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Giulia min Giulia...
SOM PASSIONERET GIULIA-EJER KAN MAN GODT GÅ OG SMÅNYNNE
PÅ EN OPERETTEMELODI, MENS MAN VASKER KØRETØJET!
Tekst & Foto: Peter Ruben Larsen

A

lfa Romeo Giulia Sedan har i
år 50-års fødselsdag. Det vil
jeg gerne bidrage til med et
”hyldnings-skriv” om mine oplevelser med denne herlige køremaskine og
lidt af den historie, der har gjort Giulia’en
til min yndlingsbil.
Forhistorien
Bilinteresseret har jeg været fra barnsben, da
min far havde mange forskellige biler, mens
jeg voksede op.
Da Giulia’en blev præsenteret i 1962,
var jeg 17 år. Jeg kendte mærket og dets
forrygende renomé fra racerbanerne. Jeg
vidste, at bilen var kostbar at få repareret – og at Alfa’er rustede væk! Da prisen
derforuden var omkring det dobbelte af en
Opel Rekord, var det kun i fjerne drømme,
at Alfa’er kom på nethinden.
Det var min svoger, der satte ild til bålet.
I slutningen af 60’erne havde han sparet
50.000 kr. op (foruden de 20.000 kr. som
man skulle have på bogen, hvis man gik
hen og blev arbejdsløs!).
De skulle bruges på en bil, og det skulle
være en Alfa Romeo.

Han forsøgte sig ved en kendt forhandler
i Århus. Men en ung mand, der kom lige
fra arbejde iført træsko og islandsk sweater,
kunne ikke få en reel behandling ved så
”fint” et firma. De skulle bare have vidst, at
han havde de 50.000 kr. i baglommen!
Efter en del søgen fandt han en dejlig
Alfa-grøn GT 1300 Junior (knækfront)
med italiensk-brunt indtræk. Han berettede
stolt om, hvordan han ud ad den 3-sporede
motorvej legede Volvo-killer. Når Volvo’en
kørte, hvad den kunne, trak han op på siden af den og satte Alfa’en i 5. gear – sådan!
Det var en pragtfuld bil, og der startede
mine drømme.
En sommerdag i begyndelsen af
1970’erne, kom jeg forbi Center Auto i Egå
og MÅTTE hen at se nærmere på en lyseblå
Giulia Nuova Super 1600. Mens jeg stod
med næsen på sideruden, kom Lars Bang
ud af butikken og kastede et bundt nøgler
hen til mig med ordene: ”Tag en tur”.
På de små veje ud til Studstrup fik den
hele armen. Jeg kunne køre den på speederen rundt i svingene, som var det vinter. Så
var jeg for alvor solgt. Det er mig (…eller
er det en italiensk motorsportsjournalist?),

Min første Giulia

som ses på billedet øverst på siden til højre.
Jeg fik overtalt min far til at anskaffe
en Alfetta 2.0, som fru Lene og jeg senere
overtog. Den blev efterfulgt af en Alfa 75.
Betænkelighederne ved at køre Alfa Romeo
var ovre, for bilerne blev passet af den passionerede Alfa Romeo-mekaniker og senere
Skoda-forhandler, Henning Flyckt, Risskov.
Med ham som specialist på vedligeholdelse
af datidens Alfa’er var man altid godt og
sikkert kørende. Aldrig startproblemer,
aldrig på værksted to gange med samme
problem.

Vores Giulia Super
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gik det løs over Mors, Salling og Djursland.
Efter sådan en nat med intens kørsel på
biveje og testkørsel på Køreteknisk Anlæg i
Skive kender man sin bil!
Hvad, der kan siges om Giulia’en på
denne tur, overhørte jeg i en samtale mellem to andre kørere:
”Og her kører man så i sin moderne Alfa
156 og kan ikke engang følge med den (??!!)
gamle hvide Alfa i svingene – han bremser
ikke engang, før den går rundt i et sving”.
Sådan er en Giulia, den skal bare have lidt
speeder, så går det helt af sig selv.
Min co-driver Poul blev så begejstret, at
han senere købte den hvide Giulia, der nu
er under restaurering.
Noget om Giulia´en og dens tilblivelse
Jeg læste engang en karakteristik af en
typisk Alfa Romeo: Den skal accelerere på
det mindste vink, kunne styre præcist, have
god vejbeliggenhed og skal kunne bringes
effektivt til standsning.
Disse egenskaber for aktiv sikkerhed
opfylder en veljusteret Giulia 1600 i kraft
af dens 1,6-liters motor på 98 DIN hk, to
overliggende knastaksler, to dobbelte karburatorer (f.eks. Weber), fem gear, skivebremser på alle fire hjul, og en topfart på over
175 km/t.

Ingen andre sedaner fra begyndelsen af
60’erne var så fornemt udstyret! Giulia’en
var datidens første GTI-sedan. Først da
VW lancerede en Golf GTI i 1975, måtte
Giulia’en vige pladsen som den hurtigste
serieproducerede familiebil.
En ældre motorsagkyndig ved Færdselsstyrelsen blev helt nostalgisk, da jeg spurgte
ham til råds angående krav til forlygterne.
”Åh”, sagde han. ”Det er en dejlig bil. Den
kunne man køre direkte ind på Roskilde
Ring med uden modificeringer og ombygninger.”
Giulia’en kan også karakteriseres ved
Alfa’s gamle slogan: ”Alfa Romeo er for de,
der hellere vil have et skub i ryggen end en
klap bag i!”
Og det holder stadig. Mangen fører af en
moderne bil har måbende set til, når den
gamle ”Lada” rykkede fra dem ved lyskrydset.
I motorbladene har jeg opsporet artikler
om Alfa Romeo’s Giulia. Her er der højstemte ord til overs for bilen. Fra Oldtimer
Markt 10/93 citeres under overskriften
”Romeo und Giulia”:
”Hvem siger, at en sportsvogn ikke kan
have fire døre, et stort bagagerum og
plads
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Giulia Nuova Super 1600
I 2003 tillod tiden, at jeg genoptog min
interesse for Giulia’en.
En artikel i Bil Magasinet omtalte, hvilke
interessante brugte biler, der kunne fås til
under 50.000 kr. En af billedserierne viste
en hvid Giulia Nuova Super 1600 fra 1977
(1976). Redaktionen var begejstret, og det
var jeg også efter et besøg hos ejeren, Daniele Dezzi. Efter en prøvekørsel af automobilet hev jeg nogle kontanter op af lommen
og fik bilen med hjem. Den var sat op med
andre knaster, gule Koni støddæmpere, spær
på bagtøjet og sporforøgere.
Den aftalte pris tillod ikke, at jeg fik
bundkarbeskytteren med!
Hvilken herlig bil at køre. Medlemskabet
af Alfa Romeo-klubben blev genoptaget.
Naturligvis måtte jeg deltage i det kommende Coast to Coast ”rally”, som klubben
arrangerede. Jeg allierede mig med Poul, en
kollega, der som jeg nærede stor interesse
for klassiske biler med specielle køreegenskaber. I 2003 gik turen ved solnedgangstide fra Kanonstillingen i Hanstholm ved
Vesterhavet til Fornæs Fyr ved Kattegat,
hvor vi ankom ved solopgangstide. Turen
blev kørt på årets korteste nat. Efter en introduktion til ruten, ledsaget af både West
Coast Rock (Johnny Madsen) og East Coast
Rock (noget med en Opel Kadett)

Vendignatur, ipsapicias cum sam, nessercia il ea que odios ma veri adit, eum lant fugia quasimi ncilisquide dolum, ute

til en hel familie? Det er historien om en
helt usædvanlig idé, der til sidst resulterede i
en bemærkelsesværdig bil.”

Giulia’en blev til som en ”ingeniørbil”
ikke som en ”designerbil”. Coupé-udgaven
er designet af Bertone (Giorgetto Giugiaro)
og Spider-modellen af Pininfarina.
Det var Alfa Romeo’s chefingeniør i
udviklingsafdelingen, Satta Puliga, der
gennemførte idéen om en sportssedan for
menigmand. Den legendariske aluminiumsmotor med to overliggende knastaksler,
en avanceret undervogn og et forstærket
sedankarrosseri udformet i vindtunnel blev
basis for bilen.
Karrosseriet ser ved første øjekast meget
firkantet ud, men ved nærmere eftersyn
bemærker man den lave front med den
profilerede kølerhjelm, hul-kehler langs siderne og spoilere ved tag og bagagerum; alt
sammen medvirkende til en overraskende
lav luftmodstandskoefficient, der er mindre
end den, der gælder for Porsche 911!!
Formen kommenteres i ClassicCars juli
2002 i en artikel af Martin Buckley med
overskriften:
”Glory Halle-Giulia”.
Artiklen indledes med teksten:
”Det kan godt være, at den har kassefacon, men Alfa Romeo Giulia Saloon
beviste, at italienerne virkelig var dem, der
bedst forstod, hvordan man konstruerer
en sportslig saloon for menigmand. Er det
dens underspillede fremtoning, der er grunden til, at den er så fashionabel i kræsne
bilkredse i dag??”
Der er forskellige meninger om designet,
men jeg synes, det er en glæde at betragte
bilens linjer.
Man kører ret anonymt i den. Nogle ser
den ikke, hos andre vækker den nysgerrighed et kort øjeblik, men blandt kendere
lyser ansigtet op i begejstring.

Giulia’en, for: ”Den er god at have som bil
nr. 2, og jeg er også glad for at køre i den!”.
Den er nu blevet vores bil!
Vores bil er fra 1967 og er en sjælden fugl
fra den årgang. Der var ikke en importør i
Danmark, men en forhandler i Kolding tog
biler hjem på bestilling. Det er nok sådan,
det gik med vores, idet bilen er produceret 02.10.1967 og solgt til Danmark
04.10.1967. Kun den oprindelige køber fra
Daugård ved Vejle har haft bilen indregistreret før os.
Med hjælp fra Henning Flyckt, Herluf
Jensen og Daniele Dezzi/Stelvio har jeg
fået bilen indregistreret og har selv kunnet
holde bilen med service og justeringer. Alle
sliddele kan skaffes, f.eks. ved Herluf eller
Stelvio. Enkelte dele er dog vanskelige at
finde, men efterhånden har jeg fået skaffet
supplerende reservedele, så bilen fremstår
original.
Giulia har bragt os megen glæde på
sommerferier i Danmark, til klubmøder,

Vores Giulia Super 1600
I 2002 var jeg så uforsigtig at tage til
Fredericia Messen. Der stod den så! Den
okseblodsfarvede Giulia, restaureret i 1992
til udstillingsbrug af folkene bag Østjyllands Veteranbilsamling i Løsning.
Det var svært at komme hjem til lillemor
og forklare, at jeg var ”kommet til at købe
en Giulia mere”! De vanskeligheder er ovre
nu, der er nedlagt forbud mod at sælge
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OPTIMAL
RUSTBESKYTTELSE AF DIN
ALFA ROMEO!

med Alfa Romeo Classico på sommertræf,
på køreture med vort lokale Kjøreselskab
og som pålidelig reservebil. Det er altid en
fornøjelse at tage den velkørende og oplagte
45-årige ungpige ud af garagen.
Vi tilslutter os artiklen i Alfa Romeo
NYT 6/99, hvor Alfa Romeo’s familielimousiner gennem 30 år blev testet. Her
deltog modellerne 156, 155, 75, 90, Giulietta, Alfetta, 2000 Berlina og 1300 Giulia.
Herfra citeres:
1300 Giulia
”Her har vi bilen, som tog hele testholdet
med storm (undtaget Hans Henrik). En
utrolig charmerende og velkørende bil, som
flere mente, er verdens bedste Alfa Romeo.”
”Giulia’en er en bil, man blot sætter sig
ind i og kører. Alt fungerer, som det skal.”
”Man har en unik fornemmelse af glæde
bag det lillefingertynde rat i Giulia’en.”

Opsummering
Ja, ja – kære læser, der kan også siges
kritiske ting om Giulia’en, fremføres andre
meninger om design osv. Det gælder for
veteranbilkøbere, at de skal følge deres
drømme. Det har jeg gjort. Begejstringen
over den 45-årige, som her beskrevet, overdøver de kritiske røster.
Giulia’en er for mig at se det bedste
veteranbilkøb, der kan gøres for rimelige
penge i dag, når man ønsker sig en livlig,
velkørende veteranbil med køreegenskaber,
der matcher en moderne bil.
Afslutningshyldest

TIL LYKKE
Alfa Romeo, med den dejlige GIULIA!

ANDERS GRAM KRISTIANSEN

Nørretoftevej 11 - 3200 Helsinge
tlf. 48 79 55 90
www.helsingebilpleje.dk

PS: VI RUSTBESKYTTER
ALLE BILMÆRKER
* BIL-SHOPPEN *
Lækkert udstyr til din Alfa Romeo

- OVER 250 FORSKELLIGE
ALUFÆLGE
- RECARO BARNESTOLE &
SPORTSSÆDER
OG MEGET ANDET
Se det store udvalg og lave priser på

WWW.BIL-SHOPPEN.DK
Vi elsker Alfa Romeo
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GIULIA BERLINA – TYPE 105/115

OVERSIGT I HOVEDTRÆK OVER MODELLER 1962-1978
af Hans Jørgen Jensen og Peter Ruben Larsen

Fælles karakteristika for Giuliamodellerne
Motorer
Motorblok og topstykke støbt i aluminium. To overliggende knastaksler. To ventiler pr. cylinder Giulia T.I., T.I. Super, 1600 og 1,6 modellerne:
1.570 cm3, boring/slaglængde 78x82 mm1300 og 1,3 modellerne: 1.290 cm3, boring/slaglængde 74x75 mm Diesel: 1.760 cm3 1750: 1.779
cm3, boring/slaglængde 80x88,5 mm 2000: 1.962 cm3, boring/slaglængde 84x88,5 mm
Gearkasse
5 trin + bakgear. Dog har Giulia 1300 kun 4 trin + bakgear indtil 1970
Karosseri
Aerodynamisk efter test i vindtunnel. Forstærket sikkerhedskabine og crashzoner
Modeloversigt– Afvigelser til andre kilder kan forekomme.
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