS nC 32-och clcls radrnotorer inl-'lusive Alfa S 63,
Alfa 110 och Aifa i 15 r,illta alla var invcrteradc V- 12-or.

Dcssa motorer vann åtslcil1iga världsrekord i. luften - höjdrckordct L?ZT

rred 1I'.'BZ7 mctcr - 1ångdisiansrel<orciet i sluten bana 1939 med 12.935,77
kilor.retcr och 1939 ochså hasti,ghctsrekordet över 10.'000 lir::i med en ge-
nor:r srritt sf art av 236 , 9? 0 1tn-r.

Eftcr det andra världskrigct uifördcs 1949 dcn mär1iliga färden i trBarnens

ängelr'en Girfalco S. i001 mcd en Alfa 110 seri.e 3 motor förd av Bonzi
oci Lualdi.'Dctta lilIa flygp1ai:. f1ög på i9 timmar från lr{ilano ti11 Buenos
Aire s.'

Iclag utför Alfa Iton)eo i sin flygavdclning vid Pornigliano cl"Aico flygraotor-
renäveringar och til1r,erl--ar aistittiga d.J1ar för rea--motorer. iiör att hå1la
jämna steg med den öl<ande produl<tionen b.ar fabriksbyggnadclnl^e^racirvis
utOhats.'Av de första skjulcä sor: Darracq lämnadc cftcr sig^(8000 mr
undcr talt på cn total yta av 35000 *2) har nu blivit 2,45A00 rnz b1'ggnader
vid Portello och 1.350000 r;rZ vid Arcsc-fabrihcn,' Dessutom till}<om:;er
Pornigliano d'Arco-fabril<cn vid I{eape1, vill<en byggdes 1939 och efter att
ha förstörts fu11ständigt under ltriget nu återuppi:yggts.

I ko::ta drag 1<an Alfa Lomcos iristoria sllisse ::as sorn följer:

Den första vilrtiga utbyggnaden ägde rum vid Portello 1915 med byggandct
av gjuteriet, pråssvcrlistadeir och smedjan. Under dct första världskriget
tilltr.or:r konstrul.ttionsavdclningarna i Trieste, ?rento oci: Gorizia. 1934 '35
grundadcs de första stora flygar,.dclningarna vi11ta i939 fö1jdes av ny3 f1b-
ii.1."oyggr.ac1er vicl Pomiglio c1',Ärco.' 193S Uyggaes vid Portello också Iolia-
lcrna-fö'r tävlingsavdclningen'' r{tcr trrigct liora introdr'rlitioncn av 1900-mo*
dellcn, vilken vär den forita vagn A1f;r byggde cnligt löpande-band-principcn."
Iifter kriget kom ocltså lokalcrn;r iör dc stora inrcdnings-och hopsättnings-
avde lni.ngarila.
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f'öretaget befann sig nu i dcn situationen att dct måste producera kon-
kurrenskraftiga vagnar i ett allt större antal vilket lcddc till att man
gradvis rnåste om{orma organisationen' sä att den höll sig vä1 framme
med tanke på de nya krav sbm ställdcs.'lvIan beslöt därför attflytta
{rån Portello och istä11et bygga cn ny fabrik i utkantan av Milairo.' }rlap'
valde ÄRlt5tr c:a 16 1tm från Portello och med e:nyta av 1,'350:'000 r::2:'

Vid byggandet av den nya fabriken togs hänsyn ti1l de a11ra senastc
rönen inorn automobilindrjstrin vilka samordnades med Alfas egna krav
och tillverlmingsrnetoder.' lifter det att man hadc studerat åtskilliga
projei<t beslöt rnan att bygga den nya fabriken på ett sådant sätt att en
gradvio övergång till nyare tillverkningsmetoder intc skul1e innebära en
alltför stor störning av den löpande produktionen just vid en tidpunkt när
en växande aktiv Ltonleurrens skulle göra det farligt att avstå från en de1
av marknadcandelen.

På så sätt börjadc man utan vidare dröjsmåI att stcg för steg bygga ut
fabriksområdet, först rned de olika avdelningarna för liarcisseritillverlt-
ningen vilket sedan följdes av de mckaniska avdelningarna.' Genom att
använda sig av denna r:retod är det möjligt att gradvis öka produl<tionen
i på varandra följande faser a1li efter som byggnaderna utvidgas och
tage s i bruk.'

I denna fabri\ som är en av de modernaste och bäst utrustade i he1a,
Europa, är nu samtliga avdclningar, som har med }<arosseritillvcrkningen
att göra, i gång; pressavdclning, monteringsavdelning,'lackerarverkstad,
klädsel och inredningsavdelning sarat kontrollavdelning.

Det lilla {öretag som startad.es 1909 med ett lån på 500.'000 Lirc från
Jordbruirsbanken i }"{ilano är idag ett aktiebolag med ctt aktiekapital pal
60 miljarder Lire*

Den {örsta periodens ekonomiska bakslag då andelarna övergick från en
bank ti1l en annan fick sitt slut 1933 dä AIfa övertogs av IRI. Den vid.
sträckta förstöre1se sorn {abriken utsattes för under andra världskriget
gjorde att man på nytt tvivlade på om fabriken skulle kornma att över1eva.
Återuppbyggnaden var svår och gi.ck långsamt och var ännu i början av
50-talet knappast avslutad.

Övergång til1 masstillverkning har i förening med den alltmer hårdnande
konkurrensen betytt nya ekonomiska påfrestningar. Från 6.000 enheter
1955 har man I965 kommit ti11 nästan 60.000 enheter rned ett fakturerings-
värde av nästan 125 miljarder Lire. Antalet anstä11da vid fabriken är idag
13" 000. OrnkrinE Z5To av produktionen exporteras och finner särskilt god
avsättning i Frankrike, Schweiz och England.

För att hå1la jämna steg rned fabrikens utveckling har också försäljnings-
och serviceorganisationerna byggts ut och förbättrats såvä1 i Italien som
i utlandet.

Idag har AIfa Rorneo i ltalien filialer i Rorn, Catania, Neapel, Bari,
Florenz, Bologna, Genua, Trieste, Turin, Padua och fuIilano, förutom
ett nät av återförsäljare som täcker hela landet.
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Utornlands har rnan dotterföretag i Beneluxländerna, Frankrike, Tysk-
1and, Storbrittanien, Schweiz, Syd-Afrika och USA. Hundratals impor-
törer i övrigt fullständigar eii försäljnings- och servicenät sorn täcker
hela världen.

Överenskommelser om sammansättning sfabriker uiomland.s har träffats
i bl. a. Brasilien, Syd-Af rika, Spanien, Irland och Österrike.

Slutligen har Alfa Romeo under de senaste åren haft ett avtal rned
Renault om montering och honstruitior av bilar och även diesclmotörer.
Detta uppdrag skall från och med nu utföras vi.d den nya fabriken vid
Pomigliano d"Årco jämsidcs med flygmotorrenoveringarna.


