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ALFA ROMEO
Montreal
Tekst: Tonny Laursen. Foto: Bil Magasinet, Tonny Laursen og fabriksbilleder
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lfa Romeo blev i sommeren 1966
som eneste bilproducent indbudt
til at deltage på Expo 67, Verdensudstillingen, som i 1967 skulle afholdes
i Montreal under temaet ”Man and His
World”.
Alfa Romeo bad Bertone om hjælp til
design af en superbil, som kunne understøtte udstillingens tema, og som samtidig
ikke skulle lade nogle af de konkurrerende
bilproducenter i Italien, eller for den sags
skyld andre lande, noget tilbage.
Resultatet blev en konceptbil, som blev
fremstillet i bare to eksemplarer og naturligvis opkaldt efter værtsbyen ”Montreal”.
Bilerne blev udstillet på en meget flot
stand, hvor der blandt andet var opbygget
spejlvægge, som skulle visualisere flere
end de to udstillede biler.
Efter Expo 67 blev den ene af bilerne
udstillet på Alfa Romeo’s museum i Arese. I mange år formodedes den anden bil
at være forsvundet. Mange historier er
der brygget om dens skæbne. Men Alfa
Romeo har for nylig officielt oplyst, at
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begge showbiler befinder sig i Arese. Den,
der var ”væk”, har siden hjemkomsten i
1967 stået i kælderen i Arese. Den skulle
efter sigende være fuldstændig urørt. Så
måske findes der stadig canadisk støv fra
1967 i kabinen… hvem ved.
Udstillingen blev besøgt af mere end 50
millioner mennesker. At de alle modtog
bilen med armene i vejret er nok en overdrivelse. Men fabrikken i Italien blev efterfølgende udsat for et massivt pres for at få
bilen i produktion. Da Alfa Romeo ikke
havde nogen stor GT-bil på programmet,
efter 2600 Sprint var blevet pensioneret, lå
det lige for at forsøge sig med en GT-bil,
bygget på designet fra de to show-biler.
Men bilerne var rene konceptbiler,
bygget på type 105-undervognen (Giulia
Sprint GT) og udstyret med en 1600 TImotor placeret i bilens front. Det betød,
at hvis bilen skulle leve op til sit design,
måtte der gøres noget. Alfa Romeo fortsatte samarbejdet med Bertone, og den
færdige bil var klar til præsentation på
Genève-udstillingen i marts 1970.

Designet var ændret en smule, men der
var ikke tvivl om, at Montreal’en nu var
født. Undervognen var bibeholdt. Det vil
sige, at der var tale om en type 105, som
fik betegnelsen 105.64 (105.65 for de 180
højrestyrede modeller). Flere modifikationer var dog gennemført, blandt andet var
platformen blevet bredere, bremserne var
opgraderede, stabilisatorer og bøsninger
var gjort kraftigere. Men i bund og grund
var der blot tale om små justeringer.
AutoDelta-ingeniøren, Carlo Chiti, havde i slutningen af 60’erne konstrueret en
90-graders V8-motor med fire kædetrukne
overliggende knastaksler og hemisfæriske
forbrændingskamre. Smedede stempler i
letvægtsaluminium. En speciel tungstenslegering blev bl.a. anvendt til plejlstænger
og afbalancering af krumtapakslen. Tørsumpsmøring, mekanisk benzinindsprøjtning og elektronisk forstærket tænding
var nogle af hovedingredienserne i denne
fantastiske motor, som blev udviklet med
henblik på motorsport. Den blev da også
flittig brugt i forskellige konfigurationer
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En af show-bilerne klar til en rask flyvetur til Montreal.

Interiøret i prototypen.

Den ene af de to prototyper er udstillet på Alfa-museet i
Arese.

Fin detalje af gællerne over lygterne. På den endelige
produktionsmodel kunne disse klappes ned.
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jeg hermed er aflivet. Mig bekendt er kun
tændrørene, Golden Lodge 2HL, identiske
i de to motortyper.
Gearkassen bestilte Alfa Romeo hos
ZF. Et udmærket valg, for det har vist sig
at være tæt på umuligt at slide den op. Og
skulle en renovering alligevel blive nødvendig, kan den laves for små penge så
længe, det drejer sig om lejer, pakninger,
etc.
Bagtøjet er det velkendte Alfa Romeo
”105” bagtøj blot med øget sporvidde,
ændret differentiale med 25% spær, og
endelig har differentialehuset fået en lille
oliesump. Bilens øvrige data er sammenfattet til sidst.
Fabrikken fremstillede i alt 3.917 Montreal-biler, hvoraf de 180 var højrestyrede.
Produktionen startede i 1970 og endte officielt i 1977. Uofficielt forlyder det dog, at
produktionen allerede stoppede i 1975.
Som noget ganske særligt for den tid
besluttede Bertone i samråd med Alfa
Romeo, at bilen skulle rustbeskyttes efter
alle kunstens regler. Karrosserierne gennemgik forskellige bade, som vi med lidt
god vilje kan sammenligne med en galvanisering. Resultatet ses tydeligt, for hvis

en Montreal er blevet fornuftig vedligeholdt, er det ikke usædvanligt, at karrosseriet selv i dag er rustfri.
Montreal-modellen fik aldrig et stort
publikum. Den blev aldrig godkendt til det
amerikanske marked, og tiden var ikke til
den type biler. Energikrisen og bilens pris
har uden tvivl haft en afgørende indflydelse på efterspørgslen. Prisen i Danmark var
i 1971 ca. 180.000 kr. En astronomisk pris,
som i øvrigt ikke kan dokumenteres, da
den første nye Montreal mig bekendt først
blev solgt i Danmark i 1974 eller 1975 (jeg
skal senere vende tilbage til nyvognsprisen, som SKAT interesserer sig en del for
i forbindelse med fastsættelse af registreringsafgiften ved import). Til sammenligning kunne man købe en Alfa Romeo 2000
Berlina, en 1600 Spider og en Alfasud for
ca. samme pris som én Montreal… Det må
siges at være dyrt! Men prøv eventuelt at
finde priserne på tilsvarende Alfa Romeomodeller i dag, og se, om det rækker til en
8C. Den er forholdsmæssigt endnu dyrere.
Modellen blev løbende udsat for små
forbedringer i produktionsperioden, bl.a
kan nævnes, at de første 100 biler var født
uden frontspoiler. Jeg har kørt uden denne
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mellem to og tre liter og med ydelser, der
kom tæt på 370 hk. Blandt andet benyttede Alfa Romeo selv motoren i Tipo 33
sportsvognene og Tipo 33 Stradale. En
motor der på ingen måder stod i skyggen
af, hvad selv de største konkurrenter kunne præstere på den tid.
Montreal’en fik Carlo Chiti’s motor
med en boring på 80 mm og en slaglængde på bare 64,7 mm. Altså en heftig overkvadratisk motor på 2.593 cm3. Kompressionsforholdet blev 9:1, og effekten blev i
denne version dog ”kun” 200 hk DIN ved
6.500 o/m og et drejningsmoment på hele
24 kgm ved 4.700 o/m. Omkring 90% af
dette moment er til rådighed allerede ved
ca. 2.500 o/m, hvilket betyder, at motoren
er meget omgængelig og ikke behøver at
blive kørt som en racermaskine, hvilket dog ind imellem kan forekomme lidt
svært! Og ja, så er der lyden. Den kan ikke
beskrives, uanset om det er tomgang, eller
vi er tæt på 8.000 o/m. Jeg må erkende, at
jeg har lidt svært ved at få armene ned.
Men historien skal også handle om
andet end denne perle af en motor. Myten
om, at Montreal’en kører med to sammenbyggede 1300 Nord-motorer håber
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En meget lille serie GTV 2,6i V8 blev bygget i 1977. Bemærk
bulen i hjelmen.

Sjovt nok havde man udskiftet instrumentbordet til ét fra en
Alfasud Sprint i GTV 2,6i V8.

Carlo Chiti’s fantastiske V8-motor. Ærgerligt der ikke er
lyd på.

AR1427429 under klargøringen til maling, m.m. hos den
tidligere ejer i Sverige. Bemærk karroseriets fine stand.

frontspoiler på en tur til Oldtimer Grand
Prix på Nürburgring og kan herefter skrive under på, at den ikke kun er til pynt.
Spica-indsprøjtningen, tændingsanlægget,
tomgangssystemet og luftindtag ændres,
men generelt er der som sagt tale om småting.
Kabinen afslører hurtigt, at der reelt
er tale om en 2-personers bil, idet ”bagsædet” ikke er polstret og må betegnes
som et ekstra bagagerum. Det var i øvrigt
muligt at købe kufferter, som var specielt
designet til at blive spændt fast med læderremme her.
Alfa Romeo genbrugte enkelte detaljer fra andre samtidige modeller. I løbet
af produktionsperioden tiltog dette genbrug, nok mere fordi fabrikken løb tør for
de oprindelige dele, end fordi der var tale
om reelle forbedringer. Askebægeret er i
øvrigt det eneste sted, bilen bærer navnet
”Montreal”. Paradoksalt nok er det en af
de før omtalte detaljer. Emblemet forsvinder simpelthen senere i produktionen.
Generelt er finishen ok, men set med
nutidige briller er den ikke særlig impo12

nerende. Det er faktisk lykkedes mig at
skære en finger til blods ved at tørre en
ruderamme af efter en vask.
Ekstraudstyrslisten indeholdt alt fra
læder, aircondition og elruder til frontspoilere beregnet til eftermontering på de tidlige modeller. Farverne, der kunne vælges imellem, var også ganske typiske for
tiden. Flere var endda metalfarver. Hvorvidt farverne er kønne, afhænger naturligvis af øjnene, der ser. Mange mener,
man skal have haft en metalgrøn Montreal
meget længe, før man synes, den er flot
(red.: Måske, men vi er nu også mange, der
mener, at den metalgrønne er den flotteste).
Modellen blev aldrig helt accepteret
som den GT-bil, Alfa Romeo havde håbet
på. Hovedårsagen skal nok findes i den
kendsgerning, at bilen er bygget på en type
105 undervogn og altså ikke har centermotor, som designet antyder. Energikrisen og
den meget høje nyvognspris har naturligvis
også haft en negativ indflydelse på salget.
Modellen fik også i nogle kredse opbygget
et dårligt image omkring vedligeholdelse
af især indsprøjtnings- og tændingsan-

læggene. Der var tale om forholdsvis nye
teknologier, som krævede stor indsigt. Og
blev der ikke udført korrekt service/justeringer, kunne det meget nemt resultere i
dårlig motorgang, nedsat ydelse eller det,
der var meget, meget værre. Nogle mener,
at mange fine Montreal-biler har skiftet
ejere gennem tiden til spotpriser på grund
af netop dårlig vedligeholdelse af især
motoren.
Modellens køreegenskaber har også
stået model til lidt af hvert. Nogle mener,
at en Montreal kører direkte dårligt. En
respekteret ”Alfa-mand” sagde engang til
mig, at jeg ikke skulle købe en Montreal
uden samtidig at investere i et sigtekorn.
Sigtemiddel skulle angiveligt monteres på
hjelmen… til brug rundt i svingene! Ham
sælger vi nok ikke et eksemplar til uden
videre.
Men husk på, at bilen er fra starten af
70’erne, og retfærdigvis bør den sammenlignes med samtidige modeller, hvoraf
mange havde undervognskonstruktioner, som faktisk var mere primitive end
netop type 105. Lad mig vove en samNYT 6/2009
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Sportscar Event 2007 på FDM Sjællandsringen syd for Roskilde. Ved dette arrangement samles penge ind til kræftsyge børn.
Montreal’en og en fin Maserati Indy på vej ud på banen.

menligning: Hvis du synes, at en Alfa
Romeo GTV, også kaldet Bertone-coupe,
kører fantastisk, især hvis den får 40-50
hk mere at gøre godt med, så er der håb,
da det jo hører til sjældenhederne, at en
undervognskonstruktion bliver dårligere
af at blive bredere og stivere. Ja, ja, den
er tungere, og ja, det er også gået ud over
forenden, men vægtfordelingen er dog stadig fornuftig (55/45%). Tvivler du stadig,
giver jeg en tur… Anders Richter skrev
om bilen i Bil Magasinet, august 2008.
Han sluttede med ordene ”Den er vanvittig
både i design og i motor. Enten hader man
den, eller også elsker man den. Sådan er
mandens verden.” (som jo var temaet fra
Verdensudstillingen).
Min Montreal
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105.64 AR1427429 kom ifølge fabrikkens oplysninger til verden den 31. januar
1972 i farven metalbrun med beige interiør. Den startede sit liv i Belgien, solgt
af en Alfa Romeo-forhandler i Bruxelles.
Hvor længe, den kørte på de belgiske veje,
vides ikke med sikkerhed. Men den blev i
orange-rød lak importeret fra Tyskland til
Sverige i sommeren 1990. Den blev ikke
registreret i Sverige før sommeren 1998.
I de mellemliggende år har den bl.a.
stået i udstillingen hos en Alfa Romeo-forhandler i Göteborg. Svenskeren, som solgte mig bilen, registrerede den umiddelbart
efter købet, men besluttede ret hurtig at
skille den ad med henblik på at sætte den i
stand. Den skulle bl.a. have originalfarven,
som han (fejlagtigt) mente måtte være den
metalgrønne farve, som bilen har i dag.
Formodningen byggede han på farven i
kabinen. Projektet gik imidlertid i stå, og
jeg købte bilen i marts 2003. Bilen var
kørende, men ikke komplet i alle detaljer,
og enkelte standskader havde den også.
Turen hjem med færgeoverfarten Göteborg-Frederikshavn glemmer vi sent. Inden
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Mine Montreal-drømme startede i begyndelsen af 70’erne. Min gode ven Leif (der
i dag også ejer en Montreal) var nyudlært
elektriker i samme forretning, som jeg
stod i lære i. Leif var rigtig godt kørende
i en Alfa Romeo Giulia 1600 Super. Når
Alfa’en krævede lidt reservedele, gik turen

ofte til Alfa Romeo-forhandleren i Randers. I dennes udstilling så jeg for første
gang en rigtig Montreal. Den stod der ny
og i en flot metalgrøn farve. En fantastisk
bil, som sælgeren en dag spurgte, om jeg
ikke ville prøve… at sidde i forstås! Jeg
har aldrig helt glemt den dag. Der sad jeg
i en Alfa Romeo Montreal til en formue…
noget med 180.000 kr., tror jeg. Min timeløn var på det tidspunkt 1,64 kr. Det sætter
ligesom det hele lidt i perspektiv.
Mange år senere skulle det i øvrigt blive
til et gensyn med denne skønhed. Nu stod
den til salg i en lade uden for Fredericia
adskilt på tiende år. Uden sin fine grønne
lak og med sine mange reservedele spredt
i papkasser. Uden at fornærme den daværende ejer kan jeg vist godt påstå, at der
ikke var meget orden i de mange stumper, hvilket i den sidste ende resulterede i,
at jeg aldrig kom til at eje skønheden nu,
hvor økonomien ikke længere var en hindring. Jeg har siden hørt et rygte om, at
bilen skulle være vendt tilbage til asfalten
på Fyn et sted. Spændende om det en dag
bliver til endnu et gensyn.
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Som det ses, indeholder de to hovedure ikke mindre end 8
viserinstrumenter samt diverse kontrollamper.

Udsigten fra førersædet - fed bil, ikke mindst når der også
kommer lyd på.

Gællerne klapper ned, når lygterne tændes, styret ved hjælp
af et sindrigt vakuumsystem.

Den berømte eller berygtede Spica-indsprøjtning. De 8 indsprøjtningsrør gemmer sig under luftfilterkassen.

ankomsten til Frederikshavn ville jeg lige
sikre mig, at Alfa’en ville/kunne starte,
når nu den grønne lampe blev tændt, og
vi skulle køre fra borde. Den kunne starte,
men der kom også en underlig lyd. Men
ærlig talt var det ikke let at høre, hvad
der var støj fra færgen, som jo var ved at
lægge til, og mulig støj fra den nyindkøbte
Alfa Romeo. Jeg slog det hen… det måtte
være færgen. Men det skulle senere vise
sig ikke at være tilfældet.
Vi kørte som de sidste fra borde i frigear og med to flinke besætningsmedlemmers store hænder på Montreal’ens
lille bagende… Nu stod vi så på kajen i
Frederikshavn med en ”død” Montreal på
prøveplader en mørk og kold marts aften.
Jeg må erkende, at der gik nogle tanker
igennem mit hoved i retning af: Hvad fa…
jeg skulle med den bil! Hanne, min kone,
mente dog ikke, at der var grund til ”piberi”. Hun havde engang haft en Alfa 33.
Den kunne også kun starte, når det ellers
passede den… En historie jeg jævnligt har
lagt øre til.
Bilen blev i Frederikshavn til næste
morgen (jeg sov ikke meget den nat).
Søndag først på dagen var vi tilbage på
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P-pladsen i Frederikshavn med bl.a. en ny
akkumulator. Jeg forsøgte mig med lidt af
hvert, som det vil føre for vidt at komme
ind på i detaljer. Men jeg måtte til sidst
erkende, at jeg ikke fik liv i starteren. En
venlig mand på havnen, som kørte rundt
med en gaffeltruck, blev hyret til at slæbe en tur med Montreal’en. Men lige lidt
hjalp det. Nu var der krise! Og ikke et ord
om dårlig vedligeholdt motor og alt det,
man skal passe på.
Mens jeg stod der med hovedet nede i
motorrummet, hørte jeg pludselig følgende
spørgsmål: ”Er der mon benzin på?” Det
var ikke fru’en, der kom med forespørgslen, men derimod to fyre på rulleskøjter,
som syntes, de ville hjælpe mig i min nød.
Jeg er glad for, at jeg ikke tabte hovedet til
spørgsmålet om, der var benzin på, for de
to fyre, Gregers og hans kammerat, skulle siden viste sig at blive mine redningsmænd.
Efter en kort snak om Montreal’ens
almene tilstand tilbød Gregers, at bilen
kunne stå hos ham, til jeg fandt en løsning
på problemet. Gregers hentede sin bil og et
slæbetov, og ”vupti” var Montreal’en flyttet til et mere sikkert sted end færgehavnen

i Frederikshavn. Gregers havde i øvrigt
ikke plads i garagen, her stod nemlig en
meget fin Corvette fra sidst i 50’erne. At
der fandtes sande venner med interesse for
amerikanerbiler, fandt jeg ud af den dag.
Et hyggeligt planlægningsmøde i Gregers’
køkken endte med, at endnu en kammerat
blev tilkaldt… med sin autotransporter!
Og cirka én time senere var Montreal’en
på vej til Århus med hjulene cirka en
meter over asfalten. Tak skal I have!
Det skulle senere vise sig, at starteren
havde været i indgreb på færgen, mens
jeg gassede forsigtig op… Av, av, støjen
var altså ikke kun fra færgens ankerkæde. Hvorfor bilen ikke startede, da vi trak
rundt med den efter gaffeltrucken, forstår
jeg stadig ikke. Ja, der var tænding og
benzin på J
Starteren blev renoveret uden de store
problemer, idet den deler komponenter
med bl.a. Ford Transit. Blasfemi vil nogle
sikkert mene, men omvendt meget rart, når
regningen skal betales.
De næste cirka tre år gik med at få bilen
færdig. Renovering af bremser, undervogn
inkl. diverse bøsninger, fjedre, støddæmpere, benzinpumper og meget andet blev
NYT 6/2009

M I N alfa romeo

Vakuumtanken til styring af lygte- gællerne tager lidt af udsigten til den fine motor!
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stedet for tidligere 180% af størstedelen
af beløbet. Fastsættelsen af den oprindelige nyvognspris på 164.000 kr. blev ikke
ændret!). Hvis nogen er interesseret i yderligere detaljer om sagen, er jeg naturligvis
til rådighed.
I 2008 kørte vi to Montreal-biler til
Oldtimer Grand Prix på Nürburgring. I
alt blev det til ca. 2.000 km uden problemer. Dog var vi lidt betænkelige ved min
bils benzinforbrug, idet den havde kørt
lidt over 10 km pr. liter på turen derned.
Det medførte, at min gode ven John og
jeg besluttede at ”fede” blandingen lidt
op inden hjemturen. Justeringen foregik
på banens P-plads. Pludselig hørte jeg en
herre spørge, om det ikke var en Montreal,
vi reparerede på, hvilket John bekræftede
på klingende rigstysk. Den venlige herre
ville så gerne vide, om ikke det var den
der Alfa Romeo-model med mekanisk indsprøjtning, der altid var vrøvl med? John
bedyrede, at det var stærkt overdrevet, ja
nærmest en myte, at Spica-anlægget kunne
gøre knuder samtidig med, at han skruede
på blandeskruen på Spica-pumpen. Tyskeren fandt nogle andre at tale med, og mon
ikke myten om Spica-indsprøjtningen fik
ny næring den dag. På P-pladsen så vi i
øvrigt endnu en dansk Montreal tilhørende
Jens Andresen. Desværre fandt vi aldrig
hinanden.
I det tidlige forår 2009 under forårsklargøringen af min Montreal konstaterede
jeg, at min strømfordeler ikke kunne forstille. Rotoren kunne ikke avancere. Altså
måtte svingklodserne sidde fast! Jeg havde
nemlig netop erfaret, at tændingsmodulerne, som jeg altid havde troet også sørgede for at forstille tændingen, ikke havde
denne funktion. Der bredte sig at smil på
mine læber, for nu følte jeg mig sikker på,
at der lå 20-30 hk og ventede på, at jeg fik
lavet strømfordeleren. Det skulle senere
vise sig ikke at være tilfældet. Strømfordeleren kunne godt avancere! Den flyttede
blot kontaktpladen med de to sæt stifter!

Fordeleren endte med at blive renoveret
med nye lejer etc., og John og jeg lærte,
med hjælp fra Bruce Taylor’s fantastiske
bog, at synkronisere de to sæt stifter. Herefter gik motoren ca. 1.600 o/m i tomgang,
hvilket betød, at jeg nu kunne justere mine
gasspjæld til lukket i tomgang, så motoren
alene får luft via tomgangssystemet. Denne historie bekræfter endnu engang, hvor
vigtig korrekt grundjustering er, og ikke
mindst viden om hvad, der er korrekt.
Skal man købe en Montreal?

Hvis denne artikel endnu ikke har bekræftet dig i aldrig at investere i en Montreal,
vil jeg slutte af med nogle råd og erfaringer. Start med at købe Bruce Taylors’ fantastiske bog: Alfa Romeo Montreal, Essential Companion, som er en sand bibel på
mere end 300 A4-sider. Bogen beskriver
modellen i snart sagt alle detaljer og på
et højt niveau. Bruce Taylor udkommer i
disse dage med endnu en bog. Alfa Romeo
Montreal: The dreamcar that came true.
Denne bog skulle angivelig lægge vægten
på billeder af modellen og dens historie.
Endelig er hjemmesiden www.alfamontreal.info stedet, hvor du finder store
mængder af information også af teknisk
karakter. På hjemmesiden findes endvidere
en guideline til Montreal Forum. Link til
forhandlere af de to bøger finder du også
her.
Som et eksempel på, hvad der kan findes på hjemmesiden, vil jeg fortælle historien om, da jeg forsøgte at reparere mine
elruder. Elruderne på min Montreal kørte
meget langsomt op og ned, en ikke usædvanlig fejl på en Montreal. Jeg besluttede
at skille venstre dør ad og måle på eventuelt spændingsfald osv. På et tidspunkt
ville jeg løsne motoren en smule og med
forsigtighed flytte den meget lidt… Det
var dumt, for kablet, som fordeler trækket
til ruden, røg af en af trisserne, og pludselig lå der 3,82 meter wire inde i døren i en
klump. Højre dør måtte skilles ad, så jeg
15
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lavet. Kabine og bagagerum blev også
lavet med nyt bundtæppe, beige læder på
sæderne, osv. Og så til det, der skulle vise
sig at blive rigtig svært, nemlig at skaffe
de pyntelister m.m., der manglede til
bilen.
Efter en del søgen og et enkelt indkøb
i Sverige til en formue fandt jeg ud af, at
der på Yahoo findes et forum for Montreal-biler. Jeg fik mig meldt ind på forum og
har siden fundet alt, hvad jeg manglede til
bilen. Montreal Forum er et verdensomspændende forum for Montreal-entusiaster, som daglig deler viden og reservedele. Niveauet er til tider meget højt, og
der kommer daglig 5-10 mails, som man
af gode grunde ikke altid følger lige meget
med i. Sproget er naturligvis engelsk, men
det er rigtig dejligt at kunne dele erfaringer
og ikke mindst problemer med ligesindede
(www.alfamontreal.info).
I foråret 2007 var bilen færdig, og den
blev told- og registreringssynet uden de
store problemer. Nu skulle den indregistreres. SKAT accepterede bilen som
veterankøretøj trods manglende første
registreringsdato (i Sverige angives denne dato ikke på registreringsattesten, hvis
køretøjet er brugt på importtidspunktet).
Registreringsafgiften, som beregnes på
baggrund af en skønnet nyvognspris i
1972 på 164.000 kr., regnede SKAT ud til
cirka 46.800 kr. Mange penge syntes jeg,
hvilket jeg naturligvis argumenterede for
på saglig og ordentlig vis. Men den flinke
dame hos Kompetence Center Århus lod
sig ikke sådan påvirke, men henviste mig
korrekt til Motorankenævnet i Silkeborg.
Nu tog en lang historie sin begyndelse, og
det vil være for omfattende at gå i detaljer med den i denne artikel. Afgiften endte
efter cirka to års tovtrækkeri med bl.a.
Landsskatteretten på cirka 29.000 kr. (men
nedsættelsen kun på grund af, at afgiftsreglerne i mellemtiden blev ændret for
gamle biler, så man nu kun betaler afgift
af den nedskrevne nyværdi med 105% i

Eneste sted på bilen, hvor modelnavnet fremgår, er på askebægeret.
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Sæderne har monteret læder i den originale farve. Tæppet i bunden skulle være brunt, hvis de originale farver skulle respekteres.

kunne se, hvordan kablet skulle monteres.
Men inden jeg nåede så langt, loggede jeg
på hjemmesiden og fandt en fin tegning
i farver, som tydeligt beskrev, hvordan
wiren skulle monteres. Tegningen blev
printet og wiren monteret igen. Fejlen ligger i øvrigt i motorerne, men den historie
venter vi med.
Spica indsprøjtningen kræver som tidligere nævnt, at der er udført korrekt service
og ikke mindst, at alle grundjusteringer er
på plads. Men intet holder som bekendt
evigt, og skal et Spica-anlæg renoveres,
er der grund til at trække på eksperter. På
hjemmesiden anbefales et firma i USA,
som tager cirka 1.300 $ for en ombytningspumpe. Vel egentlig billigt, hvis
dagskursen tages i betragtning (i Schweiz
ved jeg, at der arbejdes på at tilbyde tilsvarende ombytningspumper). Endelig
kan firmaet i USA også levere løse reservedele, hvis du har mod på at udføre opgaven egenhændigt.
Tændingsmodulerne indeholder gammeldags simpel elektronik, som en fag16

mand på området nemt overskuer. Alternativt findes der på hjemmesiden oplysninger om ombytningsmoduler til meget
små penge. Reservedele i øvrigt kan Stelvio hjælpe dig med. Og på de reservedele,
som deles med 105’erne, er priserne yderst
rimelige.
Karrosseridele er derimod ikke til at
skaffe, så pas godt på dem. Da min kabine var under renovering, og sæderne var
i saddelmagerens varetægt, havde denne
desværre indbrud, hvilket kostede mit højre sæde. Det forholder sig sådan, at sæderne i en Montreal kun findes i den model.
Derfor var gode råd dyre. En efterlysning
på Forum resulterede imidlertid i, at jeg
fik et ”nyt” sæde fra England til 80 £ plus
fragt. Endnu et eksempel på, at selv specielle dele kan findes til rimelige penge.
På Forum er der jævnligt initiativer i
gang med reproduktion af enkeltdele som
f.eks. ruder, pyntelister, trimdele til kabinen, toppakninger, bremseskiver, vandpumpekit, komplet karburatorkonverteringskit, osv.

Beslutter du dig for at købe en Montreal, er import en mulighed. Men vær også
opmærksom på biler herhjemme. I Danmark befinder der sig forholdsvis mange
Montreal-biler. Derfor kan det rigtige køb
sagtens være et eksemplar, der allerede
befinder sig i landet. Men overvej min
gode ven Henriks råd: ”Køb den bedste”,
den ender med at blive den billigste. Og tro
mig, Henrik ved, hvad han taler om. Men
vælger du at fravige Henriks råd, skal du se
dig rigtig godt for… alle steder! Vær især
opmærksom på, om bilen er komplet.
Motoren skal du også sikre dig er i
orden. Det vil sige, at den skal kunne gå
tomgang, tage gas uden støj/problemer, er
tæt i topstykkerne, og du skal sikre dig, at
oliereservoiret ikke lugter af benzin (forvarsel om dårlig/utæt Spica-indsprøjtning),
eller der sidder en mayonnaiselignende
kage på dækslet, som typisk er en indikation på kølevand i olien.
Drænhullet under vandpumpen skal
også være tørt. En utæthed herfra kan med
stor sandsynlighed betyde, at en omfattenNYT 6/2009

M I N A L FA R O M E O

Den skal bare køres... Bemærk ca. 35 mm sænkning og tidstypiske fælge. Så synes jeg, bilen fremtræder, som den skal.

de motorreparation er under opsejling, da
vandpumpen ikke bare sådan uden videre
lader sig skifte. Endelig er udstødningsrøgen selvfølgelig også interessant, mængde
og farve under forskellige driftsforhold.
Bruce Taylor beskriver ganske godt dette
emne i et kapitel, som jeg vil henvise til.
Ved import forvent da et prisniveau på
22-25.000 € for en fornuftig bil, hvor der
kan være småting, der skal laves. Hertil
kommer naturligvis registreringsafgift og
evt. told, hvis du importerer fra et ikke EUland. I øjeblikket er der usædvanlig mange
Montreal-biler til salg. Alene på www.
mobile.de findes der i skrivende stund 28
annoncer, som spænder fra 9.400 til 38.000
€. Men som tidligere nævnt, tænk dig godt
om, og se dig godt for, inden du køber i
den billige ende.

Bagagerummet er ikke stort... skal der en kasse øl med på
udflugten, skal det være dåser.

I 1986 stiftede nu afdøde Bernhard
Schalbetter Montreal Registeret Europa.
Registeret er stødt og roligt vokset til nu
at omfatte medlemmer fra i alt 16 lande.
Schweiz’eren Beat Trinkler administrerer nu registeret, som hvert år i september
afholder ”Montreal Meeting” forskellige
steder i Europa. Sidste år blev Montreal
Meeting afholdt i Estoril, Portugal.
I 2010 planlægges begivenheden til at
skulle foregå i Schweiz. To danske Montreal-entusiaster, Jens Andresen og Leo
Ørtenblad, var hovedkræfterne bag mødet i
1999, som det år var henlagt til Danmark,
nærmere bestemt Rømø. Det blev i øvrigt
min chance for at opleve hele 25 Montreal-biler samlet på ét sted. Af gode grunde
kunne jeg desværre ikke selv deltage og
måtte parkere min gamle Spider lidt i bag-

grunden. Interessen omkring Montreal
Meeting er stigende, begivenheden samler
nu omkring 40 biler lidt afhængig af, hvor
i Europa mødet afholdes.
Nu mangler der vist kun én ting, nemlig
et dansk Montreal Register. Jeg er ikke ude
på at starte en ny klub. Dem har vi nok af.
Men blot at registrere biler, ejere og interesserede, så vi kan få fat i hinanden, når
det af en eller anden grund giver mening.
Jeg har forsøgt et par gange på Classico
Registeret, men der er meget stille omkring
Montreal-modellen.
Hvis du synes om idéen, kan du skrive
til mig på: tojla@tdc.dk. Jeg vil så tage
mig af det praktiske med hensyn til at etablere mailliste. etc. Måske kunne vi samle
alle de danske Montreal-biler til et klubarrangement engang.
■

SPECifikationer ALFA ROMEO Montreal
Karrosseri
Designet af Bertone i 1966 og præsenteret
på verdensudstillingen i Montreal i 1967.
Produktionsstart 1970.
Dimensioner
Længde 4,22 m. Bredde 1,67 m. Højde 1,21
m (denne bil er yderlig sænket ca. 40 mm).
Akselafstand 2,35 m. Vendediameter 11,0 m.
Egenvægt (tør) 1.270 kg. Vægtfordeling (for/
bag): 55/45%.
Præstationer
Topfart 224 km/t. 0-100 km/t 7,3 sek. (nogle
mener 7,1 sek.).
Benzinforbrug
25 liter pr. 100 km ved fuld speed, eller 4 km
pr. liter. Gennemsnitlig forbrug ca. 8- 9 km pr.
liter. Tankkapacitet 63 liter.

Original hjulmontering
Campagnolo Elektron, alloy (magnesiumaluminium) 6,5x14“. Vægt 5,8 kg. Michelin
195/70VR14 MWX (denne bil har monteret
tidstypiske 15” Compomotive fælge).
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Motor
2.593 cm3, 90 graders V8, boring 80 mm,
slaglængde 64,7 mm, kompression 9,0:1.
Maks. effekt 200 hk DIN ved 6.500 o/m,
maks. drejningsmoment 24 kgm DIN ved
4.750 o/m, vægt/effektforhold 6,3 kg pr. hk.
Aluminiumsblok med løse foringer.
Fire kædetrukne, overliggende knastaksler,
hver i fem hovedlejer.

Gearkasse
ZF S 5-18/3. Fem fremadgående gear, alle
synkroniseret. Udveksling: 2,99:1, 1,76:1,
1,30:1, 1:1, 0,87:1. Bakgear 3,64:1.
Oliekapacitet 1,6 liter.

Fødesystem
Mekanisk benzinindsprøjtning: To elektriske
benzinpumper fra Bosch. Tørsumpsmøring.
Minimum olietryk 3,5 kg/cm2 ved fuld speed.
Motoroliekapacitet. 11 liter.

Bremser
ATE servoforstærket 2-kreds bremsesystem, fire ventilerede skiver, diameter
for 27,2 cm, bag 28,4 cm (denne bil har
monteret Ferrodo DS 3000 Racing bremseklodser).

Elektrisk system
Bosch Tændingssystem med to tændspoler.
Marelli S 127C strømfordeler. Lodge 2HL tændrør. Bosch K1-14v 55 A20 720 W Generator.
AD1/14 V regulator 12 V, 64 Ah batteri, minus
til stel. Bosch GF- 12V 1PS startmotor.
Kølesystem
Køler med elektrisk blæser. Kapacitet 12
liter.

Differentiale
ZF/Alfa Romeo ”Limited-slip”. Slutudveksling. 4.1:1. Oliekapacitet 2,25 liter.

Undervogn
Front: Dobbelt wishbones med skruefjedre
og krængningsstabilisator.
Bag: Stiv aksel med skruefjedre, langsgående reaktionsarme, triangelarm i
midten og krængningsstabilisator.
Denne bil har desuden monteret 4 stk.
gule Koni støddæmpere og er sænket ca.
40 mm.
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