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Alfa Romeo
Bertone
50
år
– and still going strong!
Tekst: Erik Løye Foto: Diverse
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E

t gammelt ordsprog siger:
“Kært barn har mange navne”.
Det kan i sandhed siges om
2013’s jubilar. Foruden de
kærlige kælenavne, Bertone og Bertie, så var
der de mange officielle modelnavne gennem
14 års produktion. Se tabellen på side 10
med typebetegnelser, modelbetegnelser,
årgange og antal styk produceret.
Som de tidligste modelbetegnelser antyder, er GT’erne baseret på Giulia Berlina,
som blev introduceret i juni 1962. I modsætning til forgængermodellen, Giulietta
type 750/101, var Berlina-modellen den
første, som gik i produktion. Teknisk set var

105/115-serierne baseret på teknikken fra
Giulietta, men opdateret med motorer (som
jo har aluminiumblok, -topstykke og -bundkar) med større slagvolumen, 4- og 5-trins
gearkasser og en endnu lettere bagaksel med
skruefjedre og bagudrettede føringsarme,
suppleret med et særlig T-formet beslag til
at holde styr på de tværgående belastninger
i stedet for den mere simple Panhardstav på
forgængeren.
GT’ernes karrosse stod på en forkortet
udgave af Giulia Berlina’s bundplade og
var designet og udviklet af Bertone’s unge
designer, Giorgetto Giugiaro, som havde
designet GT’ernes storebror, 2000 & 2600

Sprint i 1960. Bundpladerne blev sendt fra
Alfa Romeo til Bertone, hvor GT’s pladedele blev produceret, og bilerne blev samlet
og malet og sendt tilbage til Alfa Romeo
i Arese ved Milano, hvor de mekaniske
komponenter blev monteret i de tidlige
år. Senere (fra cirka 1970) foregik hele
produktionen i Arese. Cabriolet-udgaven,
GTC, blev også produceret af Bertone,
men afmonteringen af taget og montering
af kaleche foregik hos Carrozzeria Touring
i Torino.
Karrossens form blev modtaget meget
fint af både motorpressen og det bilkøbende
publikum. Salget gik over forventning på
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Den oprindelige model blev
kaldt Giulia Sprint GT ved
præsentationen i 1963
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Touring designede og byggede 1.000 stk.
af cabriolet-udgaven, kaldet GTC

Type
105.02
105.25

105.32

105.36

105.30
105.44
105.39
105.21
115.03
115.34
	
  

Her har GTC’en fået kalechen op

Modelbetegnelse
Giulia Sprint GT
3
1570 cm
Giulia GTC,
Cabriolet af
Touring, 1570
3
cm
Giulia Sprint
GTA, 1570 cm3

Produktionsår Motortype
1963 til 1968
AR00502

Produktionstal
21.542

1964 til 1966

AR00502

1.000

1965 til 1969

500 *)

Giulia Sprint GT
Veloce, 1570
3
cm
GT 1300 Junior
1290 cm3
1750 GT Veloce
1779 cm3
GTA 1300
Junior, 1290 cm3
2000 GT Veloce
1962 cm3
GT 1600 Junior
1570 cm3
GT 1600 Junior
1570 cm3

1965 til 1968

AR00502/A
eller
AR00532/A
AR00536

1966 til 1977

AR00530

91.195

1967 til 1973

AR00548

44.269

1968 til 1975

AR00559

493 *)

1971 til 1976

AR00512

37.459

1972 til 1973

AR00536

se nedenfor

1974 til 1976

AR00526/A*S 14.299
i alt GTJ 1600

14.240

*) Samlet tal for gadevarianter og racervarianterr. Der var yderligere varianter,
GTA-AS, 10 stk. 1967-1968, 1750 GTAm og 2000 GTAm, i alt 40 stk. 1970-1971
(teknisk identiske med 1985 cm3 motorer).

Her ses GTA
med de klassiske
letmetalfælge,
der dog ikke var
standard
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GTA-udgaven blev præsenteret i 1965

både det italienske hjemmemarked og på de
mange eksportmarkeder, hvor Alfa Romeo
var repræsenteret. Det vidner de 36.782 stk.
produceret fra 1965 til 1968 om, dengang
et meget højt stykantal for en relativ dyr
lille sportslig 2+2 coupé-model. Det med de
2+2 (står normalt for to voksne og to børn)
tillod Alfa Romeo at få den godkendt som
en 4-personers bil, et faktum som senere
kom racerprogrammet til gode. Det gjorde,
at GTA-varianterne kunne deltage i mesterskaber for både sedanbiler og sportsvogne.
At bagsædepassagererne helst skulle være
små børn eller ikke have underben, er en
anden sag.
I løbet af 14 års produktionsforløb blev
der kun foretaget én ændring af detaljer
(facelift) på karrossen. De tidlige årganges
scaloppino, stepped front eller ostehøvl på
dansk forsvandt fra årgang 1970. Ellers blev
der kun flyttet lidt rundt med kromdele,
lygter og deres størrelse og antal – GTV
1750 og 2000 havde f.eks. fire hovedlygter.
Indvendig i kabinen var Sprint GT fra
start lidt ordinær på en sedanagtig måde.
Instrumentbordet er et forholdsvis fladt
panel med to store og to mindre cirkelrunde instrumenter, med speedometer og
omdrejningstæller i de to store, og i de mindre var der benzin-, temperatur-, olietrykog olietemperaturmålere. Rat var med
metaleger og sort plastickrans. Forsæderne
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Da 1750 GTV kom i 1968, havde den ingen ”ostehøvl” foran, og den havde fire forlygter

havde afrundede rygge, men relativt flade
siddeflader.
Interiøret blev opgraderet med GTV
1750 med nyt instrumentbord, hvor speedometer og omdrejningstæller blev hævet
og sad i hver sin torpedoformede kasse. De
mindre instrumenter sad i midterkonsollen, men vinklet så de var lette at aflæse for
chaufføren.
Specielt forsæderne i de tidlige 1750
GTV’ere var meget ”bucket”-agtige. Øverste del af ryggene kunne skubbes op som
nakkestøtter, ratkransen var af træ, og under
instrumentbordet var nu en midterkonsol
med instrumenter, kontakter og askebæger
med en funky cigarettænder, som man
stikker cigaretten ned i, og et øjeblik senere
er den tændt. GTV 2000 ændredes lidt,
så de to instrumenter fra midterkonsollen
blev flyttet op mellem speedometeret og
omdrejningstælleren. Disse ændringer blev
også introduceret i GTJ 1300 og 1600.
Der er uden tvivl foretaget adskillige andre ændringer både ind- og udvendigt, men
det vil føre for vidt at komme ind på her.

Nok om udseende og dets mange forskelligheder. For de fleste Alfister er mekanikken mindst ligeså vigtig. Som det fremgår
af listen over varianter, er her ligeså mange
detaljer at holde styr på. Jeg starter med
motorerne. De er en videreudvikling af
forgængerens, Giulietta type 750, fra 1954.
Allerede i 1959 forstærkedes den 1290 cm3
motor, så den var forberedt til senere større
volumen, og typebetegnelsen ændredes til
101. Giulia Berlina blev lanceret med et
slagvolumen på 1570 cm3, som også var at
finde i Giulia Sprint GT og GTC, med to
dobbelte karburatorer og 106 hk (DIN),
Giulia Sprint GT Veloce havde samme
motor, men peppet lidt op til 109 hk. Disse
ydelser var for den tid og slagvolumen
meget høje i kraft af, at topstykkerne var
forsynet med to overliggende knastaksler og
store ventiler samt to dobbeltkarburatorer.
I 1965 kom den første af GTA-udgaverne, men de behandles senere separat.
Specielt til det italienske hjemmemarked
lanceredes GTJ 1300 i 1966, hvor motorstørrelsen har stor betydning afgiftsmæssigt.

" I 1965 KOM DEN FØRSTE AF GTAUDGAVERNE - EN LEGENDE VAR FØDT "

Salgsprisen i Italien faldt fra ca. 2,2 million
Lira for en 1600 til ca. 1,6 million Lira for
en 1300. GTJ 1300 havde den tidligere
udgave af motoren på 1290 cm3 med 89
hk. Den havde allerede tidligere fundet vej
til Giulia 1300 TI Berlina. GTJ havde lidt
mindre udstyr end de større motoriserede
varianter.
I 1967 stoppede Alfa Romeo produktionen af de store 6-cylindrede 2600-modeller, salget af specielt Berlina-udgaven
gik meget trægt, og en lidt større udgave af
Giulia Berlina, Berlina 1750, blev lanceret i
januar 1968. Det var lykkedes Alfa Romeo’s
ingeniører at få endnu flere kubik ud af
Nord-motoren (den populære betegnelse
for motorerne i 105/115 serierne). Man
havde forhøjet blokken med endnu nogle
mm og derved fået en slaglængde på 88,5
mm og en boring 80 mm, det gav et volumen på 1779 cm3. Hvorfor kaldte man
den så ikke 1800? Tallet 1750 stammer fra
6C 1750-modellen fra 1929, som nærmest
opnåede magisk betydning for Alfa Romeo
(og Italien) på grund af dens mange sejre
i racerløb. Denne motor fandt også vej til
GT (og Spider) modellerne, så GTV 1750
var født. 1750-motoren ydede 118 hk og
gav dermed GTV 1750 en topfart på 190
km/t og en spurt fra 0-100 km/t på 9,3
sekunder, mod Sprint GTs 182 km/t og
12,5 sekunder og GTJ 1300’s 173 km/t og
12,3 sekunder.
I 1971 suppleredes 1750 af GTV 2000
med 132 hk. Man havde øget boringen fra
80 mm til 84 mm, som gav et slagvolumen på 1962 cm3. Præstationerne for
GTV 2000 var topfart 195 km/t og 0-100
km/t på 9,1 sekunder. Produktionen af
1750 blev langsomt faset ud og stoppede
i 1973. Både GTV 1750 og 2000 havde
større forhjulsbremser og krængningsstabilisator på bagakslen (alle varianter havde
krængningsstabilisator foran). På 1750
var spærredifferentiale et fabriksmonteret
ekstraudstyr, mens så godt som alle GTV
2000 var standardudstyret med spær.
2013 Juni
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GTA Junior-udgaven med den hvide stribe på siden, og hvor man tror, at der mangler noget på forskærmen, men sådan skal det se ud

I mellemtiden var GTJ 1300 blevet suppleret med GTJ 1600 (begge fra 1974 kaldet henholdvis GTJ 1.3 og 1.6). GTJ 1600
havde samme tekniske specifikationer som
den oprindelig Sprint GT, 106 hk, topfart
182 km/t og 12,5 sekunder fra 0-100 km/t.
Junior-varianterne var udviklet specielt til
det italienske marked, men blev solgt på
mange af eksportmarkederne også, bl.a. i
Danmark. Efterhånden blev udstyrsniveauet
det samme som på GTV-varianterne. GTJ

1300 blev den mest solgte af alle varianter
med i alt 91.195 styk.
Køreoplevelse og erfaringer
Mine køreoplevelser stammer fra prøvekørsel af nye GTV 1750 og 2000, da de stadig
solgtes som nye hos forhandlerne, bl.a. min
gode bekendte Kai Østerbye, Alfa Romeoforhandler i Holte, samt de sidste 8 år, hvor
jeg har ejet en mekanisk identisk Spider
1750, årgang 1970.

Sammenlignet med sportsbiler fra
1960’erne og 70’erne kan jeg kun sige, at
få biler styrede, bremsede og accelererede
så godt som GTV’erne. Selv sammenlignet
med moderne biler oplever man sjældent så
stærk en fornemmelse af, hvad der foregår
der, hvor gummiet rammer asfalten. Man
har hele tiden kontrol med naturkræfterne
og ved, hvor nær man er eventuelle udskridninger, eller at bremsende hjul blokerer.
Spider-karrossen er ikke så vridningsstabil
som GT-modellernes, så GT’erne kører lidt
skarpere i sving osv., men det er altid den
pris, man betaler, for at køre åben bil.
50 år er mange år for biler, men en velholdt eller ordentligt renoveret Alfa Romeo
Bertone (og de øvrige i 105/115 modelrækken) er ganske driftsikre og nemme at
vedligeholde. I mine 8 år med Spider er jeg
altid kommet hjem fra køreture, hvad enten
det var en kort udflugt eller en tur ned at
runde Slovenien og hjem. At jeg så i dag
ikke synes, at en GT eller Spider er særlig
komfortabel at køre langture i, er jo min
fejl.
De hurtige og agile sportsvogne, Sprint
GT/GTV/1750 GTV og 2000 GTV bliver
til racerbilerne GTA/GTA Junior/GTA-SA
og GTAm
Med 224.004 stk. produceret over 14 år,
var Bertone-modellerne Alfa Romeo’s hidtil
største sportsvogns-salgssucces, da de sidste
løb af samlebåndet i 1977. Sammen med
de samtidige Spider 105-serier havde Alfa
Romeo opnået et langt bredere kendskab
1300 Junior fortsatte
med det gamle design
og to forlygter et stykke
tid efter, at 1750 GTV’en
havde fået ”rettet” kanterne ud
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2000 GTV kom i 1971. Kølergitteret er med kun
”forhøjninger” på listerne til at antyde Alfa-trekanten

Instrumentbordet i den første udgave. Fire forskellig størrelse ”ure”, som man
godt kan sige sidder i et ”brædt”

blandt bilkøbere i en lang række lande i
hele verden. Foruden produktionen i Arese
ved Milano blev Alfa Romeo-modeller samlet hos mange importører, flest i Sydafrika,
hvorfra de blev eksporteret til Australien,
New Zealand og andre lande i Afrika og
Asien, hvor man kører i venstre side af
vejen.
Dette blev i høj grad hjulpet på vej af
Alfa Romeo’s og Autodelta’s deltagelse i racerløb med GTA’erne på de vigtigste markeder, Europa, Nord- og Sydamerika samt
førnævnte markeder med venstrekørsel.
Alfa Romeo har lang tradition for at
markedsføre sine biler via motorsport, og
Giulia Sprint GT og efterfølgere er en af de
modelrækker, hvor dette blev praktiseret i
meget vid og bred udstrækning.
På dette tidspunkt var Alfa Romeo meget
aktiv i motorsport. Autodelta, Alfa Romeo’s
racerafdeling, udviklede en udgave for
konkurrence, der lignede den almindelig
Giulia Sprint GT. Disse biler blev kaldt

GTA, 'A' står for "Alleggerita", italiensk for
let. GTA blev produceret først i 1965 som
en 1600 (1570 cm3) og senere som en 1300
Junior-variant. GTA-biler blev fremstillet i
enten gade (Stradale) eller ren race (Corsa)
trim.
GTA havde ydre karrosseridele i aluminium i stedet for stål. De indvendige stålplader var også tyndere, og de indre og ydre
paneler blev samlet og popnittet sammen.
Der var magnesium aluminiumsfælge, klare
plastsideruder, en bageste øvre kontrolarm
i aluminium, forskellige dørhåndtag samt
letvægtsinteriør-trim.
Motoren havde et nyt dobbelttændingstopstykke (kaldet twin plug, senere i
firserne blev systemet kaldt twin spark) med
en Marelli-fordeler fra en Ferrari Dino,
45 mm karburatorer i stedet for 40 mm,
og magnesium ventildæksel, bundkar og
koblingshus. Gearkassen var close-ratio, og
gearhjulene blev bearbejdet for lethed og
hurtigere gearskift. 1600-udgaven havde

Instrumentbordet i 1750 GTV, da den
kom frem. Sekundærinstrumenter
foran gearstangen

På 2000 GTV ﬂyttede benzinmåler og
temperaturmåler samt kontrollamper
op mellem hovedinstrumenterne

en tørvægt på 740 kg. I Stradale-udgaven
(gadeversion) ydede motoren 115 hk, op
fra 106 hk i den almindelig Sprint GT. I
fuld racetrim ydede motoren op til 170 hk.
1600 GTA havde ikke en bremseforstærker
(vægt), men havde en større køler end
standard-udgaven. For at blive homologeret
blev 500 biler produceret til væddeløb og

2013 Juni
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vejbrug. I Danmark blev der importeret to
GTA fra Autodelta (racerversioner) af den
daværende importør, Tranberg & Sønner.
Den ene til Gunnar Henriksen, ”vognmanden”, den anden til Poul Andersen (det
er bilen, som i dag ejes af klubmedlem Finn
Mielke).
GTA 1300 Junior (1968-1975) havde
en 1300 cm3 motor, der var baseret på
1600-mo-

toren, men havde kortere slaglængde. GTA
Junior i Stradale-udgave havde ikke alle de
lettede dele som 1600 GTA, såsom plastikvinduer, magnesium motorkomponenter
og alufælge. Fra start producerede motoren
95 hk, men blev hurtigt hævet til 110 hk.
Autodelta forøgede indsprøjtningsmængden
i racerversionerne, så ydelsen kom op på
165 hk. Der blev
produceret cirka 493
GTA Junior.
Giulia 1600 GTASA Sovralimentato (kompressor)
(1967-1968) var
en meget sjælden
racerbil, som kun
blev bygget i 10
eksemplarer. Motoren var en 1570
cm3 twin spark
med to oliedrevne
trykladere, og den
kunne producere
op til 250 hk ved
7500 o/m. GTASA blev bygget
til FIA Gruppe 5
racing i Europa.
Den vandt første
gang samlet på
Hockenheim
100 miles udholdenhedsløb
i 1967 kørt af
tyskeren Siegfried Dau.
I GTAm
(1969-1971)
blev moto-

rens volumen hævet til 1985 cm3 og ydede
op til 240 hk. I modsætning til en GTA er
GTAm en ombygget GTV 1750 i amerikansk udgave. 1750 GTAm (senere kaldet
2000 GTAm, da 2000 GTV blev lanceret)
blev bygget fra 1969. Der er to udlægninger
af "Am" betegnelsen. Den første er, at Am
henviser til Alleggerita Maggiorata (dansk:
lettet og forstørret), den anden America
maggiorata. Den sidstnævnte er blevet benyttet af Alfa Romeo PR-afdeling i forbindelse
med præsentationen af 156 GTA, så både af
denne grund og flere andre, anser vi denne
forklaring som den mest rigtige.
Bilen havde en fuld stålkarrosse modificeret med aluminium- og/eller plastikdele.
På grund af en øget minimumsvægt fra
1971 (op fra 920 til 940 kg) havde GTAm
et mindre behov for aluminium- og/eller
plastikdele. Basen for GTAm var 1750 GTV
med et Spica mekanisk brændstofindsprøjtningssystem. Størstedelen af de ægte GTAm
er bygget af Autodelta og har et chassisnummer startende med 105.51. Det europæiske
markeds 1750 GTV med dobbelte karburatorer fra Dell'Orto eller Weber havde
chassisnumre, som starter med 105.44. Det
samme gælder for 2000 GTV og 1300 GT
Junior karrosseri, der var lettede. Den oprindelige 1750 motorblok (faktisk 1779 cm3)
blev anvendt, og ved at indsætte en monosleeve i stedet for fire individuelle cylinderforinger kom volumen op på 1985 cm3
og senere til 1999 cm3 for at være konkurrencedygtig i 2000-klassen og forklarede
"maggiorata" (forstørret). Ifølge kilderne
blev omkring 40 GTAm bygget af Autodelta
og af private værksteder. Dette antal er vanskeligt at få verificeret, da GTAm ikke havde
deres egne specifikke chassisnummerserier.

Der er mange bilblade, der har historie
om Bertone-modellens 50 års jubilæum.
Også det tyske Motor Klassik 6/2013 har
en rigtig stor reportage

Motorrummet i den første Giulia Sprint GT med
luftfilter på modsatte side af karburatorerne
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Den klassiske aluminiumsmotor med de to overliggende
knastaksler og med den mest almindelige luftfilterplacering

al fa ro m eo h i sto r i e

Røntgentegning af
Bertone-modellen

Siden er mange almindelige GTV’er ombygget til GTAm. Så man skal være varsom,
hvis man er i multimillion-markedet for en
ægte GTA eller GTAm.
Racing med succes
Alle varianter af GTA/GTA 1300 Junior og
GTAm var meget vellykkede, og disse biler
blev kørt til talrige sejre. I åbningssæsonen
på Monza indtog GTA de første syv pladser.
Andrea de Adamich vandt EM-titlen i
1966.
I USA var GTA’s første racingsejr i januar
1966 på den nu hedengangne Marlboro
Raceway i Maryland, og Autodelta’s GTA
vandt ”Under 2-liters klassen i Sports Car
Club of America Trans-Am mesterskab” i
1966. Den samme GTA vandt også den
første SCCA National B-Sedan ARRC
Championship i 1966. GTA vandt senere
mange mesterskaber i USA.
Senere blev 1750 GTAm og 2000 GTAm
kørt til mange sejre, bl.a. 24-timers løbet
på Francorchamps. GTAm vandt hundredvis af løb, før konkurrencen blev stærkere
i 1971. Men GTAm holdt sig ofte forrest
mod biler med meget større motorer såsom
3-liters BMW CSL.
Siden har ikke kun GTA-varianterne men
også de øvrige i mere eller mindre tunede
varianter deltaget i mange former for
klubrace og mesterskaber. I de sidste mange
år også i forskellige historiske racerklasser i
korrekte udgaver i henhold til FIA’s regler
for disse klasser. Mange er gået til, men
er genopståede efter genopbygninger med
korrekte dele.
I sandhed er Alfa Romeo Bertone’rne
blevet udødelige.

Tekniske data:
Giulia
Sprint
GTA
(racing
version)

Giulia
GTA
1300
Junior

Giulia
GTA
1300
Junior
(racing
version)

GTA:

Giulia
Sprint
GTA

Motor:

Række-firer

Slagvolumen:
Boring x
slaglængde:

1,570 cm3 1,570 cm3 1,290 cm3 1,290 cm3 1,570 cm3 1,985 cm3
78 mm x 78 mm x 78 mm x 78 mm x 78 mm x 84,5 mm x
82 mm
82 mm
67,5 mm 67,5 mm 82 mm
88.5 mm

Effekt:
o/m:

115 hk
6000

164 hk
7800

96 hk
6000

180 hk
9300

220 hk
7800

240 hk
7500

Kompression:
Ventiler pr.
cylinder:

9,7:1

10,5:1

9,7:1

11,0:1

10,5:1

11,0:1

2

2

2

4

2

2

GTA SA GTAm

Ventilbetjening: Dobbelt overliggende knastaksler
Transmission:
5-tins gearkasse
Bremser:

Skivebremser for og bag
Uafhængigt med tværsvingarme, skruefjedre og
Forhjulsophæng:
krængningsstabilisator
Baghjulsophæng:

Stiv aksel med langsgående reaktionsarme, T-arm i midten,
skruefjedre

Karrosseri:

To-dørs, udvendige aluminium paneler på en stålplatform

Stålkarrosse

Tør vægt:
Topfart:

820 kg
185 km/t

760 kg
220 km/t

920 kg
175 km/t

760 kg
210 km/t 240 km/t

920 kg
230 km/t

Byggeår:

19651969

19651969

19681975

19681975

19671968

19701971

193

300

10

40

Produktionsantal: 500
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