+ DUEL: Citroen SM mod Alfa Montreal
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UDSALG PA MUSEET • PEUGEOT 200 AR • PORSCHES GLEMTE KRIGER • ALT OM AUKTlONSKB

I SLUTNINGEN AF 1960ERNE OG BEGYNDELSEN AF 1970ERNE havde ingen
forestillet sig, at ordet oliekrise snart ville v<ere
en del af det almindelige ordfordid. Benzinen var
billig, og hestekr<efter, acceleration og tophastighed var endnu ikke blevet fy-ord. TV<ertimod red
bilindustrien pa en bolge af succes, og stort set
alle bilfabrikker havde en topmodel, der kunne
give de andre baghjul i et spilbilkort. Selv producenter af almindelige familiebiler sa superbilerne
som et vigtigt v<erktoj i det, man med et moderne ord kalder branding, men som dengang nok
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mest handlede om at vise, at en superbil ikke behovede at hedde Ferrari eller Lamborghini. Det
var de forhold, der skabte duellanterne i denne
udgave af MotorClassic. Begge biler er resultatet
af en lang udviklingsperiode og kom pa markedet pa et tidspunkt, hvor fremtiden sa Iysere ud
end nogensinde fof.
Alfa Romeo Montreal blev vist forste gang pa
verdensudstillingen i Montreal i 1967. EXPO 67
var med til at fejre Canadas 100 ars dag som selvst<endig nation, og de udstillende nationer blev
bedt om at vise det fineste, de kunne byde pa in-

den for kunst, videnskab og industri. Som den
eneste bilfabrik fik Alfa Romeo muligheden for
at vise en bi!, eHer som det lidt hojtravende var
formuleret: "at udtrykke menneskets hojeste ambitioner inden for bilernes verden" '"

En cegte racermotor
Alfa Romeo bad Nuccio Bertone om at tegne en
bil baseret pa Giulia Sprint GT, og to cremehvide
prototyper blev udstillet i Montreal. Bilen havde
intet navn, men dobtes hurtigt Montreal i folkemunde. Modtagelsen var overv<eldende, og Alfa

TEKST 80 CHRISTIAN KOCH FOro KARSTEN MEYLAND LEMCHE

.& AF UDSEENDE ER CITRO~N SM og AlIa Romeo
Montreal som nat og dog. SM er svulmende Iransk,
mens Montreal er skarpt italiensk

Romeo besluttede sig for at sa::tte bilen i produktion, men det var klart, at en bil med sa dramatisk og potent et udseende ikke kunne nojes med
prototypens 1,6-liters moror. Det var der rad for,
for sponsafdelingen Alfa Corse havde en V8-motor fra racerbilen Tipo 33, der kunne passes ind i
Montreal-motorrummet. Motoren blev oprindelig udviklet i forbindelse med Alfa Romeos deltagelse i sportsprototype-klasserne i slutningen af
60erne, hvor den opnaede ganske pa::n succes.
Det var en 90-graders V8 med fire overliggende knastaksler, Spica-benzinindsprojtning og tor-

sumpsmoring- en vaskea::gte racermotor i en produktionsbil.
Det var ogsa en avanceret motor, der var hjertet i Citroens SM-projekt. Projektet blev startet
allerede i begyndelsen af 60erne, hvor Citroens
topledelse bad ingeniorerne om at udvikle en bi!,
der pa alle mader kunne afspejle fabrikkens overlegenhed indenfor design og koredynamik. Eneste problem var, at Citroen ikke selv fremstillede
en egnet motor. Det blev der radet bod pa i 1968,
hvor Citroen kobte italienske Maserati. I lobet af
kort tid udviklede Maseratis ingeniorer en helt ny

motor til SM, og italienerne levede op til de nye
ejeres tradition for aparte losninger. For at efterleve de franske skatteregler var motoren en 2 ,7 liters V6 med et temmelig usa::dvanligt 90 graders
V Det skyldtes, at Maserati-ingeniorerne baserede motoren pa en tre-liters V8, som de i forvejen
havde pa tegnebra::ttet.
Begge biler er baseret pa eksisterende modeller
i fabrikkernes repertoire. Alfa Romeo Montreal
er saledes baseret pa Giulia-familiens undervogn
med ganske fa a::ndringer, mens Citroen SM er
bygget pa DS-platformen med alt, hvad det ~ ~ ~
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A DESIGNET ER SPJEKKET med fine delaljer

A GEARKULISSEN ER el hell lille kunslvcerk i sig selv
MOTORRUMMET er kaolisk fyldl Iii brislepunklel

~

Citroen SM
197 1
MOTOR: V6, 2.670 ccm, 16V. Vandk0ling.
4 overliggende, ka>detrukne knastaksler.
170 hk (DIN) ved 5.500 o/min., 230 Nm
(DIN) ved 4.000 o/min. Tre dobbelle Weber
42 DCNF 2 faldslr0mskarburalorer.
TRANSMISSION: 5-lrins manuel gearkasse.
OPBYGNING: Selvba>rende karrosseri,
molor po langs fortil, forhjulslra>k. Fortil
Iva>rsvingarme, baglillangsvingarme,
hydropneumalisk affjedring og kra>ngningsslabilisalorer for og bag, aulomalisk
niveauregulering. Skivebremser for og bag,
2 kredse, bremseforsla>rker. Tandslangsstyring med servo.
MAL OG V JEGT: La>ngde 490 cm, bredde
1B4 cm, h0jde 133 cm, va>gl 1.450 kg.
195/70VR15 da>k.
PRJESTATIONER: 0-100 km/I. 8,9 sek., lopfar!
220 km/I.
PRODUKTlONSTAL: 12.920 (1970-75).
PRIS 1971: 171.941 kr.
PRIS I DAG: 150.000-200.000 kr.

indeb<Erer af Citroen-varem<Erker som forhjulstr<Ek og hydropneumatisk affjedring.
Designet er et kapitel for sig. Begge biler er
imponerende i deres fremtoning, selv om ingen
af dem vel kan kaldes klassisk smukke. Ja, der er
sikkert ligefrem nogen, der vii anse Citroenen for
at V<Ere lidt plump og tung i linjerne, mens andre maske vii kaJde A1faen rodet og over-designet. Men begge oser af finurlige detaljer og smaskore pafund, som er rundet af en tid uden de
store bekymringer.
Man behover bare at kaste et blik pa forlygterne. Citroen SM har seks forlygter fordelt bag en
glashv<Elving, der str<Ekker sig i hele bilens bredde og d<Ekker ikke bare lygterne, men ogsa nummerpladen. De inderste lygter drejer i hjulenes
retning, en Citroen-s<Erhed, som SM har taget
med fra DS. A1fa Romeo Montreal har "ojen bryn"
over forlygterne, en slags persienner, der forsvin-
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der ned under lygterne, nar lyset bliver t<Endt. A1deles overflodigt og tidstypisk charmerende.

Som dag og nat
Pa vejen er de to biler sa forskellige som dag og
nat. A1faen er en typisk italiensk sportsvogn i ordets egendige forstand, mens Citroen en S<Etter
de klassiske franske dyder som komfort og stil i
hojs<Edet.
Nar man stiger ind iSM, er det tydeligt, at
Citroen satte aIle sejl til for at sikre, at bilen virkelig kunne tage kampen op med de bedste af
de bedste. Materialerne er i top med masser af
rustfrit still og poleret aluminium. Dorene lukker med et dumpt dron, og man glider ubesv<Eret ned i de blode, men komfortable s<Eder. Det
et-egede rat er ikke s<Erlig stort, men kan justeres bade i l<Engde og hojde, og det er let at finde
en komfortabel korestilling. Til geng<Eld kr<Ever

selve korslen en del tilv<Enning. SM er den forste Citroen med den hastighedsafh<Engige DlRAVI-powersteering, som arbejder ekstremt let ved
lave hastigheder og tilsvarende tungt og stabilt
ved hoje hastigheder. Det kr<Ever ovelse at mestre
det meget folsom me og direkte styret0j, ligesom
man skal V<Enne sig til at dosere bremserne, som
n<Ermest fungerer som en t<End/sluk-knap, indtil
man har fundet den rene balance. I det hele taget er Citroen SM noget af en handfuld for den
uovede, men nar forst man har l<En bilens s<Eregne personlighed at kende, ffir man masser afkomfortabel koregl<Ede for pengene.
A1fa Romeo Montreal er maske ikke SMs diametrale mods<Etning, men det er en helt anden
koreoplevelse, den milanesiske skonhed l<Egger
for dagen. For det forste er korestillingen typisk
italiensk. Strakte arme er overst pa dagsordenen,
nar man S<Ener sig ned bag bilens store, tynde tr<E-

~ FALGENE MED del
fine filigran-monsler
er mere eleganle
end sporty

.... TO STORE, RUNDE INSTRUMENTER dominerer instrumenlbrcellet i Montreal - typisk
AlIa Romeo

.... I FORHOLD TIL SM er
molorrummel i Allaen el
sludie i orden

Alfa Romeo
Montreal 1972
MOTOR: VB, 2.593 ccm, 16V. Vandk0ling.
4 overliggende, kcedetrukne knastaksler,
Spica mekanisk benzinindspr0jtning. 200
hk (DIN) ved 6.500 o/min. 255 Nm (DIN)
ved 4.750 o/min.
TRANSMISSION: 5-trins manuel gearkasse.
OP8YGNING: Selvbcerende karrosseri,
motor pO longs loran, baghjulslrcek. Forlil
dobbelte triangler med skrueljedre, teleskopst0ddcempere og krcengningsstabilisator, bagtil stiv aksel med reaktionsarme,
central T-arm, skrueljedre og teleskopst0ddcempere. Ventilerede skivebremser
lor, skivebremser bag, 2 kredse, bremselorstcerker. Kuglekredsl0bsstyring.
MAL OG V,ofGT: lcengde 422 cm, bredde
167 cm, h0jde 121 cm, vcegt 1.330 kg.
195/70 VR14 dcek.
PR,ofSTATIONER: 0-100 km/t. 7,2 sek.,
toplart 220 km/t.
PRODUKTlONSTAl: 3.925 stk. (1970-77)
PRIS 1972: Ca. 200.000 kr.
PRIS I DAG: 200.000-300.000 kr.

rat, og gearstangen sidder hojt og Get og en smule
akavet. Instrumenterne er samlet i to store, runde
konsoller og er svxre at aflxse, fordi instrumenter og advarselslamper er fordelt med los og ikke
altid lige logisk hand. Men f1ot, det er det! V8motoren springer til live med et bulder, der er en
USA-otter vxrdig, tilsat lige den rette dosis hysterisk italiensk hvinen. Motoren er enormt f1eksibel
og kan snildt kores ved 1.500 omdrejninger. Der
er perfekt samspil mellem motor og gearkasse, og
gearskiftene falder let og prxcist.
Pa vejen er Alfaen mere komfortabel, end man
umiddelbart skulle tro, selv om komfortniveauet
ikke nar op pa siden af Citroenen. Det er ogsa tydeligt, at undervogn, bremser og sa videre er skabt
til en bil med betydelig fxrre krxfter, og ved frisk
korsel bliver bagvognen hurtigt lidt for levende
til at vxre rigtig sjov. Det xndrer dog ikke ved, at
Montreal generelt er en rigtig velkorende og gan-

ske forudselig bil uden primadonna-nykker. Den
foles ikke helt sa sikker i sving som SM, men korer overraskende nok vxsentligt bedre ligeud, sikkert en konsekvens af Citroenens temmelig folsomme power steering.

Sjmldne fugle
Der korer en handfuld SM og et tilsvarende antal
Montreal pa danske nummerplader, og selv om
langt de f1este er blevet importeret til Danmark
som brugte, sa blev der faktisk ogsa solgt enkelte
fabriksnye SMere herhjemme. Hvis man besogte
sin lokale Citroen-forhandler i 1971, kunne man
vxlge at forlade forretningen med 11 stk. 2CV eller en enkelt SM - 171. 941 kr. var den officielle
pris, og ifolge Citroen Danmark blev der faktisk
indregistreret i hvert fald to fabriksnye SM. Derimod er det straks mere tvivlsomt, om der blev
solgt en eneste ny Montreal i Danmark, for den

er fra en periode, hvor Alfa Romeos importorforhold i Danmark var temmelig uklare, og der har
aldrig vxret anmeldt nogen officiel dansk pris for
bilen. I udlandet kostede en Montreal og en SM
i ovrigt stort set det samme.
Begge biler led en krank skxbne. Alfa Romeo
Montreal blev overhovedet ikke videreudviklet i
de fern ar, den var i produktion, og i lobet af syv
ar blev der kun fremstillet 3.925 eksemplarer, for
Alfa Romeo besluttede at hive stikket ud som folge af oliekrisen. Citroen SM blev fremstillet i noget storre antal, 12.920 stk. Her var det ikke kun
oliekrisen, men i hojere grad Citroens konkurs i
1974 og det efterfolgende salg af Maserati til De
Tomaso, der var udslagsgivende for beslutningen
om at indstille produktionen. Omkring 2.400 Citroen SM blev i ovrigt eksporteret til USA, hvor
bilen blev solgt uden glasoverdxkningen pa for~~~
Iygterne. •
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EN FIN ALFA RIG
TIL MELLEMISTEN
Denne Montreal blev solgt ny til Bayerische
Eigenthumsbau i Niirnberg i 1972. I 2007 kom
bilen til en dansk Alfa-entusiast, Jens Andresen, som i 10bet af 2007 og 2008 gennemf0rte
et restaureringsarbejde, hvor der hverken blev
sparet eller goet po kompromis. Resultatet er en
neermest perfekt Montreal, hvor alt fungerer, he It
ned til det elektriske ur. Efter endt restaurering
blev bilen sat til salg hos Stelvio Automobili i Mo10V med et km-tal fra ny po 55.700 km. Men selv
om der var betall dansk afgift af bilen, var det
umuligt at finde en dansk k0ber, og bilen endte
(desveerre) hos en samler i Bahrain.

HVIS DU VIL HAVE EN
Alfa Romeo Montreal er en sjcelden fugl og kan vcere et
kostbart bekendtskab. Det betaler sig at bruge tid, krcefter
og ikke mindst penge po at finde et godt eksemplar. Et
velholdt eksemplar giver til gengceld ikke de helt store
udfordringer i dagligdagen.

KARROSSERI:

Montreal er en italiensk specialbil po godt og ondt,
ikke mindst nor det geelder rust. Det vii sige, at man for enhver pris skal
undgo et rustent eksemplar. En Montreal kan ruste overalt, og er der rust
at se, er der 10 gange so meget skjult i hulrum og kringelkroge. Karrosseridele findes, men de er dyre, og bilens linjer og kurver er meget
svcere at banke op i honden, selv for en dygtig pladesmed. Styrehusets
monteringspunkter bliver slidt og har en tendens til at revne i metallet.

TEKNIK: Meget teknik er hentet over fra 105-serien (Giulia/GTV/Spider), og er der/or ikke specielt kompliceret at have med at g0re. Men
hjertet, motoren, er som neevnt i artiklen en fuldblodsracermotor, der
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er tilpasset gadebrug. Og som altld ved den type potente motorer er
den 10bende vedligeholdelse altafg0rende for, om ejerskabet bllver en
forn0jelse. En motorrenovering kan let 10be op i mere end 100.000 kr., og
Spica-indspr0jtningen kreever en kyndig mekaniker. Til gengceld giver
gearkassen fra ZF sjeeldent problemer.

INTERISR:

Velouren po seederne bliver slidt, men kan skiftes af en
sadelmager. Trim-dele er sveere at opdrive. Bagruden, der g0r det ud for
bagagerumsklap, skal abnes og lukkesmed f0lelse. Den kneekker let,
og en ny koster 15.000 kr.

RESERVEDELE:

Reservedelssituationen er, som man kan vente for
en bit, der er produceret i mindre end 4.000 eksemplarer for neesten 40
or siden: udfordrende, men trods alt ikke umulig. Det bedste overblik for
du ved at klikke dig ind po www.alfamontreaLinfo, som har en omfattende liste over reservedele og dele, der kan substituere, og i 0vrigt byder
po masser af gode rod om vedligeholdelse af din Montreal.

KLUB:

Alfa Romeo Klub Danmark er en af landets mest aktive og
seri0se meerkeklubber. Klubben er opdelt i tre geografiske sektioner, se
neermere po www.arkd.dk. hvor du k.a n melde dig Ind. Klubben udgiver
et at Danmarks flotteste ktubblade, Alfa Romeo Nyt.

ELEKTROINGENISRENS PASSION FOR FINE CITROENER
Niels Plougman er elektroingeni0r og Citroenfanatiker om en hals. Han har fern af det franske
mcerkes topmodeller gennem tiderne, lige fra
en sekscylindret Traction Avant over de fineste
udgaver af OS og CX til hverdagsbilen, en XM
V6. I 2008 udvidede han samlingen med den
fine, metalbrune SM, der er genstand for vores
duel. Bilen har oprindelig tilh0rt en italiensk
lingeri-fabrikant, efter en tur via Holland fandt
Niels bilen i England, og efter lidt till0b har han i
ar omsider faet den indregistreret og ud at k0re
pa de danske veje.

HVIS DU VIL HAVE EN
Citroen SM er et eksotisk bekendtskab i aile ender og kanter, og det kan gllre ejerskabet til noget af en udfordring.
Betal derfor hellere noget mere for et komplet eksemplar
i ordentlig stand end go efter et renoveringsprojekt - det
bliver alligevel aid rig fcerdigt!

KARROSSE RI:

Som aile sydeuropceiske 70er-biler er Citroen SM
stort set ubeskyttet mod rust, og da den ogsa er svcer at reparere, er
det af st0rste betydning, al bilen ikke er angrebel. Se iscer efter omkring
ophcengene, d0re, skcerme, lorruderamme og bagklap.

TEKNIK: Et blik ned i molorrummet kan fa angstens sved frem pC
panden hos selv den mesl hcerdede g0r-del-selv-mand, men i virkeligheden giver Maserali-moloren normall ikke de store problemer, hvis den
er blevel passel ordenlligt. Svageste punkt er knaslkcedestrammeren,
og Iyt ogsa efter mislyde fra hovedlejer og plejlslcenger. Del originale
tcendingssystem var nogel af en kalastrofe, og mange ejere har derfor

skiftel del ud med el elektronisk system. Gearkasse, bremser og styret0j
giver sjceldent problemer, del samme gcelder hydraulikken, bare r0rene
er lcette og pumpen i orden.

INTERISR:

Slidl indlrcek, d0rsider og lignende kan restaureres af en
dygtig sadelmager, men der er sa godl som ingen dele al fa, iscer lisler,
handfag og andre fittings er ncermest umulige at finde

RESERVEDELE:

Reservedele er del hell slore problem i SMejerskabel. Efter sigende skrottede Citroen he Ie sil restlager i midten af
80erne, og det er begrcensel, hvad man kan fa fat i. Karrosseridele og
inleri0rdele er slorl sel umulige at opdrive, mens del stadig kan lade sig
g0re 01 finde nogle af de lekniske komponenler, som SM delle med andre Citroener. Glasset over forlyglerne er slorl sel uopdriveligl, og prisen
er derefter. Del bedsle rad er 01 bes0ge www.cilroen-sm.org/wiki. der er
en guldgrube af informalioner om bilen.

KLUBBER:

Cilroen-folkel har altid haft el megel aktivt klubliv herhjemme, hvor flere klubber sl0tter op om de frankofile inleresser. SI0rst er
Citroenislerne i Danmark, www.cilroenisl.dk. mens Dansk Citroen Klub er
paraplyorganisalion over en lang rcekke modelspecifikke eller geografisk baserede Citroen-klubber. Mere pa www.danskcitroenklub.dk.
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