ALFA ROMEO h isto r i e

OVER 40 ÅR I
LYST OG RØD
I 1978 købte Ole Jacobsen en ny Alfa Romeo Alfetta og blev så glad for sin røde italiener, at han
aldrig skilte sig af med den. Nu har han og sønnen
Lars renoveret den – og det blev et mere omfattende projekt, end de to havde forestillet sig.
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lfa Romeo-bacillen kan
være meget smitsom –
bare spørg Ole Jacobsen.
I 70’erne var en kollega nemlig så smittende
begejstret for sin Alfasud, at Ole i marts
1978 pludselig fandt sig selv hos Milano
Biler i Roskilde, hvor han lige ville kaste
et blik på den nye Giulietta.
Han havde dog svært ved at forliges
med dens stumprumpede hæk, men
heldigvis stod der også en rød Alfetta
1.6 i butikken. Den købte Ole, og i

ALFA ROMEO h i sto r i e
Tekst: Peter Clausen Foto: Peter Clausen og Lars Jacobsen
Fra FDM's MotorClassic, bragt med tilladelse

FAR OG SØN er fælles
om Alfetta’en, men Lars
bruger den mest. Han
har også en Alfa Romeo
Spider fra 1974, og
dagligbilen er en 156
Sportwagon

de følgende godt 22 år var den familien
Jacobsens trofaste følgesvend.
Huset med Alfa’erne
„I mange år var den dog vores bil nummer to, fordi jeg har haft flere andre
Alfa’er, især Alfasud“, fortæller Ole, der
oprindelig var maskinarbejder, men også
har arbejdet som scenetekniker på flere
teatre og hos Cirkusrevyen. Statist i flere
film, herunder Olsen-banden, og på DR’s
tv-teater har han også været. En overgang
havde familien såmænd endnu en Alfetta.

JA, DET ER JO EN ALFA ROMEO:
Efter 22 års drift og ni års stilstand
havde rusten bidt sig godt fast i
Alfetta-karrossen
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DOBBELTE FORLYGTE
R på en Alfetta 1.6? De
n er god nok – i efterå
basisvarianten samme
ret 1977 fik
look som 1.8-variante
n
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„Det var en 1.8, og når jeg som dreng blev
spurgt, hvor jeg boede, svarede jeg bare
„der, hvor der står Alfa’er“. Så vidste alle i
lokalområdet, hvor det var“, husker Oles
søn, Lars Jacobsen. Han var 11, da den
røde Alfetta landede i familiens indkørsel,
„og jeg husker tydeligt, hvordan jeg sad i
bagsædet i timevis, når vi skulle på ferie“.
Omkring år 2000 gik den dog ikke længere; Alfetta’en blev stillet til side og sank
mere og mere sammen. Men det lå i luften,
at den skulle sættes i stand en dag, og da
Ole efter en flytning i 2009 fik adgang til
et 50 m2 stort værksted, gik far og søn, der
tidligere havde arbejdet på en Jaguar Mk
2 sammen, i gang med at redde det gamle
familiemedlem.
Lars, der er bygningskonstruktør og også
kan svejse, blev primus motor på projektet,

ALFA ROMEO h i sto r i e
EN DEL AF FAMILIEN: Lars
Jacobsen (t.h.) var 11 år, da
hans far Ole (t.v.) købte den
røde Alfetta i marts 1978.
Og de to var seks år om at
renovere den

og han har også ofret mest fritid på det.
Derfor mener Ole, at det primært er Lars’
projekt, selv om Lars bedyrer, at alt er lavet
i fællesskab. „Jeg havde ikke i min vildeste
fantasi forestillet mig, at det ville blive så
voldsomt. Nu og da ville jeg gerne springe
over, hvor gærdet var lavest, men Lars var
ubøjelig. Skulle det laves, skulle det laves
ordentligt“, siger Ole.
Selv om Alfetta’en var blevet rustbeskyttet flere gange – bagsiden af dén
medalje var, at Ole måtte bruge adskillige
timer på møjsommeligt at fjerne gammel
undervognsmasse med en varmepistol
– havde rusten godt fat i blandt andet
bagpanelet og de ydre og indre sidepaneler.
Så den nøgne karrosse blev sendt til en
smed ude i byen, der kunne fikse de værste
skader.

Held skal der til
Største udfordring var bagbroen, som
bærer den hækplacerede gearkasse. Den
var reelt tæret væk, og i modsætning til
flere andre årgangs-Alfa’er er en Alfetta
ikke nem at finde stumper til. Her var hele
projektet nær kørt af sporet, men nogle
gange er man svineheldig: Mod
alle odds havde Alfa-specialisten
Herluf Jensen fra Sædding
Autoforretning ved Esbjerg en
ubrugt original-bagbro liggende.
Da smeden havde lavet det grove
pladearbejde, lukkede Lars selv
de sidste huller – en sandblæsning
afslørede, at dem var der en del
af. En enkelt dør måtte skrottes,
mens de øvrige kunne lappes, og
da karrossen blev sendt til maleren

med besked om, at han bare skulle tage sig
god tid, følte far og søn, at det sureste var
overstået.
Nye dele var dog en konstant udfordring.
„Vi har købt stumper i Holland, Tyskland,
England – selv i Israel, hvor vi fandt klistermærkerne i motorrummet“, fortæller Lars,
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der lærte på den hårde måde, at man straks
skal slå til, når den rigtige del dukker op.
Da han omsider tog sig sammen til at bestille nye „gæller“ til C-stolpernes luftudtag
i England, var dem til venstre side nemlig
blevet solgt, så de originale måtte pudses
op i stedet.
Kølergrill og lygter havde Herluf Jensen
på lager, mens Ole selv havde købt en
forkofanger, da den københavnske Alfaforhandler Hersild & Heggov holdt udsalg
for år tilbage. Enkelte pyntedele er det dog
endnu ikke lykkedes at opstøve, blandt
andet de blanke lister under dørene.
Motor lavet i to forsøg
At skille motoren ad var lidt af en prøvelse;
topstykket sad nemlig så fast, at Lars og
Ole måtte lave en sindrig Storm P-konstruktion med en donkraft for at løfte det
af. Nye stempler og cylinderforinger blev
indkøbt i Tyskland, men da motoren kom
på plads, havde den en mystisk mislyd, og
flere Alfa Romeo-specialister lyttede til den
med stetoskop uden at lokalisere fejlen.
Efter tre ventiljusteringer og udskiftning
af oliepumpe, strømfordeler med mere
måtte motoren derfor splittes ad på ny,
og bittesmå slidmærker i to af cylindrene
afslørede, at de spritnye foringer var svagt
ovale. Nye dele fra en anden leverandør
løste problemet, „men denne gang tog vi
ingen chancer, så vi byggede en primitiv
testbænk, hvor vi kunne afprøve motoren,
før den kom i bilen igen“, siger Lars.
Kobling og trykplade er skiftet, mens
gearkassen er urørt. Andet gears synkromesh leverer derfor lidt mislyde, men det
er jo nærmest standard i en Alfa Romeo
med transaksel-gearkasse. Og så er langt de
fleste bevægelige dele, herunder bøsninger,
støddæmpere og de forreste svingarme
udskiftet. Også styretøjets tandstang; her
måtte racerbilsspecialisten Alternative
Engineering, der i dag hedder Copenhagen
Sports Garage, hjælpe med en tilpasning,
fordi der findes tre forskellige Alfetta-tandstænger, og den indkøbte var selvfølgelig
ikke den rigtige.
Tæpper maler man da
Kabinen i en 70’er-Alfa kan være endog
meget træt, og i en Alfetta revner instrumentpanelet gerne omkring luftkanalerne.

ÅRENE HAR VÆRET
ganske nådige ved
kabinen. Sæder og
dørbeklædninger er
de oprindelige, der
bare er gjort rene
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Denne her var ingen undtagelse, men en
specialist i Helsingør kunne hjælpe: „Vi
skulle bare fylde revnerne med plastfiller,
så der var 1-2 mm tilbage – så klarede
de resten“, fortæller Lars. Resultatet er
ganske overbevisende, men den helt rigtige,
tidstypiske radio venter stadig på at blive
fundet.
En grundig støvsugning var nok til at
gøre de originale sæder præsentable, og den
jordslåede loftsbeklædning blev som ny
igen takket være en vinylmaling fra HBC
Systems, der også kunne levere et lignende
produkt til de misfarvede gulvtæpper.

„Men jeg havde nu aldrig regnet med, at jeg
ligefrem skulle male gulvtæpperne i en bil“,
griner Bo.
Efter små seks års arbejde var familieAlfetta’en klar i 2015, i hvert fald nogenlunde. Førnævnte motorproblem skulle
nemlig lige løses først, så derfor kom den
først for alvor ud at køre i løbet af 2016.
Lars bruger den mest, og den er også
indregistreret i hans navn. „Men den er
stadig et fælles projekt“, fastslår han – og
hvordan kunne det også være anderledes
med en bil, som både far og søn har haft så
tæt inde på livet i fire årtier?

al fa rom e o h i sto r i e
AT LØFTE ET TOPSTYKKE AF med
en donkraft er en
temmelig utraditionel løsning. Men
nødvendig, for toppen var groet fast

TAKKET VÆRE DÅRLIGE RESERVEDELE måtte motoren splittes
ad hele to gange. Men nu snerrer den, som en Alfa-motor skal

ALFETTA 1.6 1978
Motor:
R4, 1.570 cm3, boring x slag 78 x 82 mm.
To overliggende, kædetrukne knastaksler,
to ventiler pr. cylinder. To dobbelte Weber
40 DCOE 32-, Solex C40 DDH5- eller
Dell’Orto DHLA 40-horisontalkarburatorer.
Vandkøling
Ydelse:
108 hk (DIN) ved 5.600 o/min.
142 Nm ved 4.300 o/min.
Transmission:
5-trins manuel gearkasse med fuldsynkronisering. Sammenbygget med differentiale
(transaksel). Gulvgearstang
Opbygning:
Selvbærende karrosseri. Motor på langs
fortil og gearkasse bagtil. Baghjulstræk
Dimensioner:
Længde 428 cm, bredde 162 cm, højde
143 cm, akselafstand 251 cm
Vægt:
Egenvægt (tør) 1.050 kg
Hjulophæng:
Fortil triangel- og tværsvingarme med
stræberarm og langsgående torsionsfjedre. Bagtil De Dion-aksel med skråsvingarme, Watt-led og skruefjedre. Krængningsstabilisatorer for og bag
Styretøj:
Tandstangsstyretøj. Højdejusterbart rat
Hjul:
5 x 14” stålfælge, 165SR14 dæk
Bremser:
Skivebremser for og bag. To kredse. Bremseforstærker

MAN BLIV
E
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Præstationer:
Tophastighed:
0-100 km/t:

172 km/t
12,5 sek.

Produktionstal
82.512 (Alfetta 1.6 1975-84)
Alle Alfetta 1972-84: 475.719
Pris:
Pris i 1978:
Pris i dag:

80.904 kr.
40.000-75.000 kr.
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