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EN DRØM, DER GIK I OPFYLDELSE
Tekst og foto: Thomas Hoffensetz

sommeren 2001 var jeg med til et af de
store årlige træf i Alfa Romeo-klubben.
Det blev dengang afholdt i Hillerød, og
det var her, jeg så hende for første gang,
altså Alfa’en. Det var, for mig, en rigtig lækker Alfa 33 1.7 QV serie 2 model fra 1987.
Der stod hun, lav og fræk med sorte 16”
Speedline alufælge, og med en skøn blå farve, som jeg syntes passede helt perfekt til
det kantede design. Jeg fik nærstuderet

I

Den blå 33’er på træf i 2001, da den
var ejet af Claes Lundquist. Her
foran Frederiksborg Slot. Den blev
kåret til bedste 4-/5-dørs Alfa.

Alfa’en lidt mere end én gang den dag, og
det var, som om de andre flotte Alfa’er, der
var udstillet til træffet, faldt lidt i baggrunden – jeg var simpelthen ”solgt”. Da træffet
var ovre, og der var gået et par dage, havde
jeg stadig mit møde med 33’eren i tanker-

ne, og drømmen om netop at eje dette
udstillede eksemplar tog form og brændte
sig fast på nethinden.
Jeg havde på det tidspunkt, ud over en
Alfa 146 1.6 TS 16V, selv en Alfa 33 1.5 TI
fra 1987. Jeg havde, lige siden jeg blev
introduceret for Alfa Romeo, altid været
vild med en Alfa 33. Da jeg fik kørekort,
stod der nemlig en rød Alfa 33 (mine forældres) til rådighed i indkørslen, hvilket
bestemt ikke var den værste bil, man kunne
lære at køre bil i for en ung knægt. Denne
model brændte sig godt og grundigt fast i
mit hjerte og dannede hele grundlaget for
min passion for mærket Alfa Romeo.
I foråret 2003 skete der pludselig noget
vældig interessant, da jeg en dag sad og gennemlæste diverse salgsannoncer for biler. En
for nylig indrykket annonce med teksten
om en blå Alfa 33, som var til salg, fik mig
hurtigt til at fare op og gribe telefonen. Jeg
kendte kun til én blå Alfa 33, så jeg var simpelthen nødt til at vide, om det var den, jeg
havde set til træffet i 2001. Kort efter havde
jeg ejeren i røret, og han var lidt overrasket
over den hurtige respons på salgsannoncen,
men tilkendegav, at det var den selv samme
33’er, som havde været med til træffet i Hillerød.
Nu skulle der pludselig handles hurtigt,
for den Alfa Romeo ville jeg bare eje, nu
hvor chancen var der. Økonomien var godt
nok ikke på det tidspunkt helt holdbar til
en tredje Alfa Romeo i folden, så der skulle
arbejdes lidt med bankrådgiveren og ikke
mindst kæresten for, at dette køb skulle blive en realitet. Men takket være en meget

Alfa’en, som den stod i foråret 2003, da jeg næsten lige havde købt den.
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forstående kæreste og en venlig bankrådgiver, som selv havde kørt Alfa Romeo, lykkedes det at få grønt lys for købet.
I mellemtiden havde sælger dog fået en
anden interesseret køber på hånden, så nu
startede en hel del telefonopkald og forhandlinger med sælger, som dog må have
kunnet mærke min interesse og passion for
denne Alfa Romeo. Selvom han kunne have
solgt bilen mindst en uge tidligere, lykkedes
det at få lavet en fast aftale med sælger om,
at jeg ville købe den, så snart alting faldt på
plads.
Stor var min lykke den dag, jeg underskrev slutseddelen og begav mig hjemad i
min blå 33’er. Selvom Alfa’en ikke var helt
fejlfri mere og så småt var begyndt at boble
de obligatoriske steder, så var jeg ikke til at
skyde igennem. Tænk, at det rent faktisk
skulle lykkes mig at få fat i den Alfa Romeo,
jeg havde gået og drømt om, siden jeg
første gang lagde øjnene på den!
Det blev sommer, og hvad bedre kan
man finde på end at fejre nyerhvervelsen
med en tur til Italien sammen med kæresten? Det er altid med en vis spænding,
man drager af sted til Italien med en lidt
ældre Alfa Romeo. Man kan ikke lade være
med at glæde sig ekstra meget til selve køreturen og den nydelse, det er at høre og
mærke motoren arbejde, mens den får lov
at strække benene sydpå. Men i baghovedet
lurer også tanken om at holde misfornøjet i
vejsiden og vente på vejhjælp med en eller
anden defekt!
Men Alfa’en klarede den lange tur helt
uden problemer, og det var ligesom den rigtig livede op, da den nåede ned til Italien.
Den kørte lystigt og veloplagt derudaf og
gjorde en fin figur både igennem serpentinersving og rundt i de gamle charmerende
landsbyer. Den fik en del beundrende blikke og kommentarer fra begejstrede italienere rundt på sin færd. Selv i Italien er en velholdt Alfa 33 serie 2 efterhånden et sjældent syn og åbenbart noget, som stadig kan
tænde en gnist i nogle italienere. Det var
bare herligt.
Efter de mange kørte kilometer var
Alfa’en blevet snavset, og det var blevet tid
til en vask. Jeg fandt en børsteløs vaskehal,
hvor rengøringen bestod af højtryksspulere.
Den måtte jeg da afprøve, men det resulterede desværre i, at jeg mistede en flag
maling på størrelse med en femkrone på
den ene skærmkant! Højtryksspulerne havde været for hård på et sted, hvor lakken var
boblet lidt op på grund af begyndende rust
nedenunder. Det var en hård oplevelse at
stå der med sin næsten nyindkøbte Alfa
NYT 1/2008
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Her er Alfa’en ved at blive adskilt under renovering.

Der var heldigvis ikke meget rust, der skulle udbedres. Der er før set meget værre eksemplarer.

Her er den ved at blive
klargjort til maleren.

▲

Romeo, hvor man altid er lidt ekstra øm
om den. Men resten af turen bød dog kun
på positive oplevelser, så jeg måtte tage det
sure med det søde.
Hjemme i Danmark igen begyndte tankerne om en kosmetisk renovering af min
blå Alfa 33 at blive vendt flere gange, også
over for kæresten! Vinteren nærmede sig
med hastige skridt, og som Alfa Romeo-ejer
ved man godt, at når de røde rustorme først
har fået fat i metallet, så skal man ikke hvile
på laurbærrene specielt længe, hvis ikke
man ønsker at se sin Alfa Romeo ruste væk
på fortvivlende kort tid. Den store sparegris
blev sat på bordet, og i løbet af vinteren
kunne renoveringen så småt begynde.
Den tidligere ejer havde i forvejen lagt et
stort arbejde i at ændre den til en unik og
anderledes 33’er. Oprindeligt var bilen født
med en 8V boxermotor med to dobbelte
karburatorer, men havde nu fået ilagt en
16V boxermotor med indsprøjtning. Dette
er ikke noget, man slipper nemt over på en
Alfa 33 serie 1/2 model, da en 16V boxermotor fra en serie 3-model fylder lidt mere i
det i forvejen lille motorrum. Ombygningen har bl.a. resulteret i, at hele ledningsnettet fra motoren er blevet udskiftet, forbroen fra en serie 3-model er blevet monteret, fjederben og tandstangstyring monteret
fra en serie 3 16V-model, og så er der blevet
tryllet lidt med at få plads til en servostyring, som har fået en lidt utraditionel placering på grund af pladsmangel – men det
fungerer aldeles fint.
Ud over lidt kosmetiske detaljer, såsom et
par sjældne Zender sideskørter og en Zender hækspoiler, var det lykkedes den tidligere ejer at finde en lækker blå farveblanding,
som står rigtig flot til 33’eren. Lakken består af fem forskellige farver herunder blå,
sort og lilla nuancer, krydret med en lækker
perlemorslak, som giver en lækker glans og
tilfører lidt ændringer i farvenuancerne.
Lakken fremtræder primært i blå nuancer,
men sort og lilla kan fremkomme alt efter
vinkel og belysning.
Jeg har før været med til at renovere en
Alfa 33, men da jeg hverken er mekaniker
eller pladesmed, valgte jeg at få nogle professionelle fagfolk til at stå for renoveringen.
Mit mål var, at den skulle laves i tip top
stand, så jeg kunne køre sommeren 2004 i
møde med en flot og rustfri Alfa 33 uden at
ændre for meget på det udseende, jeg var
faldet for i første omgang.
Alfa’en blev adskilt og undersøgt for lakfejl, buler og rust i alle kanter og kroge. Der
skulle udbedres lidt rust i skærmkanterne,
omkring benzindækslet, samt området bag
baglygterne, og det ydre venstre sidepanel
skulle skiftes. Derudover valgte jeg også at
skifte begge forskærme til helt nye pladedele, selvom de gamle godt kunne renoveres.
Der var endnu intet rust at spore i begge
klapper, dørene, eller i vognbunden, så det
NYT 1/2008
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var et rimelig sundt eksemplar, jeg havde
fået fat i. Tanken var så vidt muligt at bruge
friske pladedele, hvis der havde været gennemtæringer i de gamle. Så ville jeg få det
bedste udgangspunkt for en lang levetid i
det danske klima.
Efter, at bilen var blevet lavet for rust,
kom alt arbejdet med udspartling af ujævnheder, svejsninger m.m. og herefter nedslibning, så den stod klar til maleren. Farven,
som jo er lidt speciel, besluttede jeg mig for
at beholde, da jeg syntes, det var en virkelig
flot og opsigtvækkende farve. Maleren derimod blev til gengæld ikke særlig begejstret,
da blandingen bestod af fem forskellige farver med forskellige blandingsforhold. Dette
gjorde det lidt besværligt at få fremskaffet
malingen samt at få ramt den præcise
nuance, hver gang der skulle laves en ny
bøtte maling. Dette resulterede i, at der var
nogle pladedele, der måtte males om
undervejs. Desuden var det, efter malerens
udsagn, heller ikke den nemmeste farve at
male med. Men da bilen stod færdigmalet,
kunne man alligevel ane en smule stolthed
og et skævt smil fra maleren, når han lod
øjnene vandre på det færdige resultat. Jeg
selv var mere end tilfreds med resultatet –
hvor så det bare lækkert ud med sådan en
spritny lak.
Nu var det blevet tid til færdigmontering
og til et par nye tiltag og præg, jeg selv ville
sætte på min nyrenoverede Alfa Romeo. Jeg
havde efter en hel del søgen fået fat i et par
velholdte Ronal A1 alufælge, som jeg absolut synes, er de flotteste fælge, man kan sætte på en Alfa Romeo fra 80'erne. De fik
selvfølgelig også den store tur med sandblæsning og ny lakering, så de ville fremtræde flotte sammen med den nylakerede bil. I
samme omgang fik jeg skåret lidt af skærmkanterne bagpå, da de ellers skraber på dækkene under belastning, idet Ronal-fælgene
giver en lidt bredere sporvidde end originalt. Til sidst fik jeg afmonteret et originalt
anhængertræk, som dog var et pænere et af
slagsen, da det var blevet lakeret i den specielle blå lak, så det passede til bilen. Men
sådan et træk vejer jo ekstra, og så hører det
ikke hjemme på en pæn og sportslig Alfa
Romeo, efter min mening.
Endelig stod Alfa’en færdig, og det var en
ubeskrivelig lækker fornemmelse at sætte sig
bag rattet igen efter en større omgang renovering af sin kære gamle Alfa. Folk, der har
prøvet det samme, kender sikkert følelsen,
og de efterfølgende køreture og træf med
anerkendende blikke og kommentarer sætter bare ekstra gang i glæden. Så glemmer
man hurtigt, at det også kan koste lidt fra
kistebunden.
Efterfølgende har jeg fået monteret en
større køler fra en 16V-model, da den originale fra en 8-ventilet ikke køler godt nok,
når jeg ynder at lufte bilen til diverse
trackday-arrangementer. Dette var dog ikke
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Nylakeret, og samlingen
er så småt begyndt.

Boxertræf 2007 i Skælskør. Alfa
33 QV serie 2 model sammen
med en Alfa 33 16V serie 3 model.

Fotograferet ved jubilæumstræffet 2004.

ligetil, da man igen løber ind i pladsproblemer i motorrummet. Men med lidt
udskæringer i kofangeren foran, og lidt
andre små ændringer lykkedes det at få et
pænt og effektivt resultat. I samme
ombæring har jeg fået monteret et komplet
Iresa tunudstødningssystem samt et par
gule justerbare Koni støddæmpere for at tilsætte lidt ekstra krydderi til udskejelserne.
Planerne for fremtiden er montering af

en komplet original Recaro-kabine fra en
33 16V S eller P4 model. Denne kabine er
efterhånden svær at finde i nogenlunde god
stand, så hvis I kender nogen, der har noget
liggende, er I mere end velkommen til at
kontakte mig (thomas@hoffensetz.dk). Der
arbejdes også med tanken om en lille optimering af 16V-motoren samt et par mere
effektive bremser. Så det er ikke sådan, at
jeg løber tør for nye projekter foreløbigt. ■
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