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PRØV LYKKEN! EN 1750 GTV
Tekst og foto: Jesper Nørregaard

begyndelsen af 80’erne var jeg en ung,
skoletræt knægt på vej videre efter folkeskolen.
For at holde lidt sabbat inden besøg på
yderligere plage-anstalter fik jeg et heltids
job som arbejdsmand hos den lokale autoophugger. Jobbet bestod i at adskille skadede eller rådne biler, som mestendels var
hjemtaget fra Tyskland.
Tit har jeg stået nede i de endeløse bilrækker og skruet stumper af Alfetta, GTV,
Sud, Sprint Veloce og andre Alfa-modeller.

I

Skæbnen for langt de fleste ældre Alfa'er.

Sådan så den ud – arkitektens grå GTJ.

Un quadrifoglio d'oro - læsestof om emnet.

Internettet muliggør søgning i hele
Europa.
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Andre gange stod jeg inde på værkstedet
og adskilte motorer – heriblandt også Alfa
Nord-motorer & Sud-boxere, så de bedste
af delene kunne lagerføres.
Alle i firmaet havde forskellige meninger
om biler. Dog var alle enige om, at Alfa
Romeo var nogle af de værste rustbunker på
denne jord.
Jamen, de biler kunne simpelthen være så
tærede, at de sank igennem gaflerne, når vi
prøvede at tage dem med gaffeltrucken.
Vi havde endeløse rækker af kunder til
Sud/Sprint/GTV karrosseridele, fordi deres
biler smuldrede væk på rekordtid.
Selv var jeg enig i alle andres betragtninger om Alfa Romeo og var mest sværmende
for en Opel Ascona B 1.9 S – det var jo én
af tidens hotte biler dengang.
Så en dag, hvor jeg var på vej hjem ad
vores villavej, måtte jeg stoppe knallerten
ved en lille smuk coupé, som holdt i indkørslen ved byens lokale arkitekt. Den bil
havde jeg aldrig set før – men hold da kaje,
hvor var den fin! Jeg gik tæt på den og læste
på bagsmækken ”Alfa Romeo GT 1600
Junior”.
Dén var bare flot og fræk, som den stod
der i sølvgrå med brunt interiør.
Det var en midlertidigt ansat arkitekt,
som kørte i den – og jeg gloede på den hver
dag i de to måneder, han kom i vort kvarter.
Sådan en bil ville jeg fileme gerne eje –
og så dog alligevel ikke, for jeg vidste jo fra
mit arbejde hvor mange tårer, man kunne
komme til at græde over sådan en Alfa
Romeo rustbunke.
Bertonen har sidenhen alligevel hørt til i
Top 3 over de biler, jeg gerne ville besidde,
når den tid engang kom.
Så pisker årene afsted, som vi jo alle ved
– og pludselig hedder det ikke 1982 mere,
men i stedet 2004.
Drømmen om Bertonen sad uforløst i
kroppen, og internettet gjorde det muligt at
varme endnu mere op under gryden, når
man fandt billeder af de mange forskellige
versioner.
Da kom så perioden, hvor bilblade med
Bertone på forsiden blev lagt skødesløst på
sofabord og i køkkenet, så fruen ikke kunne
undgå at se billeder af bilen.
Ganske som håbet, bed hun på krogen
en dag: ”Kigger du på bil?”
”Jooohh, såmænd”, måtte jeg indrømme.
Så kom de magiske ord fra hende: ”De er
ellers smarte, bilerne på siden dér”.
Hæ hæ! – vejen var banet!
Efter god og kyndig vejledning fra venlige Bertone-ejere og intens research på internettet havde jeg efterhånden fået udpeget

den model, jeg helst ville have op under
neglene: En Alfa Romeo 1750 GT Veloce
MK1 fra sidst i tresserne. Den bil har, synes
jeg, de smukkeste detaljer, både udvendig
og indvendig.
Jeg kontaktede herefter et medlem i
klubben, Lars, som er i besiddelse af et
meget smukt eksemplar af netop denne
race.
Han stillede meget velvilligt sin viden til
rådighed, og idet han bor i samme by som
jeg, var der heller ikke langt fra tanke til
handling, da han tilbød at vise bilen frem
for min kone og jeg.
En søndag eftermiddag var vi så ude at se
hans meget smukke, røde 1750 GTV'er,
som stod stolt og skrydende i deres indkørsel.
Det var et vigtigt øjeblik, for nok havde
min kone set et forsidebillede af en Bertone,
men ville hun synes om bilen, når hun så et
eksemplar ”live”?
Ingen slinger i valsen der, for hun var vild
med den!
Lars tog mig med på en køretur, og vi fik
samtidigt talt en del om teknik og detaljer,
som ville være nyttige, når jeg skulle vurdere en bil i købs-øjemed.
Lars har restaureret sin bil fra bunden, så
jeg høstede virkelig essentiel viden her.
Efter et dejligt glas rødvin og videre Alfasnak i stuen sagde vi tak for kigget og kørte
hjem – mere overbeviste end før.
Så begyndte søgningen!
Ét stod helt fast – bilen skulle helst være
fra de sydligere himmelstrøg, så det ikke var
en saltet og alt for rustsvejset fætter, man
overtog.
Det måtte så nødvendigvis også vanskeliggøre vejen til et køb, grundet de lange
afstande.
Heldigvis var søgekriterierne indskrænket
til 1969 og bagud, idet jeg helst ville have
bilen kørende på veteran-registrering.
Til gengæld måtte jeg så også forvente, at
en 1750'er fra 1968 ville ligge i den tunge
ende af prisskalaen, hvis den tilmed også
skulle være i orden.
”I orden” betyder for mig mere end bare
lige, for jeg har ikke det helt store forgyldte
værksted med centralvarme og Stenhøj-lift.
Jeg har en udmærket garage, ganske som
mange andre, hvor umiddelbart tilgængelige ting kan ordnes med bukke og donkraft.
Gennemgribende rustarbejder og motorreparationer skulle derfor absolut elimineres
allerede i indkøbsfasen.
Stor-renoveringer koster altid mere, end
selv det bedste budget har forudsagt – specielt pladearbejde og tilhørende lakering
NYT 5/2005
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kan blive svimlende dyrt, når man ikke selv
står med svejseværk og laksprøjte i hånden.
Derfor hellere betale mange penge for ”den
rigtige bil” i det første køb.
Fra flere personer fik jeg ét råd, som var
ufravigeligt:
Sørg for at se så mange biler som overhovedet muligt, og køb endelig ikke det første
det bedste.
Det hastede faktisk heller ikke med at
finde en bil – ja, egentligt regnede vi kun
med at skulle smålure lidt på forskellige
emner og så for alvor gå til fadet henover
sommeren 2005.
September 2004 kom jeg så til at trykke
lidt på tasterne, og internettet fandt frem til
en bil, som stod i Sydtyskland – i nærheden
af den franske grænse ved Strassbourg.
Bilen
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

1750 GT Veloce MK1
Farve: giallo ocra – okkergul
Registreret i Verona første gang juli 1968
– importeret til Tyskland 1996, og kørt
som sommerbil i München
Aldrig svejset, og absolut rustfri
Mekanik fra motor til bagtøj gennemgribende renoveret i 2003
To spritny Weber-karburatorer, ny køler,
ny generator, starter, osv.
Bilen i al fremtoning helt original – bortset fra midterdækslet i trærattet, som var
i brunt træ og egentlig skulle være sort
plast med midterlogo
Al chrom og rustfri stål så godt som perfekt
Meget pæn kabine med originalt sædebetræk og tæpper
Fælge CMR (originale), dog med dyb
indpresning – 185/70-14
Pris: Dyr
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Se, det var således den tyske sælger beskrev
bilen!
Endvidere ydede firmaet garanti på den
nyrenoverede mekanik – hvilket dog nok
ville være mindre aktuelt for mig, grundet
de 1.000 km afstand imellem sælger og jeg.
Men idet bilen jo var sat til salg med tysk
køber for øje, var en garanti som salgs-parameter jo stærkt tillidsvækkende.
Det lød altså i al sin vælde virkelig positivt, og uanset hvordan jeg spurgte ind og
prøvede til, havde han kun lovord for bilen,
og han lød seriøs og troværdig. Fandens
også – det lød sgu for godt til, at man kunne sidde stille i stolen.
Telefonopkald til diverse eksperter kunne
ikke bringe modvægt til min begejstring, og
de fandt også prislejet rigtigt for en bil i
denne stand. De mente bestemt, at jeg skulle tage ned og få et kig på sagerne.
Efter, at have optalt de manglende penge
i husholdningskassen, besluttede jeg mig så
for at rykke!
Jeg aftalte et møde med sælgeren, som

havde sit værksted 80 km syd for Karlsruhe.
Planen var at tage toget derned, forhandle/købe bilen, få den på tyske prøveplader
og så køre den hjem til Odense.
Den værste del af den plan var, at hvis
bilen ikke svarede til forventningerne, skulle jeg med toget hele vejen tilbage igen – og
hvor træls ville dét ikke være?
Nå! man må jo satse af og til!
En diset tirsdag morgen i september
begav jeg mig således ud på følgende togrejse: Odense – Fredericia – Hamburg –
Karlsruhe – Offenburg – Achern – Kappelrodeck.
DSBs køreplan sagde afgang Odense
6:27 og så seks togskift, indtil ankomst i
Kappelrodeck kl. 18.31.
Kl. præcis 18.31 rullede den lille skinnebus ind på trinbrættet i Kappelrodeck. Og
så er’t æ’ engang løwn!
Jeg fandt Gasthaus Hirsch for natten –
og møde var så aftalt til kl. 08.00 næste
morgen.
Efter, at have spist min aftensmad, fristede tanken om at gå ud på forhandlerens
adresse for at se, om bilen stod der. Jeg måtte slå mig selv over fingrene, for sæt nu jeg
kom ud og så noget l…, så ville jeg bare
være skuffet, sove ad helvede til, og skulle så
de seks togskift retur igen onsdag morgen.
Jeg droppede det – men gik en aftentur alligevel! Hjernen ville ét, benene ville noget
andet, og pludselig stod jeg alligevel derude!!
Det, som jeg kunne se igennem vinduet i
aftenlysets skær, så heldigvis meget skinnende og meget lovende ud. Jeg gik hjem på
hotelværelset og prøvede at få noget søvn.
Næste morgen hentede sælger mig så på
hotellet (Spider V6), og vi kørte ud for at
kigge på herlighederne. Nøj, hvor var jeg
spændt!
Porten gik op, og dér stod den så – smuk,
men dyr!
Bilen var alt i alt overbevisende i lak,
udvendigt udstyr og i det nyrenoverede
motorrum.
Da sælger vendte ryggen til, lagde jeg en
hånd på motoren – den var iskold og havde
ikke været ”salgsstartet” fra morgenstunden.
Så blev motoren startet, hvilket var en
meget positiv oplevelse!
En rolig kultiveret motorgang – totalt
støjfri frontkæder og ingen lejestøj eller
banken. Den lød tydeligvis frisk og sund.
På indsugningsmanifolden sad – som
lovet – to spritnye Weber-karburatorer, som
gav aluminiumsmotoren føde i stabile og
afmålte mængder.
Bilen blev nu kørt hen til liften og løftet
op.
Jeg fik en lampe i hånden og kunne gå
under bilen den tid, jeg ville – sælger gik
ind på kontoret.
En fuldstændig rustfri undervogn, med
ligeså rustfri underkomponenter.

Overbevisende billede af nyrenoveret
mekanik.

Hamburg Hauptbahnhof – én af 6 togstationer undervejs.

Værelse for natten i vinbyen Kappelrodeck.

Prøveplader monteret – endelig klar til
at rulle hjemover.

Strumento "Temp/Acqua" – funzione
perfetta.
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Hos maleren.

Blinklys "Carrello" på kofangeren.

De kritiske steder ved dørstolper, løftepunkter og paneler blev kontrolleret med
bankehammer og magnet. Det lykkedes
mig ikke at finde nogen dårligdom nogen
steder. Uanset, hvor jeg placerede magneten
på panelernes yderside, var der perfekt kontakt til metal.
Bagagerum og gulv i kabinen var stadig i
originalfarven og helt uden rust.
Under tæpperne i kabinen fremkom ligeledes en rustfri og original gul bund, og
inde bag sidebeklædningen ved bagsædet
var det som nyt.
Minusser ved bilen var der dog!
Karrossen havde nogle få småbuler, som
skulle rettes ud og lakeres. Endvidere havde
fronten et tryk under Alfa-hjertet, som
skulle trækkes ud. Dette vidste jeg dog allerede, inden jeg begav mig af sted.
Endvidere var der kosmetiske småskavanker her og der, men det var jo så heller ikke
nogen ny bil. Instrumentbordet havde en
revne på overfladen (som i øvrigt er ret
almindeligt), og himmelen var ikke så pæn,
idet den havde de her 36 år på bagen. Det
skal dog siges, at kabinen i øvrigt stod fuldstændig original med flotte sæder, tæpper
og beklædninger.
Alt i alt var bilen så original og attraktiv,
at jeg nok mente, vi kunne fortsætte seancen med en køretur. Køreturen overbeviste
mig i dén grad om, at der var tale om en
god bil, idet teknikken gjorde, hvad den fik
besked på, uden vrøvl og støj.
Så skulle beslutningen tages – skulle jeg
købe, eller skulle jeg ikke?
Bilen var dyr, men var den mon for dyr?
Og så var det jo den allerførste bil, jeg
kiggede på!!
Men der var ikke noget at gøre – it was
love – og jeg måtte bare have den bil.
Jeg prøvede at tinge om prisen, men her
var der ikke meget at hente. Han fik, hvad
han forlangte, men så ville han betale
prøvepladerne og en tankfuld benzin til
min tur hjemad.
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Om jeg så har betalt for meget? Ja, det
må tiden og bilens kvaliteter jo vise, men
markedet for disse biler – 1750 MK1 i særdeleshed – viser en opadgående kurve, og
prisen var derfor ikke unormalt høj.
Vi kørte så til Baden Baden for at få lavet
et sæt eksportprøveplader, som jeg kunne
køre hjem til dansk grænse på. Dette er en
ret omstændelig affære – med tysk grundighed og bureaukrati – men efter cirka tre
timers venten, var prøvepladerne printet og
kunne nu skrues på bilen.
Så var det meste af dagen også gået med
handel og formalia. Nu var det tid at komme hjemover! Der lå 1050 spændende km
forude.
Sælger forsikrede mig, at det ville blive
en formalitet at køre den strækning med så
god mekanik, som lå i bilen – igen ret betryggende!
Kl. 14.30 var det afgang efter, at bilen
var tanket op og kontrolleret for olie/vand.
Så rullede jeg ellers ud af byen i en bil, som
jeg kun lige så småt havde stiftet bekendtskab med.
Første strækning op mod Karlsruhe var
mest af alt en teststrækning, hvor nerverne
sad lidt uden på tøjet. Jeg var mere end
almindeligt på vagt overfor underlige lyde
fra motor og undervogn.
Efter nogen tid faldt jeg dog helt til ro,
og nervøsitet blev afløst af ægte glæde ved
endelig at køre i min drømmebil, som ikke
på nogen måde viste svaghedstegn. Bortset
fra den obligatoriske vindstøj føltes det
næsten som at køre i en moderne bil – så
det er ikke helt forkert at kalde en Bertone
tidløs.
Op gennem Tyskland gik det med stabile
140 km/t – perfekt olietryk og en konstant
kølevands-temperatur på 82 grader.
Når jeg tankede benzin, checkede jeg
også lige olie og vand. Der var intet forbrug
at spore.
Et par gange ramte jeg den uundgåelige
”Stau”, hvor jeg kunne holde og glo i halve
timer med kun sløv rykvis fremdrift. Jeg var
træt af at holde stille – men det var ”Bertie”
ikke. Den stod bare og pludrede sødt!
Ved midnat kunne jeg så øjne den danske
grænse, og i ly af natten passerede jeg på de
tyske prøveplader. ADAC havde fortalt mig,
at jeg kunne køre ind i Danmark på den
forsikring, som var tegnet sammen med
prøvepladerne. Hjemmefra havde jeg godt
nok hørt det modsatte, men den tyske version passede mig bedst.
Således kom bilen og jeg helskindet hjem
til Odense kl. 02.00 om natten, hvor jeg så
kunne vække min kone og fremvise vidunderet. Der var klar tilfredshed at spore.
Successen var ultimativt hjemme, da hun
fik en tur ved rattet den næste dag.
I de efterfølgende dage var man helt høj
af dette tyske eventyr, som alt i alt var endt
lykkeligt.

Men nu taler vi om ultimo september og
efterår/vinter lige om hjørnet, så jeg vedtog
med mig selv at vente til foråret med at
syne og betale afgift på bilen. Der var jo
alligevel så få køredage tilbage i 2004.
De tyske grænseprøveplader var udløbet
og måtte skrues af, og bilen var grounded i
garagen.
Og her skal jeg så bringe en advarsel!
At købe en smuk bil i efteråret, sætte i
garage, og så registrere i det følgende forår,
er rendyrket selv-pineri! Er en vinter i forvejen lang, så bliver den ikke kortere af, at
man lader sit nye legetøj blive i æsken.
Nuvel, der var jo også ting, som skulle
gøres ved bilen, så ventetiden kunne passende bruges til at få bilen til bulemager og
lakerer.
Bilen var jo fin og rustfri, men den havde, som tidligere nævnt, en del småbuler
sådan forskellige steder på karrossen.
Det får stå hen i det uvisse, hvordan disse
buler er havnet på bilen, men væk skulle de,
og væk kom de. En del af dem fik jeg fjernet hos én af disse moderne buleteknikere,
som med en rød pølse og en halvt oppustet
badebold kan fjerne buler uden, at det
berører lakken. Hvilke teknikker, de i virkeligheden benytter sig af, forbliver deres
hemmelighed, men skidtet virker, og det
blev rigtig pænt (usynligt).
Andre steder krævede bulerne mere attention. Specielt motorhjelmen så ud som om,
den havde været ude i et af disse sydlandske
uvejr med hagl på størrelse med tennisbolde.
Jeg var noget nervøs ved det lakarbejde, som
skulle laves i forbindelse med de forskellige
reparationssteder på bilen.
Lakken var jo alt for fin til, at en omlakering kunne svare sig. Tilmed er en omlakering jo en bekostelig affære og ville indebære en masse demontering.
Heldigvis blev jeg anbefalet en autolakerer, som skulle kunne sit kram. Jeg kørte ud
til ham og fik en snak.
Han mente nok, at han kunne spotlakere
og blende perfekt med den eksisterende og
ældre Giallo Ocra lakering. "Ja, med de
moderne computer-teknikker kan man vel
nemmere skyde sig ind på farverne", sagde
jeg spørgende.
"Naaaahh, vi bruger nu allerhelst vorherres dagslys", sagde autolakereren, "men at
tone gule farver er noget af det sværeste, vi
ved".
Godt så!
Lettere urolig efterlod jeg bilen, og vi
aftalte, at jeg skulle komme at godkende
lakeringen. Hvis jeg ikke var tilfreds, ville
han gerne gøre arbejdet om.
Selvtilliden fejlede ikke noget hos ham –
og hvorfor? Se, det fik jeg forklaringen på,
da jeg senere skulle efterkontrollere hans
arbejde. Det var bare "spot on", så man
overhovedet ikke kunne se farveforskel eller
overgange eller noget som helst .
NYT 5/2005
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Så var der lige nogle småkomponenter,
som skulle skiftes – såsom sikkerhedsseler
og sideblink.
Sikkerhedsseler var ikke standard i 1968,
men gevindhuller var dog forberedt fra
fabrikken, hvis man skulle ønske at eftermontere. Jeg finder det absolut tosset at
køre uden sele i denne vogn, hvor en kollision sandsynligvis vil splintre trærattet ind i
kroppen på én, hvis man kommer farende
frem mod det uden sele.
At lede efter et sæt gamle seler, ville betyde faste seler og altså ikke rulleseler, og det
bliver man bare lynhurtigt træt af at køre
med, så det var på forhånd droppet. Jeg
købte derfor et sæt seler, som skulle have
multifunktion således, at de kunne justeres
ind til en hvilken som helst bil.
Men de var godt nok en træls oplevelse!
Uanset hvor meget jeg forsøgte, gik de
forp..... seler i lås for hver én cm, jeg fik
trukket ud af rullen. Sådan var det med
dem begge to, uanset hvor meget jeg knoklede og justerede.
Ud med det skrammel igen og så på jagt
efter nogle andre. Da min kone vendte ryggen til, skruede jeg bagsædeselerne ud af
hendes Fiat Uno, fjernede dørstolpebeslaget
på midten af selen og monterede dem.
De passede perfekt og virkede perfekt.
Derfor: Mangler du seler til Spider og
Bertone, så er bagsædeseler fra en Fiat Uno
vejen frem!
Ligeledes var sideblink på forskærmene
heller ikke standard i 1968, idet Alfa Romeos hensigt med blinklys placeret på hvert
hjørne af forkofangeren var at gøre blinket
synligt både forfra og fra siden.
Dette kan man syne bilen med ude i
Europa, men altså desværre ikke i Danmark, hvor man må hen at bore huller i de
nysselige forskærme.
Det lykkedes dog at få dem pænt monteret, og skulle man ærgre sig over synsregler i
Danmark, så prøv at checke billeder af Bertoner og Spidere fra USA. De er tvunget til
at køre med sidemarkeringslygter på både
for- og bagskærm i en størrelse, som vi ellers
kun ser på lastvogne herhjemme. Det er
bare ugly!
Så blev bilen ellers forkælet med fire nye
Pirelli P3000, og så var jeg klar til toldsyn.
I april kom så den store dag hos Statens
Bilinspektion (nu Applus+ Bilsyn).
En venlig herre tog imod, kiggede på bilen
og afslørede omgående, at han ikke havde
meget kendskab til en Bertone-coupé. Efter
at have rodet en del i computerens arkiver
valgte han selvbestaltet at døbe bilen GTV,
og så gik han ellers i gang med det grove.
Han gav bilen en noget hårdhændet
behandling med tandbørstning ved isætning af første gear, og tre gange gik bilen i
stå for ham under bremsetesten, hvorefter
han sagde: "De virker vist godt nok, de
bremser".
NYT 5/2005

Hrrrmmmpppfff.
Synet var ellers en sand triumf, lige indtil
han blev holdende uhyggeligt længe udenfor ved lambda-sonden.
Bilen havde for høje CO-værdier og blev
omstillet på dette + at han nu lige pludselig
ville have en vejeseddel på bilen.
Vi havde lige konfereret om bilens data,
og han fik oplyst den vægt, som han spurgte om – nemlig 1.040 kg. Og nu ville han
altså pludselig alligevel have en vejeseddel!
Han var dog flink nok til at love mig at
omsyne bilen samme dag, hvis jeg kunne få
fikset de to ting.
Nu fik jeg sgu travlt, for det er jo om at
få synet bilen samme dag, som man har
lejet prøveplader, og ikke skulle igennem
ventemøllen på politigården igen for at få
de s…. prøveplader.
Ydermere skal man jo også have fri fra sit
arbejde for at få fat i pladerne og få sin bil
synet, så der var alt at vinde ved at få bilen
omsynet samme dag.
Det lykkedes at få en flink mekaniker til
at justere Weber'ne, og det lykkedes også at
få en statsautoriseret vejerbod til at udskrive
en vejeseddel på – nå ja, 1.040 kg.
PRÆCIS.
Så ud til synshallen igen, hvor han ganske rigtigt åbnede døren for et omsyn. Det
koster desværre alt sammen.
Ud til lambdasonden, som nu viste fine
værdier, og jubii – bilen var synet.
Vejesedlen, som jeg nu havde med, gad
han ikke se – so much for privatisering af
stats-bureaukrati.
Så ned til ToldSkat og betale den forudansatte registreringsafgift, som var
13.100 kr. I mellemtiden var den nu reguleret til 12.970 kr., så der var lidt rabat, sagde
den søde dame ved skranken.
Hurraaaaa! 130 kr. sparet. Det er bare
noget, der rykker. Så er der lige gysser til en
eventuelt uforudset motorrenovering!
Hurtigt ud af døren og op til panserbasserne for at vente i kø endnu engang.
En time og en pose Matator-mix senere
stod jeg endelig ved skranken og fik de forjættede danske nummerplader. En rektangulær til forkofangeren og en kvadratisk til
bagenden. Det er en sand lykke, at man stadig kan få den kvadratiske plade, idet bilens
bagende er forberedt til denne type. En kradratisk bagplade i rustfri stål sidder der for
det samme – sammenlign og vurdér selv
hvilken plade, der klæder Bertonen bedst.
Så var det ellers hjem og skrue nummerplader på bilen – og det kunne da ikke gå
hurtigt nok. Bilen var køreklar – oooh hvilken fryd.
Og de levede lykkeligt til deres dages
ende?
Ja, sandsynligvis, hvis jeg ellers passer
godt på bilen.
Det er nemlig ikke nogen hemmelighed,
at netop Bertonen kræver kærlig pleje og

Den slemme, slemme synsmand.

Kvadratisk nummerplade er et "must"
på Bertone.

Efter laaang tids venten - klar til første
sæson.

omsorg. Misligholdte Bertoner belønner
ejeren med gennemtæringer de mest mærkelige steder, og har rusten for alvor fat i
karrossen, står man hurtigt ved en svær skillevej – til højre imod skrotpladsen eller til
venstre imod banken.
Den lykkelige fremtid handler altså både
om at køre Bertone og vedligeholde Bertone. Men skulle man ikke gide at nurse en
fin Bertone fra 1968, så burde man vel også
skamme sig !
En gammel drøm er gået i opfyldelse. ■
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