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E n rø d o g
Stelvio Automobil

M

on ikke de fleste kender
firmaet Stelvio Automobili,
som sælger klassiske biler,
især italienske og især Alfa
Romeo. Generelt er det
biler af meget høj kvalitet, de fleste i den
halvdyre ende og enkelte i den heldyre ende
af skalaen.
Firmaet har formelt eksisteret siden 2007,
men engagementet og lysten til at lege med
biler går meget længere tilbage for de to
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indehavere, Jan Paustian og Daniele Dezzi,
som startede privat, mens de var i gode jobs
begge to. Jan var oprindelig skibsingeniør,
men beskæftiget med medico-udstyr hos
Novo Nordisk, og Daniele var softwaremand hos blandt andet GN Netcom og
Ericsson.
Men det med bilerne greb om sig – og
når de var på forretningsrejser, var det ofte
med en enkeltbillet, så fandt man ét eller
andet sjovt at køre hjem i. Gerne italiensk

og gerne Alfa Romeo. Efterspurgte biler
i god stand, som ofte hurtigt blev solgt
– hvilket bare gav mulighed for at prøve
noget nyt.
For godt 13 år siden blev Jan og Daniele
så enige om, at det skulle være nu, hvis det
skulle være. Der blev sagt farvel til kontorerne og de sikre jobs, og lommepengene
investeret i ejendommen i Måløv samt
begyndelsen på et vognlager, der selvfølgelig
har taget nogle år at bygge op. Men bortset

en blå
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Forrest Jan Paustian i sin
røde Giulia Super 1.6.
Bagest Daniele Dezzi i
sin blå. Jans vogn, der
er originalt dansk, har
bevaret sine oprindelige
sorte nummerplader

fra nogle få kommisionsbiler tilhører
alle bilerne firmaet – i dag er der et halvt
hundrede stykker på lager. Salget har været
noget svingende, men har i de senere år ligget omkring 60-80 biler om året. Både Jan
og Daniele er i den grad Alfa Romeo-folk
og troede i begyndelsen, at man kan leve af
at sælge røde Alfa’er i Danmark – det kan
man ikke – og i dag er konceptet udvidet
til stort set alle mærker af klassiske biler, på
nær amerikanske.

Stelvio har aldrig haft ansatte, og både
Jan og Daniele skruer i høj grad selv på
bilerne. Større restaureringsopgaver og
specialting klares med hjælp fra “underentreprenører”, men ellers er det vigtigt selv at
have hænderne i sovsen.
Forretningen har givet mulighed for
at prøve stort set alt, hvad der er sjovt og
spændende. Også hurtige og eksotiske biler,
det meste med brede dæk og store karburatorer. Privat har både Jan og Daniele haft

adskillige Bertone-coupéer i forskellige
versioner og opsætninger, og der er ikke
mange europæiske bilmærker, der ikke har
været igennem møllen, selv om Alfa Romeo
er og bliver hjertebarnet. Når man nu har
prøvet alt – eller så godt som – hvad ender
man så med, når der næsten er frit valg på
øverste hylde? Alfa Romeo Giulia Super! Vel
at mærke i helt original udgave, uden nogen
form for modifikation. Jan Paustian har en
rød – Daniele Dezzi har en blå.
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Den røde
Jan Paustian har altid haft noget med
Giulia’en – den har sin egen karisma og
historie og er en både behagelig og praktisk
anvendelig bil, som
er let at have med at
gøre, samtidig med at
den er umiskendelig
Alfa Romeo, med god
kraft og motorlyd. Den
røde bil kendte han til
i en del år, da den var
ejet af en ven af huset.
Han tøvede derfor
ikke med at købe den,
da han fik den tilbudt
for godt seks år siden.
Sælgeren havde haft
bilen i mange år og var
formentlig anden ejer
af den oprindeligt danske Giulia, der stadig
er indregistreret med sine første nummerplader. Bilen er bygget sidst i 1969, men
først indregistreret i Danmark i begyndelsen
af 1971.
Jan har gennem tiden haft mange muligheder for at købe sig en Giulia, men her
var en dansk bil med sine første nummer-

plader, 100% original inklusive motoren,
og så i en farve der meget sjældent ses
på de 4-dørs Giulia’er: Alfa Rosso – der
til gengæld er almindelig på coupéer og
Spider’e. Bilen var kørende, men efterhånden noget nedslidt, og Jan har derfor
haft den igennem en totalrestaurering ned til det
bare karrosseri og med
renovering af al mekanik.
Alt har været vendt ned
til mindste skrue, og det
absolut eneste kompromis med originaliteten er,
at sæderne nu er beklædt
med læder, hvor det
oprindelig var sort skai/
kunstlæder. Hver eneste
syning er lavet som det
oprindelige, og det er
faktisk svært at se forskel.
Jan har også andre biler
at køre i, men bruger alligevel Giulia’en
meget – med sine godt 100 hk er den hurtig, også i nutidens trafik, og den er meget
driftsikker og nem at vedligeholde. Den
er også nem at have med at gøre i forhold
til reservedele – stort set alt kan fås – og
Stelvio forhandler faktisk reservedele til
klassiske Alfa Romeo’er...

" Den er også
nem at have
med at gøre i
forhold til
reservedele "

➥

Her fornemmer man tydeligt, hvor meget
der er gjort for at gøre Giulia så aerodynamisk som overhovedet muligt. Sollyset
brydes ved højlyset hen over den karakteristiske vulst, som går henad vognsiden
over baghjulet, der er delvis dækket af den
kantede og affladede baghjulsudskæring
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Når man så denne front
i sit bakspejl i tresserne
og halvfjerdserne, kunne
man lige så godt trække
til side med det samme og
lade Giulia komme forbi

Giulia’s karakteristiske profil. Tilsyneladende meget firkantet. Men ved nærmere eftersyn udformet
med utallige detaljer, som gør bilen særdeles aerodynamisk. Også den hældende positur med lav
front, høj bagende og større frihøjde bagud forbedrer aerodynamikken og stabiliteten ved høje
hastigheder

Den ikoniske fuldblods
dobbeltknast aluminium
motor hælder nogle gra
der til venstre for at give
plads til de to horisonta
le
dobbeltkarburatorer

De meget smukke 14” standardfælge med de karakteristiske udluftningshuller med udpressede kanter
og de lige så smukke store hjulkapsler med Alfa
Romeo stående rundt i den mørke ring

”Biscione” (slangen der æder et menneske)
mærker på C-stolperne

Dørgrebene er udformet, så de passer sig perfekt ind
i de indadgående sidekanaler

Den særdeles karakteristiske og effektive afrivningskant over bagruden

Det ekstremt indbydende
interiør med klassisk
italiensk sportsvognsinstrumentering, det fine
Hellebore trærat med
sort nav og den potente
skrå gearstang med den
flotte minimalistiske
sorte bakelit gearknob til
at betjene den fantastiske femtrins gearkasse
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29

A L FA R O MEO H ISTO R I E

Ingen bil har en mere karakteristisk front end Giulia. Og de sammenfattede dobbeltlygter i uens størrelse er Giulia’s smukke øje. Hvis der
dukkede en Giulia med trådnet i det inderste forlygtepar op i bakspejlet, kunne du lige så godt overgive dig med det samme. For så var det
enten Polizia, Carabinieri – eller en Giulia TI Super væddeløbsmodel

Både på Jan Paustians og Danielle Dezzi’s Giulia’er anvendes den fine
svungne Alfa Romeo skråskrift. På Jans er der et Alfa Romeo-emblem
på bagklappen, og Giulia Super logotypen staves med stort. Men her
på Daniele’s lidt senere bil er der et Alfa Romeo navnetræk i midten –
og Giulia Super skrives med småt til højre på bagklappen

Små detaljer afslører, at Daniele Dezzi’s Giulia er lidt nyere end Jan Paustians, f.eks. de mindre hjulkapsler. At der er tale om en Giulia Super
1.6 markeres af de blanke rustfri stållister under dørene, som de mere ydmyge Giulia’er ikke har

Den blå
Den blå Giulia er fra 1973, og den har
en helt anden historie! Daniele Dezzi fik
sin første Alfa Romeo som 18-årig – en
Bertone-coupé. Den blev brugt til ræs og
meget mere og er siden blevet restaureret til
fordums glans igen.
Men allerede tidligt fik Daniele øje på
en Giulia, da han en dag mødte en mand i
Rødovre, der kørte i en tofarvet sølvgrå én
af slagsen. Den var ikke til salg.
I 1989 var Daniele i Rom, hvor han
besøgte sin far, og over en frokost kom de
til at tale om, at han drømte om en Giulia.
En af vennerne vidste, hvor der stod én i en
kælder, hos en kaptajn i Carabinieri. Ham
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blev der ringet til, og efter frokost kørte
de hen og så på bilen. I kælderen var en
mindre samling af ex-politibiler.
I Italien sælger politiet ikke deres aftjente
biler, men opmagasinerer dem, og lagrene
bliver først tømt, når det er nødvendigt – så
sælges de på auktion med forkøbsret for
politifolk. Giulia’en havde tilhørt Guardia
di Finanza – italiensk bagmandspoliti, som
ikke kun tager sig af økonomisk kriminalitet, men også narkohandel, smugleri osv.
Den var i fin stand og stod originalt med
sin mørkeblå politifarve, men – den var
ikke til salg!
Det blev den så alligevel efter benhårde
forhandlinger og til, hvad der må betragtes
som overpris.

Bilen blev købt, og Daniele fik overtalt
sin far til at hjælpe med at køre den til
Danmark efter et par dage med at ordne det
administrative.
Bilen kørte fint – men cirka 150 km nord
for Rom blev den pludselig meget varm, så
de måtte køre af motorvejen. Køleren var
læk. Her lå heldigvis et lille Alfa Romeoværksted! Men... der var lukket! En enkelt
sur medarbejder sad og spiste sin madpakke – resten var gået på restaurant. Den
sure mand var helt og totalt ligeglad med
Daniele’s kølerproblem og på ingen måde
samarbejdsvillig.
Udenfor på en p-plads stod et par gamle
Giulia’er og så meget trætte ud. Daniele
spurgte sin far, om ikke han kunne under-
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Indgrebet af en italiensk bilarbejdsplads. Smukkere og mere funktionelt kan det ikke gøres. Hellebore rattet, de tallerkenstore Vegliaure og den sorte bakelitgearknob er italiensk design af højeste karat

Som på mange Alfa Romeo’er
kunne man godt have ønsket sig,
at Alfa Romeo havde kælet mere
for scudetto’et og støbt det eller
sænksmedet det – i stedet for bare
at anvende oppresset rustfri stålplade med en galopskrue forneden.
Men heldigvis kan man ikke se det
på afstand. De fem vandrette ribber
i kølergitteret markerer, at det er en
Giulia Super 1.6 af en lidt senere
årgang. De første årgange af Giulia
Super 1.6 havde samme kølergitter
som de almindelige Giulia TI 1.6

Den smukke tidskorrekte Becker radio i Daniele’s Giulia

Både Daniele Dezzi og Jan Paustian har kunnet modstå fristelsen til at sænke deres fine Giulia’er. Så
der er fri udsigt ind under bagenden til at nærstudere den fine bagaksel og den potente udstødning

holde den sure mand, mens han lige gik ud
for at tisse – men gik i stedet ud og byttede
sin køler om i en fart, med den fra den mest
trætte bil. Og så kørte de.
Først længere henne af vejen fortalte Daniele sin far,
hvorfor de skulle skynde sig
videre – og så blev der fyldt
vand på køleren. Det er den
samme køler, der sidder i
bilen nu.
Bilen kørte hjem resten af
vejen uden problemer. Men
inden den blev klar til dansk registrering,
kom Daniele til at sælge den til en værkstedskammerat, der havde presset kraftigt
på for at overtage den. Dog solgt med den

klausul, at han fik førsteret til at købe den
tilbage, hvis den skulle sælges igen. Og et
par år senere var Giulia’en Daniele’s igen.

hvorfra den blev hentet. Motor og gearkasse
blev renoveret, bilen samlet, og den står i
dag helt originalt, inklusive farven og det
sorte indtræk i skai. Et par
knapper til blålys og horn sidder stadig i bilen fra dens tid
som politivogn.
Den blev færdig omkring
1995 og jævnligt brugt siden
– i praksis som dagligvogn,
da den jo stadig ikke var
betragtet som veteran. Den
har også stået stille i lange
perioder, men siden 2015 er den igen brugt
jævnligt, blandt andet på ture til udlandet,
som Daniele/Stelvio arrangerer for gammelbilsvennerne.

" Den var i fin stand og stod originalt
med sin mørkeblå politifarve,
men – den var ikke til salg "
I mellemtiden var den blevet delvis skilt
ad for at blive gjort i stand. Der var blevet
svejst et enkelt lille hul i vognbunden – det
eneste rust – og bilen var hos maleren,
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