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M I N A L FA R O M E O

MINE ALFA ROMEO’ER
Tekst: Hans Jørgen Jensen. Foto: Pressefotograf Henrik Bjerg (Spider) og Hans Jørgen Jensen

istorien er denne gang ikke om kun
én bil, men om min lille “105-samling” samt min dagligbil.

H

2000 GT Veloce 1973 – stelnr.
AR 2440836

Mit bil-eventyr startede i 1969 med købet
af en ny MGB. Familieforøgelse to år efter
betød, at MG’en skulle udskiftes til en
model med bagsæde.
Jeg lånte en brugt 1750 GT Veloce 1969
en hel weekend. Desværre var bytteprisen
for stor. Det var ellers lige drømmebilen.
Det blev i stedet en BMW 2002 TI, som
desværre ikke kunne holde til de fri hastighedsgrænser. En bundsolid Volvo Amazon
klarede årene frem til 1980, hvor jeg igen
fik chancen for en Alfa Romeo: Den tids

topmodel for Giulia GT: 2000 GT Veloce
1973. ”Bertone'n” havde kørt i Viborg og
rundet 70.000 km.
Fra 1980 til 1995 kørte den ca. 300.000
km, sommer og vinter.
I 1995 blev bilen totalt adskilt, nye forskærme, ny front, h. dør, skærmbundstykker i bag, nyt loft og hellakering. Siden har
den kun kørt lidt sommerkørsel.
Teknisk har den klaret det fint og aldrig
opgivet på vores mange rejser. Nye stempler
og foringer + top renoveret ved 250.000
km., 2. gear rep., køler og andre småting.
Fælgene på billedet er tidstypiske ”firkløver” magnesium-Ruspa. Jeg har også de
originale med centerkapsler.
Den står ellers helt original og er blevet
en del af familien!! Stadig smuk og tidløs!!

1600 Duetto Spider 1967, stelnr.
AR 664174

Lysten til igen at eje en åben bil fik mig til
at se på de forskellige Alfa Spider modeller.
Valget blev en Duetto, hvid eller rød!
I starten af 1990’erne var der ikke mange
Duetto’er i Danmark, men ved venners
hjælp lykkedes det i 1995 at finde en rød i
Randers.
Bilen var indført til Danmark i 1968 af
en dansk FN-soldat. Den havde ikke kørt i
en del år, og teknisk skulle den laves. Lak og
karrosse har jeg ikke rørt.
Der var ilagt en 2000 Berlina-motor,
men jeg fik den originale motor, gearkasse,
hardtop og en trailerfuld 105-stumper med
i købet.
Vi er her 12 år efter lige så glad for den,
som den dag vi købte. En rigtig sportsvogn!
1600 Giulia Super 1969, stelnr.
AR 884619

Jesper og Alfa Romeo: Fra en af Bertone’ns talrige rejser: 1981 på skiferie i Norge
med snekæder og sønnen Jesper.

Renovering af Bertonens bagskærmskanter i 1995.
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I flere Alfa Romeo-bøger havde jeg læst om
andre Alfister i verden. Mange var enige
om, at en rigtig Alfa Romeo er en berlinamodel, måske specielt en Giulia Super, der
forener det praktiske og sportslige, så da der
i 1996 var en til salg i Herning, måtte vi
hellere se, om det nu kunne passe.
Det var en ældre dame, der havde haft
bilen fra ny! Passet godt på den som et lille
barn. Den var også i meget fin stand. Næsten
alt var stadig som nyt. Den havde den originale købekontrakt og servicebog. Kun sidespejle og fenderliste var uoriginale. Teknisk
var motor og bagtøj ikke i orden, men pyt,
det havde jeg jo prøvet før med Spider’en.
Her 11 år efter må jeg give de føromtalte
Alfister ret! Giulia’en er et skønt køretøj med
samme undervogn som andre serie 105’er.
Man sidder godt, godt udsyn og praktisk.

Totalrenovering i 1995. Her front og forskærme udskiftet.
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Berlina 2000 med nakkestøtter! De originale fine stole har jeg selvfølgelig gemt.
I 2006 skrev jeg til ArchivioStorico@alfaromeo.com, hvor man kan få data på sin klas-

siker. Min Giulia (105-26) er produceret 28.
april 1969 og solgt 30. april 1969 til Fa. Tranberg i Kolding. Farven er metallic light blue
(AR 337) (ret sjælden) med gråt stofindtræk.
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▲

I 2003 var Lisbeth og jeg på en 5.000
km tur til Toscana med Giulia'en. Det bliver ikke den sidste! Inden turen til Toscana
blev forstolene udskiftet til et sæt fra en
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En “straight flush”, én af hver af type 105-modellerne. Fra venstre, 1600 Giulia
Super 1969, 1600 Spider Duetto 1967 og 2000 GT Veloce 1973. 145’eren er en fin
dagligbil, så resten af samlingen kan overvintre indendørs.

145 1.8 T. Spark 16V 1997

I sommeren 2003 skulle vi have ny vinterbil. Skulle for første gang have nyere Alfa
Romeo. Valget faldt på en model 145, som
var tilpas lille og praktisk.
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Vi er her fire år efter stadig utrolig glade
for bilen, så den får sikkert lov til at blive i
familien, til den en dag bliver en klassiker.
Vi har aldrig solgt en Alfa! Den er Alfa-rød,
og har rundet 250.000 km.
■

MIN ALFA-HISTORIER
Redaktionen er nu løbet tør for historier til
“MIN ALFA”. Skriv derfor en lille historie om
din bil. Det behøver ikke at være en så fin
og omfattende historie som denne. Det
rækker med blot en lille historie om en
enkelt bil til en enkelt side i bladet.
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