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KØREGLÆDE
og penge på lommen
Har du også opgivet drømmen om en Alfa Romeo Bertone-coupé, fordi de er blevet for dyre?
Så prøv en Alfetta GT eller GTV i stedet – også den byder på uforlignelig italiensk køreglæde,
oven i købet med et herligt 70’er- og 80’er-twist. Og prisen er en ganske anden

U

ha, hvor er det blevet dyrt at
få sin lyst styret, hvis man er
til klassisk italiensk fuldblod!
Ferrari og den slags har
du længe kunnet glemme,
medmindre du er godt ved muffen eller
scorer den store gevinst i lotto – og i de senere år er Alfa Romeo’s herlige Giulia GT/
GTV ”Bertone-coupé”, der længe var den
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overkommelige genvej til latinsk køreglæde,
også stukket af i pris.
At de mest eftertragtede versioner nu
rask væk koster 250.000-350.000 kr. eller
endnu mere kan få enhver til at lede efter
noget næsten lige så fristende til færre
penge. Og det ligger jo lige for at kaste et
blik på Bertone-coupéens afløser, Alfetta
GT/GTV.

En lang affære
Her kommer du meget langt med en tredjedel af pengene på lommen, og også her kan
du nyde ædel italiensk mekanik, delikate
køreegenskaber og dramatiske linjer skabt af
Giorgetto Giugiaro – også kaldet ”det 20.
århundredes største bildesigner”.
Længe har den været lidt ugleset; ikke alle
har kunnet forliges med den 70’er-typiske
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Tekst: Peter Clausen Foto: Karsten Meyland Lemche
Artikel gengivet med tilladelse fra FDM MotorClassic

Vi har skrevet det før og gentager det gerne
endnu en gang: Alfa Romeo’s 4-cylindrede
maskine med to overliggende knastaksler er
et af motorhistoriens største mesterværker

kileform, der giver en markant anderledes
fremtoning end den mere klassiske Bertone, som Giugiaro også kreerede som ung,
fremadstormende designchef hos Bertone.
Og så kommer vi heller ikke udenom, at
GT/GTV, der smed Alfetta-mellemnavnet
i 1983, blev til i en tid, hvor Alfa Romeo’s
materiale- og samlekvalitet nåede sit absolutte lavpunkt.

➥
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Men i disse år er 70’ernes stil, farver
og formsprog højeste mode – det kan du
forvisse dig om ved at åbne et hvilket som
helst bolig- eller modeblad – og når der
samtidig er udsigt til en formentlig nydelig
værdistigning i de kommende år, er det
ikke så underligt, at flere og flere får øjnene
op for de skarpe ”transaksel”-coupéer på
Alfetta-basis.
For nogle har de dog altid været interessante – ikke mindst for Povl Kelsen, der ejer
den røde GTV 2.0 fra 1985 på disse sider.
Han har haft den fra ny, den var såmænd

I de første årgange var kun omdrejningstælleren anbragt lige foran føreren. I Serie
2 har den heldigvis selskab af speedometer
og ur

Gearskiftet kunne være
bedre, men er ikke nær
så håbløst, som nogle
hævder. Selve konstruktionen er dog noget
skrøbelig

Skal vi være helt
ærlige, passer et
gribefast læderrat nok bedre
til en sporty bil
end det glatte
trærat her –
men det ser jo
godt ud!
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Vel oppe i 80’erne havde store
mængder plast selvfølgelig sneget
sig ind i kabinen. Men den klassiske
italienske stil – og kørestilling!
– er ikke til at tage fejl af

FØLSOM SJÆL MED SMUK STEMME
Vær tålmodig og pas på originaliteten – der er langt mellem de velbevarede og urørte GT- og GTV’ere, især de tidlige. Mekanisk volder en velpasset GT/GTV sjældent problemer, men få biler ruster endnu mere, så vær
kritisk. Meget kritisk!

KARROSSERI
Især tidlige Alfetta GT/GTV ruster massivt, men uanset årgang skal karrossen inspiceres omhyggeligt, helst på en lift og med afmonterede hjul.
Tjek hele frontpartiet, for- og bagbro, vanger, omkring forruden, A-stolper
(knirkelyde, når døren åbnes helt, betyder fare), døre (både bundene og
ved rudelisterne), indre og ydre sidepaneler, skærme og hjulkasser.

TEKNIK
Mekanikken er robust, hvis bilen behandles ordentligt; den hækmonterede gearkasse er ikke problemfri, men bedre end rygterne hævder, dog er
synkromeshringene, især til 2. gear, ofte slidte. En Alfa Romeo skal køres
helt varm, før den presses, og det er en kunst at finjustere de 4-cylindrede
motorer. Deres vigtigste tjekpunkt er karburatorflangen i gummi, der bliver porøs, og så kan den suge falsk luft (kan ødelægge stempel); V6’erens
største svaghed er toppakningerne. Slid i undervognen og trætte hardyskiver på kardanakslen forekommer, og bagbremserne er bøvlede at servicere.

RESERVEDELE
De fleste mekaniske dele kan Alfa Romeo-specialister nemt klare, men
originale pladedele, især skærme og sidepaneler er sjældne; der er dog
nogle skarringsdele af vekslende kvalitet på markedet. Skidt ser det ud
med kofangere, pyntedele og interiørdele, især til tidlige biler.

SPECIALISTER

Sikringerne sidder i
kabinen og
er nemme at komme
til.
– el-systemet i en Alf Heldigvis
a Romeo er
ikke altid lige medgørl
igt

Stelvio Automobili ApS
Målev Værkstedsby 93, 2760 Måløv
Tlf. 32 12 03 80
www.stelvio.dk
Skallebølle Auto
Odensevej 147, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 65 96 73 00
www.skallebolleauto.dk
Juel Classic
Græsvangen 12, 8381 Tilst
Tlf. 40 44 84 67
www.juel-classic.dk

PRISER
Der er langt mellem de urørte biler, og priserne rører nu på sig. Du får dog
stadig en rigtig nydelig GTV 2.0 for 100.000-120.000 kr., mens topeksemplarer ligesom V6’eren er noget dyrere.




KLUB

Alfa Romeo Klub Danmark
www.alfaklub.dk
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GTV 2.0 1985
Motor:
R4, 1.962 cm3, boring x slag 84,0 x 88,5
mm. To kædetrukne overliggende knastaksler, to ventiler pr. cylinder. To dobbelte
Solex C40 ADDHE/16 eller Dell’Orto DHLA
40G horisontalkarburatorer. Vandkøling

Den forreste del af bagsideruderne
kan rulles ned – ifølge Povl giver
det en behagelig ventilation på
langturene gennem Europa

Ydelse:
130 DIN hk ved 5.400 o/min. 180 Nm ved
4.000 o/min.
Transmission:
5-trins manuel gearkasse med fuldsynkronisering. Gulvgearstang
Opbygning:
Selvbærende karrosseri, motor på langs
fortil, gearkasse bagtil, baghjulstræk
Dimensioner:
Længde/bredde/højde: 426/167/133 cm,
akselafstand: 240 cm, sporvidde for/bag:
137/136 cm
Vægt:
Egenvægt (tør): 1.100 kg
Hjulophæng:
Fortil triangel- og tværsvingarme med
stræberarm og langsliggende torsionsfjedre, bagtil DeDion-aksel med skråsvingarme, Watt-led og skruefjedre, krængningsstabilisatorer for og bag
Styretøj:
Tandstangstyring
Hjul:
5,5x14” fælge, 185/70HR14 dæk,
fotobil: 7x15” Ronal A1, 195/60VR15
Bremser:
Skiverbremser for og bag. To kredse.
Bremseforstærker
Præstationer:
Tophastighed:
0-100 km/t:

195 km/t.
10,0 sek.

Produktionstal:
137.543 (alle GT/GTV 1974-87).
Nypris:
199.980 kr.
Pris i dag:
80.000-125.000 kr.
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" Det var hans første bil, og han agter ikke
at skille sig af med den. Nogensinde "
hans første bil, og han agter ikke at skille
sig af med den igen. Nogensinde. Omkring
300.000 km i lyst og nød er det blevet til,
siden han hentede sin nye GTV hos den
mangeårige Alfa Romeo-forhandler Hersild
& Heggov på Strandvejen i Hellerup ved
København og tog hul på en livslang kærlighedsaffære med det italienske mærke.
Helt uden knaster har 33 års ægteskab
med den italienske diva ikke været, ”men
glæderne har været langt større end
sorgerne. Jeg har simpelthen ikke oplevet en
lignende køreglæde i andre biler. For en del
år siden arbejdede jeg i Hamburg, hvor jeg
havde en 90-hestes VW Passat som firmabil, og den syntes jeg jo kørte helt okay, når
jeg havde været dernede i 14 dage. Men
når jeg så kom hjem og satte mig i GTV’en
– hold da op, en forskel”, siger Povl med
sønderjysk begejstring i stemmen.
Avanceret som få
Det lå ligesom i kortene, at coupé-udgaven
af Alfetta på sigt skulle afløse Bertonecoupéen fra 1963, og set med entusiast-øjne

kunne udgangspunktet næppe være meget
bedre. Også den almindelige 4-dørs Alfetta,
der blev lanceret i 1972 – læs meget mere
om den i MotorClassic nr. 37 – var jo en
usædvanlig avanceret sag med gearkassen og
koblingen bygget sammen med differentialet (transaksel) til gavn for vægtfordelingen.
De bageste skivebremser sad inde ved
differentialet, og baghjulsophænget var af
den kostbare DeDion-type, hvor differentialet er fastgjort til selve karrossen, mens
et rør, der ikke indgår i selve affjedringen,
forbinder baghjulene. Det gav lavere uaffjedret vægt, præcis hjulføring og konstant
sporvidde under alle forhold, og ude foran
lå Alfa Romeo’s allerede dengang legendariske 4-cylindrede ”Nord”-motor med blok
og topstykke i aluminium, smedet krumtap,
skråtstillede ventiler med natriumkøling,
to overliggende knastaksler og to dobbelte
karburatorer.
Resultatet var et temperament, en lyd
og en køredynamik helt uden sidestykke
i en klasse præget af ganske konservative
og tilbagelænede sedaner fra Ford, Opel,
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Store mængder sort
plastmakeup kan ikke
skjule, at de skarpkantede linjer fra mesterdesigneren Giugiaro blev til
i 70’erne

De 7x15” Ronal A1
alufælge har bilen haft
fra ny – og de Giugiarodesignede Vredesteindæk passer jo fint til en
Giugiaro-designet bil

HJERTELIG TOPMODEL
Peugeot og Volvo. Og i coupéen skruede
en 11 cm kortere akselafstand og en lidt
friskere undervognsafstemning yderligere
op for festlighederne.
Da debutvarianten Alfetta GT med
1,8-liters motor på 122 hk i 1974 rullede
ud på vejene, våndede verden sig stadig under energikrisens efterdønninger, og markedet for sporty biler havde fået en ordentlig
næsestyver. Til gengæld havde Alfetta GT
ikke ret mange naturlige konkurrenter og
fik en overstrømmende modtagelse, som
dog kølnede noget, da kvalitetsproblemerne
hurtigt begyndte at melde sig. Det handlede ikke kun om rustbeskyttelsen, hvor
de første årgange var fuldt på højde med
lillebror Alfasud (nej, det er ikke positivt
ment!); også den hækmonterede gearkasse
viste sig hurtigt at være lidt af et problembarn.
De sande Alfa-værdier
Den svingende kvalitetskontrol viste sig i
meget håndgribelig grad, da FDM i Motor
nr. 19/1976 testede den netop lancerede
2,0-liters Alfetta GTV og kunne konstatere,
at den kørte forfærdeligt med massiv understyring og voldsomme styrende tendenser
fra både for- og baghjul. ”Den bil trænger
til en kraftig revision … bagvognen rokker
værre end i en ældre Volvo”, lød dommen.

V6-motoren i topvarianten GTV6 2.5 er et pragtfuldt stykke
mekanik – og lyden er simpelthen fænomenal

Ved faceliftet i 1980 blev modelprogramsekunder og en topfart på den lune side af
met udvidet med GTV6 2.5, der, som
205 km/t. Men én ting er tørre tal – noget
navnet antyder, havde en 6-cylindret
andet motorens intense kraftudvikling og
maskine under hjelmen. Den 2,5-liters
ikke mindst lyd: Busso-V6’eren, som Alfa
alu-V6 var konstrueret af motortroldRomeo-folket kalder den, har ry for at være
manden Giuseppe Busso og hentet fra
en af de mest vellydende 6-cylindrede
Bagfra kan du se nogle af de designelementer, som Iguana senere videprestige-sedanen Alfa 6, men i noget mere
motorer nogensinde. I Sydafrika solgtes
omgængelig form, fordi de seks (!) plejeGTV i 1984-85 også med en 3,0-liters
krævende karburatorer var erstattet af en
karburator-V6, der blev håndbygget til
Bosch-indsprøjtning. Udefra kendtes GTV6
formålet af sportsafdelingen Autodelta;
på den markante bule i motorhjelmen,
Alfa Romeo’s fabriks-3,0 var først klar i
og de 160 hk rakte til 0-100 km/t på 8,3
19 87.
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ALFA ROMEO ALFETTA GT/GTV – ÅR FOR ÅR
1974 Alfetta GT lanceres med 1,8liters motor på 122 hk. Teknisk svarer
den til sedan-modellen, men har kortere
akselafstand.

1978 Alfetta GTV får tillægsbetegnelsen L og

1976 1,8-varianten udgår til fordel for

Alfetta GT 1.6 med 109 hk og Alfetta GTV
med 2,0-liters motor på 122 hk.

godkendt til rallysportens Gruppe 4 bygger Alfa
Romeo’s sportsafdeling, Autodelta, 400 stk.
GTV 2000 Turbodelta-gadebiler med 150 hk.

1977 Mindre revision af undervognsaf-

1980 Større facelift med bl.a. sorte ruderam-

stemningen. Specialvarianten GTV 2.6 V8
med 200 hk-motor fra Alfa Romeo Montreal bygges i ganske få eksemplarer.

har nu 130 hk. Forruden er ikke længere limet
fast.

1979 For at få en turbovariant af 2,0-motoren

mer, plastkofangere og helt nyt interiør. 1,6’eren
udgår. Ny topvariant: GTV6 2.5 med V6-motor,
benzinindsprøjtning og 160 hk, der kendes på
en markant bule i motorhjelmen.

1981 Specialversionen Alfetta GTV Grand
Prix med 2,0-motor, som bygges hos Carrozzeria Maggiora, hylder Alfa Romeo’s
indsats i Formel 1. 250 af de i alt 650 stk.
sælges i Italien, 200 i Frankrig og resten i
det øvrige Europa.

1983 Alfetta-betegnelsen stryges, så bilen
nu blot hedder GTV.

1984 Alfa Romeo’s samlefabrik i Sydafrika
bygger 200 stk. GTV6 med 3,0-liters motor.

1985 Grand Prix-specialversion af GTV6

med designmodifikationer af Rayton Fissore
og mere udstyr lanceres.

1974

1987 Produktionen stopper efter i alt
137.543 biler.

1976

1981

1979
1985
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1980

De dobbelte forlygter
er en mangeårig Alfa
Romeo-tradition,
som naturligvis også
pryder GTV
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" Kun omdrejningstælleren var placeret foran føreren,
og de øvrige instrumenter midt på
panelet "

ikke så meget at det for alvor generer en
langbenet skandinav – og bestemt ikke
nok til at kvæle den frydefulde rislen langs
rygraden, der åbenbares, når nøglen drejes,
og den karismatiske dobbeltknaster med
de to dobbelte 40-millimeters Dell’Orto-

sammen med en række kontrollamper og
kontakter, blandt andet til de eldrevne
sideruder. Unægtelig et noget mere logisk
instrument-layout.
Kørestillingen er til den italienske side
med strakte arme og bøjede ben, men

VOLVO 164 FYLDER 50

FDM fik nemlig udleveret ikke bare én,
men hele to prøvebiler med krængningsstabilisatorer af en forkert type. Efter en del
højlydt italiensk opstandelse blev fejlen
opdaget og erkendt, og da FDM-folkene i
foråret 1977 genoptog bekendtskabet med
Alfetta GTV, der samtidig havde fået en
revideret undervognsafstemning med andre
forfjedre, støddæmpere og bøsninger, var
konklusionen, at ”nu kører også Alfetta
GTV som en Alfa Romeo”.
Bortset fra det havde Alfa Romeo bestemt
ikke glemt mærkets egen fornemme
kulturarv. Allerede i den første test fik
GTV ros for en motor, der var ”noget af
det mest smidige, vi har været ude for”,
og ”bremserne kan simpelthen
ikke være bedre”. Og så betød det
mindre, at førerpladsen med kun
omdrejningstælleren foran føreren
og de øvrige instrumenter midt på
panelet virkede ”lidt krukket” i en
tid, hvor flere og flere fartgrænser
gjorde speedometeret til en bils
vigtigste instrument.
Der blev dog rettet op på prioriteringerne, da den kraftigt faceliftede Serie 2, der udefra kendes på
de markante plastkofangere og sorte
rudelister, blev lanceret i efteråret
1980. I Povls bil er hovedinstrumenterne – speedometer, omdrejningstæller og ur – derfor pænt samlet foran
føreren, mens benzinmåler, termometer og
olietrykmåler troner ude midt på panelet

medlem af
ser) er 357 kr. Er du
nnement (seks udgivel
Det er en
kr.
268
:
pris
ms
Prisen for et års abo
dle
me
mentet til en særlig
torclassic.
FDM, får du abonne
nt på ww w.fdm.dk /mo
Bestil dit abonneme
besparelse på 25%!
være!
Nemmere kan det ikke

Mini-MC_Annonce-57.indd 1

07/08/2018 08.51

a l fa r o meo histor i e
karburatorer omgående kvitterer med sin
uforlignelige, hæse snerren. At fyre op under denne maskine, der om nogen fortjener
prædikatet legendarisk, er en af de oplevelser, man bare aldrig bliver træt af – og en af
de åbenbaringer, der kan gøre svage sjæle til
uhelbredelige og dybt afhængige motorholikere resten af livet.
Italiensk når det er bedst
Begejstringen bliver ikke mindre, når de
syv liter motorolie er varmet op, så du kan
træde til og for alvor mærker det magtfulde
bundtræk næsten fra tomgang. Visse Alfisti
hævder, at 2,0’erens overlegne drejningsmoment over hele skalaen er købt på bekostning af de mindre varianters omdrejnings-

villighed, men spørger du os, er det en
sandhed med modifikationer.
Ivrigt, vellystigt snerrende og med en
barberbladsskarp speederrespons snurrer
den op mod de 5.400 o/min., hvor alle
130 heste er ude af stalden, og slipper du
gaspedalen, kvitterer den med den herligste
sprutten fra udstødningen. Og samtidig er
den så rolig og underspillet kraftfuld, at du
klarer langt de fleste udfordringer uden at
skifte gear.
Skifte gear, ja. For nu er vi nået til den
berygtede hækgearkasse, og indrømmet:
Vi er da et pænt stykke fra den delikate,
mekaniske præcision, vi kender fra Bertonecoupéen og de øvrige medlemmer af Giuliafamilien. Men så er det heller ikke værre,

GTV MED OTTE BEN
GTV med V8 fra Montreal
var den voldsomste GTV,
men tiden var ikke lige til
en sådan model, så kun
tre blev bygget

Ligesom den senere V6-variant fik GTV 2.6i V8 en ordentlig bule i fronthjelmen for at få plads til motoren.
Tre blev bygget, og en enkelt eksisterer endnu
Sidste Alfa med V8 før 8C Competizione
En over-GTV med 2,6-liters V8-motor på
200 hk fra Montreal-modellen var mange
Alfisters våde drøm i 70’erne, og idéen
var ikke et rent luftkastel – men næsten!
Alfa Romeo’s sportsafdeling Autodelta
indsatte i 1975-76 to 3,0-liters Alfetta GT
V8 med 350 hk i enkelte rallyløb. Den
oplagte konkurrent til Lancia Stratos blev
dog opgivet, da italienerne ikke så sig i
stand til at bygge de 400 gadebiler, der
var nødvendige for godkendelse til rally-
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sportens Gruppe 4-klasse. Autodelta var
også inde over, da Tysklands største Alfa
Romeo-forhandler, Reiff i Aachen, i 1977
bestilte 20 stk. GTV med Montreal-motor.
Bilen blev døbt GTV 2.6i V8, men blev
opgivet efter kun tre eksemplarer – dels
var den over dobbelt så dyr som en almindelig GTV, dels stoppede produktionen
af motoren, da Montreal udgik samme år.
Og så havde resten af mekanikken, især
transmissionen, svært ved at håndtere
den kraftfulde motor.

bare bilen er ordentligt vedligeholdt. Hvad
en Alfa Romeo jo altid skal være for at yde
sit bedste.
Du kan ikke flå stangen lynhurtigt fra
gear til gear uden protester, slet ikke ved
nedgearinger. Men med en følsom hånd
og lidt fingerspidsfornemmelse er den
skam nem nok at arbejde med, og i øvrigt
glemmer du hurtigt gearskiftet, når vejen
svinger, og du kan nyde det fintfølende,
millimeterpræcise og direkte styretøj i en
smuk symbiose med den velkomponerede
undervogn, der på sjældent overlegen vis
kombinerer stabilitet med agilitet.
Det er sådan, en ægte Alfa Romeo skal
være. Det er stærkt vanedannende – og det
er derfor, så mange ligesom Povl ikke kunne
drømme om at køre i andet. Og i sådan
en GTV er køreglæden oven i købet til at
betale. Så længe det varer.

al fa rom e o h i sto r i e

" Det er sådan,
en Alfa Romeo
skal være.
Det er stærkt
vanedannende "

DEN FØRSTE OG SIDSTE
Klubmedlem Povl Kelsen har haft GTV'en fra ny, og det
var hans første bil. Den bliver ikke solgt. Nogensinde.

Kassettebånd hører sig
næsten til i en bil fra
80’erne. Plastbøtterne
indeholder i øvrigt ikke
filmruller, men diverse
skruer og reservedele…

Takket være en solid opsparing kunne
Povl Kelsen i 1985 sætte sig bag rattet i
en ny Alfa Romeo GTV 2.0, da han som
30-årig relativt nybagt civilingeniør skulle
have sin første bil.
Alfa-bacillen

smittede nogle medstuderende den unge
sønderjyde med, og Povl har aldrig ejet
andre mærker; GTV’en var dagligbil i 13
år, siden har han haft en 156 og en GT. Og
GTV’en bliver formentlig også Povls sidste bil – han kan ikke forestille sig, at han
nogensinde skiller sig af med den.

GTV’s kombination af stabilitet på motorvejen og
letfodet agilitet i svingene er intet mindre end imponerende med tanke på konstruktionens alder
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