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i var kun 21 deltagere på turen til
Mille Miglia i år, og vi havde en
rigtig dejlig tur, med masser af
interessante oplevelser, især for os, der
var med for første gang.
Turen startede fra Sunds tirsdag morgen
med opsamling i Vejle. Herefter fik vi de
obligatoriske rundstykker og kaffe, med
”en lille en” til halsen, som sædvanlig serveret af Ingebritt, som flot klarede at være
vores stewardesse på hele turen.
Så gik det mod grænsen og ned gennem
Tyskland, hvor vi overnattede lidt syd for
Fulda på Hotel Rhöner Land i Oberthulba.
Her fik vi en fin 3-retters menu og kom forholdsvist tidligt til ro, der ventede jo endnu
en lang køretur dagen efter. Onsdag morgen
fortsatte vi gennem det sydlige Tyskland til
Østrig, hvor vi fik tanket bussen op, inden
turen gik op gennem Alperne.
Vejret var noget tungt og diset, så udsigten var ikke for god, men det var fint vejr
at køre i. Herefter fortsatte vi gennem
Brenner-passet og ned i Italien til Brescia (by på størrelse med Århus), hvor vi
ankom først på aftenen.
Undervejs havde Søren forsøgt at lære
os lidt italiensk, så vi kunne begå os en
lille smule og for eksempel ikke kom til at
bestille en hel liter øl, hvis ikke vi havde
tid til at drikke den. Efter indkvarteringen
på Hotel Novotel Brescia 2, hvor vi skulle
overnatte de næste fem nætter, fik vi serveret aftensmaden, nogle gik så en lille tur
i hotellets bar, mens andre gik til ro.

Så er starten gået. Her modellen, der næsten er blevet synonym med Mille Miglia i
de historiske beretninger

Starten på Mille Miglia
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Domkirken i Milano

første nat. Der var 46 Alfa Romeo-biler til
start, desværre ingen danske, men Casper
Elgaard og Henning Thomsen deltog i en
Austin Healey 100 BN1 fra 1953, og ligeledes deltog Henning og John Andersen
i en Healey Silverstone fra 1949, så lidt
dansk var der dog.
Vi var gået helt op til startrampen og fik
her et godt overblik med præsentationen
og starten af bilerne. Vi fik også ønsket de
danske kørere ”god tur”. Af andre interessante kørere så vi bl.a. David Coulthard
og Mika Hakkinen, de kørte i en Mercedes-Benz 300 SL W194 fra 1952 og Tom
Ford fra tv-programmet ”5. gear”, han
kørte i en Jaguar XK 120 OTS fra 1950.
Da vi syntes, vi havde set nok af startende biler, gik vi lidt ned ad gaden, hvorfra
vi kunne se bilerne køre ud ad byen. Da
den sidste bil var kørt, var det blevet tid til
at gå tilbage til hotellet og få en god nats
søvn.

Alfa Romeo Museet og Milano

Fredag havde vi en aftale kl. 10.00 på
Alfa Romeo-museet (ved den gamle
Alfa Romeo Nord-fabrik) i Arese, så vi
kørte fra hotellet kl. 8.00. Da vi ankom
til museet, gik vi rundt på egen hånd og
så på de mange biler. Der var fantasifulde
prototyper, racerbiler og biler helt tilbage
fra 1910 og frem til de helt nye, og selv
om der manglede en enkelt hist og her, da
de deltog i Mille Miglia-løbet, så gik der
let et par timer i det flotte museum.
Herefter gik turen ind til centrum af
Milano. Det er Italiens næststørste by
med ca. 1,3 mill. indbyggere i det centrale
Milano, så byen er stor, og trafikken er
tæt. Det var ret fantastisk at se på de mange parkeringer, for her parkerer man, hvor
der bare er den mindste plads, mellem
træerne i vejsiden, i siden af vejen – helt
ud til vejkryds, og blinklys bruger man tilsyneladende kun, hvis man ikke kan finde
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Efter morgenmaden torsdag gik vi i samlet trop ind til centrum af Brescia, cirka
10 minutters gang, for at se på de mange
flotte, gamle biler. Der var teknisk kontrol
på Piazza Pablo VI, og efter kontrollen
blev bilerne parkeret rundt omkring på
torve og gader i centrum, så der var rig
lejlighed til at gå rundt og kigge eller få
en snak med kørerne.
Vejret var godt, dog ikke til shorts og
korte ærmer, og en paraply måtte frem i
ny og næ. Så da det begyndte at regne,
benyttede vi lejligheden til at kigge indenfor i den store flotte domkirke, der er lavet
i hvid marmor. Så til alle jer, der gerne vil
se andet end gamle biler: Der er mange
flotte bygninger og spændende butikker at
se i Brescia.
Til frokost fandt vi et lille hyggeligt
sted, hvor vi fik en let pasta-ret. Det der
med 3-4 retter mad var lige rigeligt. Andre
tog tilbage til hotellet og fik en lille lur,
inden aftenens start på Mille Miglia 2010
for alvor gik i gang.
Det var rigtig dejligt, at vi havde haft
hele dagen til at se på alle bilerne, så vi
var godt forberedte kl. 19.30, da de 375
deltagere begyndte at køre fra Porta Venezia gennem Brescia’s centrum og mod
Bologna, hvor de skulle overnatte den

turberetning
en parkeringsplads, og så standser i anden
række i siden af vejen, for derefter at
sætte katastrofelyset i gang, – formentlig
betyder det: ”Rolig – jeg kommer lige om
lidt”. Og utroligt nok gled trafikken uden
de store problemer, det var ikke megen
dytten, vi hørte – lige ud over Noes' (bussen havde nemlig udviklet en evne til at
komme med et dyt, når der blev drejet
særlig skarpt).
Vi parkerede bussen ved slottet og gik
samlet til Piazza del Duomo. Her aftalte
vi først at spise frokost, hvorefter de,
der ønskede at se domkirken og høre om
historien bag, kunne følges derind med
Søren som guide kl. 14.00, og ellers skulle vi alle samles igen kl. 16.00. Vi fandt
en fortovscafé, hvor vi fik en sandwich
under en parasol, mens det regnede. Og
hvad nyder man så hertil, når man ikke
skal have øl eller vin, fordi man kører
bussen? – en halv liter friskpresset appelsinjuice, det var både friskt og godt, til
regningen kom – 100 kr.
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administrationsbygning, der gennem 50 år
var Milanos højeste bygning, men i dag er
Palazzo Lombardia (Regions-hovedsædet)
den højeste bygning.
Vi kørte ud til galopbanen og så verdens
største hest – Leonardo’s otte meter høje
hest, og det store stadion ”San Siro”,
der er hjemmebane for både ”Milan”
og ”Inter”. Derudover fortalte Charlotte
om det gamle arbejderkvarter omkring
den gamle Alfa Romeo-fabrik (Portello)
i selve Milano.I dag er der opført indkøbscenter og beboelseshøjhuse på den
gamle fabriksgrund, og netop nu bliver
der bygget flere beboelsesejendomme og
formentlig Europas største kongrescenter.
Har du lyst til at læse mere, har Charlotte
en artikel ”Alfa Romeo fylder 100 år” på
sin hjemmeside www.italy.dk.
Efter rundturen i Milano kørte vi til
racerbanen ”Autodrome Nazionale Monza” i den lille by Monza. Her blev der kørt
motorcykel-GP hele weekenden, så vi
havde kun et kort ophold uden for banen.

Vi fik ønsket alle kørere
"rigtig god tur"

Herefter begav vi os videre til den
enormt store marmorkatedral ”Duomo di
Milano”, hvor Søren fortalte om det imponerende bygningsværk, der blev påbegyndt i 1385 og først blev gjort færdig
under Napoleon i 1809. Det tog faktisk
over 420 år at bygge den. Kirken er 158
meter lang, 70 meter bred og 48 meter
høj, den har 3.200 statuer, 135 spir, og
oven over dem knejser Milanos vartegn
– en over tre meter høj guldbelagt statue
af ”Den lille Madonna”. Ruderne i kirken
er meget farvestrålende mosaik-billeder.
Man mener, det er verdens tredje største
kristne kirke.
Ved siden af domkirken ligger den store
indkøbsarkade ”Galleria Vittore Emanuel
2”, det måtte vi se nærmere på. Og her
mener jeg se, for det er butikker som Gucci, Louis Vuitton, Prada m.v., så vi nøjedes med at se. Men til stor overraskelse lå
McDonalds midt imellem de øvrige butikker, dog farvemæssigt meget diskret og i
harmoni med de fascinerende bygninger.
På den anden side af indkøbsarkaden på
Scala-pladsen stod en stor statue af Leonardo da Vinci.
Da vi alle igen mødtes og gik tilbage
til bussen, fik vi turens overraskelse, en
rundvisning i Milano med Charlotte fra
Herning som guide. Charlotte er journalist og har boet i Milano gennem mange
år. Hun fortalte om de seværdigheder, vi
passerede, slottet, den store skyskraber;
Pirelli-koncernens smukke sejlformede
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Vi kørte til Bergamo og spiste aftensmaden i en restaurant, hvor Alfa Romeoklubben tidligere havde spist. Her var
der liv og glade dage, da det viste sig, at
alle de soldater, der gennem årene havde
aftjent deres værnepligt i Alperne, samledes og festede netop denne dag, så der var
slået telte op til overnatning alle vegne,
og alle festede og sang. Herefter gik turen
hjem til hotellet i Brescia.

Alfa-slangen på en af dørene til Domkirken

Klassiske biler hos Luzzago

Lørdagen startede vi med at besøge brugtbilsforhandleren ”Luzzago” i den vestlige
del af Brescia. Her var der rigtig mange
flotte klassiske biler til salg, men jeg tror,
at alle nøjedes med at se på. Du kan kigge
med på www.luzzago.com.
Vi fortsatte ud over Po-sletten, som er
et meget fladt og frodigt område mellem
Alperne og Appeninerne. Dette område er
Italiens rigeste, det er herfra Parma-skinke
og Parma-ost kommer og endelig ikke at
forglemme, så er det her, at alle de rigtige
biler stammer fra, såsom Alfa Romeo,
Maserati, Ferrari, m.v.

Futa passet og afslutningen på
Mille Miglia

Vi kørte op i bjergene til Passo della
Futa for at se karavanen af de gamle

Se mange flere billeder på Gert's side http://lehmann.gl
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Denne racervogn er en OSCA, Maserati-brødrenes eget
mærke efter udløbet af kontrakten med Orsi (Maserati)

På turen tilbage til Brescia blev vi overhalet af den ene Ferrari efter den anden. I
starten var der megen snakken om de Ferrari’er, der kørte forbi, men efterhånden
ebbede interessen ud og vi knap nok registrerede dem. Tro det eller ej, men når der
kommer så mange, er Ferrari også ”bare”
en bil. Gert havde bestemt ret, da han på et
tidspunkt konstaterede, at en Alfa 147 GTA
var et sjældent syn i forhold til en Ferrari.
Da vi kom til Brescia, fik vi så forklaringen. Om torsdagen i pausen, hvor kørerne
gjorde sig klar til at blive sendt afsted på
Mille Miglia 2010, var der blevet sendt 120
Ferrari’er afsted på samme tur, så det var
altså dem, der havde overhalet os på hjemturen. De var alle samlet på en stor p-plads,
da vi kørte ind i Brescia by.

Vi blev sat af ved vores hotel og gik
så ind til centrum for at se afslutningen
af løbet. Undervejs fandt vi et hyggeligt
pizzeria. Mange andre end os havde fået
samme idé, men det gik dog alligevel
hurtigt.
Vi fortsatte op til målpodiet og så de
første biler komme i mål omkring kl.
22.30. Vinderen af Mille Miglia 2010 blev
kører nr. 88, italieneren Giuliano Cané i
en BMW 328 fra 1938. Alfa Romeo måtte
desværre nøjes med en andenplads i bil
nr. 44, kørt af italieneren Luciano Viaro
i en Alfa Romeo 6C 1500 Gran Sport fra
1933. 6. og 7. pladsen blev besat af Alfa
Romeo 6C 1750 Gran Sport fra henholdsvis 1930 og 1931. Præsentationen, da
bilerne kom i mål, tog meget lang tid, så

Besøg hos Luzzago, brugtbilforhandleren, der har specialiseret sig i flotte, klassiske biler
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Mille Miglia-biler passere på den sidste
etape fra Rom og tilbage til Brescia. Heroppe var stemningen høj, der var mange
lokale samlet for at se bilerne. Det var
en sjov oplevelse, for da løbet bliver kørt
på offentlig vej, der ikke er spærret af,
kom der mellem feltet af Mille Migliadeltagere pludselig en lokal håndværker i
sin varebil, eller en meget forvirret turist
i sin autocamper, der overhovedet ikke
vidste, hvad der foregik. Denne strækning
over Futa-passet var en hård prøve for
de gamle biler (og for mig, da der nogle
steder var ”meget højt ned”), og nogle af
bilerne måtte da også stoppe for at køle
lidt af. Det var et flot område, og der var
også meget at se på blandt de parkerede
biler, bl.a. en Ferrari Enzo.

Det unikke ved Mille Miglia er især muligheden for at opleve
spændende biler, der er rene unika

turberetning
Maranello og Ferrari

Alfa Romeo 33.2 1969

vi gik op langs med de ventende biler og
fik en snak med Casper Elgaard og Henning Thomsen. Ingebritt fik autograf på
armen, så herefter var al vask af venstre
arm udelukket (indtil autograferne var
foreviget på foto).
Vi fortsatte endnu et stykke op langs
køen af ventende biler (der var mange),
som efterhånden var ved at blive utålmodige.
I alt gennemførte 290 biler Mille Miglialøbet 2010, her iblandt var også Henning
og John Andersen i den anden danske

bil. Omkring kl. 01.00 havde vi fået nok
og begav os hjemad blandt glade og
feststemte mennesker for at kravle under
dynen efter en lang dag cirka kl. 01.30.
Alle på turen var meget glade for, at vi
boede så centralt. Vi havde altid mulighed
for enten at gå eller tage en taxi, og vi var
ikke afhængige af et bestemt klokkeslæt,
hvor vi skulle af sted. På en tidligere tur
havde afgangen allerede været kl. 23.00,
og her må deltagerne være blevet snydt
for den festlige afslutning. Det blev vi
ikke i år.

Søndag gik turen til Maranello for at se
Galleria Ferrari. Her var vejret flot, sol og
over 20 grader for første gang på turen.
Der var meget at se på, også for de der
tidligere havde besøgt galleriet. Efter at
have studeret bilerne på alle etager og
Ferrari’s souvenirbutik, gik vi ud i den
lille by og så på de nærliggende butikker,
hvor stort set alt drejede sig om Ferrari.
Her havde vi også mulighed for enten at
få en køretur i en Ferrari eller en Lamborghini, eller man kunne vælge selv at
køre, for en pris mellem 60 og 150 Euro
for 10 minutter.
Herefter satte vi os på en fortovscafe og
spiste en sandwich, mens vi så på bilerne
i gadebilledet. Når der er Formel 1-løb,
samles Ferrari-kørene i Maranello, og nu
var lysten til at se på de flotte biler igen
vendt tilbage, og gårsdagens mæthed af
Ferrari var glemt.
Så gik turen til Formel 1 Grand Prix i
den lokale biograf ”Auditorium Enzo Ferrari”. Her sendes der direkte fra Formel
1-løbene, og mange lokale var mødt op
for at følge Ferrari. Desværre var det ikke
Ferrari, der vandt dagens løb, så vi fik
ikke at se, når byen går amok, og kirkeklokkerne ringer, biler der kører med flag
ud af vinduerne og fest i gaden. Da vi
forlod biografen, før løbet var slut, forlod

Ferrarier på stribe i Maranello
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Alfa Romeo 2000 Sportiva 1954

mange af de flotte nye Ferrari’er også
byen, de havde nok indset, at dagens løb
var tabt. Vi blev mødt af en lang række,
måske omkring 30 Ferrari’er, på Dubainumre.
I Maranello mødte vi Ferrari-klubben
fra Danmark. Men da snakken drejede
ind omkring det tekniske ved biler, måtte
Ferrari-klubben erkende, at det altså var
”model Ferrari-klubben” de kom fra. De
havde optræk til problemer med hjemturen, da alle lufthavne i området var lukket
på grund af askeskyer fra Island. Da vi
havde god plads i bussen, blev aftalen, at

"

Stort set
alt drejede
sig om
Ferrari

Alfa Romeo RL SS 1925

de kunne køre med hjem, hvis der mandag
morgen stadig var problemer med flytrafikken. Vi hørte ikke mere fra dem, så vi
håber, at de kom godt hjem.
Vi havde fra morgenen af snakket om at
vende rundt omkring byen Modena, hvor
alle de store bilfabrikanter har trådt deres
barnesko. Men den tur har vi til gode, for
vi valgte at køre direkte til hotellet fra
Maranello. Vi var efterhånden ved at være
trætte og havde et par lange dage foran os
i bussen hjem.

Hjemturen

Efter morgenmaden begyndte vi hjemturen i silende regn. Vi kørte forbi Milano
mod Como og op gennem Schweiz og
videre ned gennem ”Heidi-land”. Vejret
var efterhånden klaret godt op, og vi havde en rigtig flot tur op gennem Alperne og
over San Bernadino-passet. Vi fortsatte op
gennem Tyskland til Fulda, hvor vi overnattede på Hotel Holiday Inn.
Tirsdag morgen læssede vi så bussen
for sidste gang efter at have fået et godt

Stemningsbillede fra Brescia, Alfa 6C fra 1950 og snude af Giulietta Sprint
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morgenmåltid på hotellet. Vi kørte over
Kassel-bakkerne, de flotte landskaber
omkring Göttingen, Hildesheim og Hannover. Hen over Lüneburger Heide mod
Hamborg. Her op gennem Tyskland var
det Gert, der måtte undervise i fotokunstens indviklede veje, og flere af os fik
nogle nye og nyttige tips med hjem i
bagagen. Turen gik over al forventning,
og vi kørte direkte gennem Hamborg helt
uden kø. Efter en kort pause ved grænsen
fortsatte vi til Vejle, hvor vi tog afsked
med de første af deltagerne. Herefter
direkte til Sunds, hvor de sidste tog afsked
med hinanden. Faktisk to timer før forventet, så turen hjem var gået rigtig godt.
Alt i alt havde vi en rigtig god tur. Tak til
alle, der var med på turen, tak til Noes og
Søren for en god køretur samt rigtig god
guidning, tak til Wivi og Jane, der sørgede
for, at jeg kom med ud og fik ”lidt frisk
luft”, og en særlig tak til Ingebritt og Stig,
de var rigtig gode til at tage sig af os, der
aldrig før havde været så langt væk hjemmefra. ■

Indkøbsarkaden Galleria Vittore Emaniel
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