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D

et hele startede for vores vedkommende med en hyggelig
foredragsaften på Rindsholm
Kro den 10. januar med Alfa
Romeo-klubben. Her mødte vi blandt
andet Jens Chr. Noes, der som bekendt
er arrangør af Mille Miglia-turene, og
som ”lokkemad” havde han medbragt et
foreløbigt program til turen for i år. Vi fik
en kopi af programmet og besluttede os for
at tage med på turen til Mille Miglia 2012
sammen med de andre Alfanatikere, som jo
helt sikkert måtte være rigtig godt selskab.
Hvilket også viste sig at holde stik.
Det var vores første tur til syden i bus, så
det var lidt spændende, hvordan det ville
være i forhold til at køre selv med campingvogn, som vi plejer at gøre i vores sommer-

ferie. Det viste sig heldigvis, at det skal man
ikke være ”bange” for!
Der var regnet med cirka 30 deltagere,
men det endte med, at vi blev en lille
udsøgt skare på 20 deltagere i alt. Så der var
god plads til os alle i Setra bussen med 47
siddepladser, luftaffjedring, 380 diesel hk,
toilet, køleskab med kolde drikke, og der
var godt med kaffe på kanden. Kaffen blev
i øvrigt som på de tidligere ture brygget
og udskænket af Ingebritt og Stig. En lille
Cappuccino kunne de skam også klare. Stor
tak til dem.
Det var den 5. Mille Miglia-tur med Alfa
Romeo Klub Danmark, som er foregået
cirka hvert andet år, hvilket betød, at der
for nogle af deltagernes vedkommende var
tale om en 10 års jubilæums tur.

Tirsdag den 15. maj
Vi bor ved Brønderslev og skulle derfor
starte tidligt tirsdag morgen/mandag nat
den 15. maj. Vækkeuret ringede kl. 02.30,
for vi skulle have Ingebritt og Stig med fra
Vestbjerg og være i Sunds kl. 05.45, hvorfra
turen startede. Det var godt nok tidligt,
men med tanke på, at vi skulle på tur og
ikke på arbejde, så var det helt OK.
Vi kom til Sunds i god tid, og efter nogen
tids venten dukkede chaufføren også op, så
vi kunne aflevere vores bagage og komme
ind i bussen for at finde os til rette. Vi
startede planmæssigt, og på vejen ned mod
grænsen havde vi opsamling i Horsens,
Vejle og Rødekro, hvor øboerne kom ind
med toget.
Da alle var ombord i bussen, fik vi

Her ses, hvor forskelligtartede de deltagende
biler er. Bl.a. en gul
Bugatti type 35 A, 1926,
med patina. Man kan
se, at den bliver brugt,
og at den ikke bare er
en udstillingsgenstand.
Herligt
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traditionen tro kaffe, rundstykker og en
lille ”skarp” samt en god introduktion
til, hvordan dagen og dele af rejsen skulle
forløbe.
En lille præsentation af deltagerne blev
det også til.
De to Noes’er, Jens Chr. som chauffør
og sønnen Søren, var alle tiders rejseledere,
venlige med godt humør, gode historier
og viden om biler, byer, lande, regioner,
konger, kejsere, hærførere, skikke, kulturer
og til tider serveret med passende musik, så
det var en ren fornøjelse.
Så med den gode underholdning, video,
diverse bilblade samt hyggelig bilsnak m.m.
føltes turen ikke lang, og med tilpas mange
tisse- og spise/hviletidspauser (køretiden
skal jo overholdes) kom vi rimeligt friske
frem til vores mål hver dag.
Som noget nyt for turen kørte vi via A5
og A9 ned gennem det tidligere Østtyskland med første overnatning på Hotel
Luginsland i Thüringen nær Schleiz.
Hotellet ligger lige op af racerbanen
Schleizer Dreieck og var for år tilbage et
godt sted at sidde og se racerløb. På den
oprindelige bane kom bilerne nemlig
kørende direkte forbi hotellet, idet en del
af banen var afspærret offentlig vej. Banen
blev åbnet i 1923 og var dengang på 7,631
km. Den er blevet ombygget flere gange og
er nu på 3,805 km, hvoraf en mindre del er
egentlig racerbane, mens en større del stadig
er offentlig vej, der spærres af, når der er

Alfa Romeo 6C 2300 B, 1937. Kan det
blive flottere?

løb. Der er her afholdt tyske mesterskaber
med op til 250.000 tilskuere. Den anvendes
stadigvæk både til motorcykel- og bilveteranløb m.m. Billeder m.v. på hotellet vidner
da også om en tid, hvor motorløb har været
en del af livet på hotellet.
Efter udlevering af vores værelser var der
fællesspisning med god tysk mad og drikke.

På vej derned overnattede vi på Hotel
Luginsland, der ligger i det gamle Østtyskland lige ved den vej, som bliver
afspærret til race engang imellem og
kaldes Schleizer Dreieck

Med en gåafstand på cirka 20 min. ind til
centrum af byen, hvor Mille Miglia skulle
starte og slutte, lå det bare helt perfekt.
Aftenen forløb med fællesspisning og
hygge.
Torsdag den 17. maj
Nu var dagen endelig kommet, hvor vores
mål med rejsen, starten på Mille Miglia
2012, skulle løbe af stablen. Vejret var
heldigvis perfekt til sådan en dag med sol
og op til 23°.

6C 2300, 1935. Flot motorrum. Fin detalje med ekstra tændrør samt nøgle
monteret på torpedoplade
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Onsdag den 16. maj
Ved afgang fra hotellet om morgenen kørte
vi en rundtur i bussen på den del af banen,
der fungerer som offentlig vej, når den ikke
er spærret af for løb, samt den gamle del
af banen, som i dag udelukkende fungerer
som offentlig vej, men hvor man stadigvæk
kan se de gamle curber, som har fået lov til
at blive liggende i svingene som vidne om,
at her har ”Trabbier” m.m. kørt racerløb
i en nu svunden tid. Da vi havde kørt
”banen” rundt og kom tilbage forbi hotellet
igen, stod hotelværten ude og vin-kede
farvel til os – hvilken gæstfrihed!
Så var vi i atter på vej sydover, hvor vi
kørte ned over Brennerpasset, langs med
og rundt om bunden af Gardasøen op til
Brescia.
Efter en flot tur ankom vi cirka kl. 20
til hotel Novotel 2 i Brescia, der nu skulle
være vores tilholdssted de næste fire dage.

t ur b er etn i n g

Vi gik tidligt fra hotellet og ind til centrum af Brescia, hvor den tekniske kontrol
af bilerne var i gang. Efterfølgende blev de
deltagende biler linet op på torvet og de
omkringliggende gader til skue for en efterhånden stor skare af mennesker, som interesseret studerede, ”indsnusede” stemningen
og tog billeder af biler og chauffører. Der

var også udstillet en del nye ”superbiler”, så
der var lidt for enhver smag og nok at kigge
på hele dagen.
Kl. 16 mødtes de af os, som havde lyst til
en lille rundtur på gåben i centrum af byen
sammen med Søren Noes (det skulle jo ikke
være biler det hele). Han viste og fortalte os
en del om byens historie samt de spænden-

de bygningsværker deriblandt to kirker,
som lå lige ved siden af hinanden. De var
fra hver sin tidsalder og derfor opført i vidt
forskellige stil.
Bagefter trængte vi til en lille italiensk
aperitif, og dermed kunne vi udnytte tiden,
til der skulle være fælles spisning af pizza.
Søren havde overtalt et pizzeria til at lukke
os ind lidt tidligt således, at vi kunne være
klar til starten af løbet kl. 18.45, hvilket var
én time tidligere end normalt.
Vejret var stadigvæk perfekt, og rigtig
mange mennesker var kommet på gaden
for at se starten, og da afspærringer ikke var
noget, italienerne havde tænkt ret meget på,
kunne vi alle sammen komme meget tæt på
Alle deltagerne samlet på
trappen foran Alfa Blue
Teams mødelokale. Gippo
Salvetti nederst til højre og
hans søn ved siden af. Et Alfa
Blue Team-medlem lige bag
ved Søren Noes. Charlotte,
vores guide, nr. 2 øverst fra
højre
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Biler og mennesker
overalt i bymidten. De
fine Alfa’er er: 6C 1500
SS, 1928, 6C 1750 GS,
1930, 1900 C Super
Sprint, 1955

Fredag den 18. maj
Dagen var afsat til en tur til Milano, og
undervejs skulle vi besøge Alfa Blue Team,
som har sine biler og samlingssted i en
industribygning tæt på Milano.
Vi blev taget godt imod af Gippo Salvetti
m.fl. Gippo er præsident for Alfa Blue
Team, som startede denne private samling
af Alfa’er tilbage i 1970. Kort tid efter
ankom Charlotte Sylvestersen, som skulle
være vores tolk og samtidig guide på turen
til Milano. Charlotte er dansker, italiensk
gift og bosiddende i Milano siden 1993.
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1900 C Super Sprint, 1955. Efterfulgt af
Maserati A6 G, 1955

Hun har tidligere arbejdet for DR og
Berlingske Tidende, men er nu selvstændig
journalist og rejseleder. Siden www.italy.dk,
som helt sikkert er et besøg værd, skrives og
redigeres primært af hende.
Alfa Blue Team samlingen er ikke åben
for offentligheden, men via Charlotte blev
det muligt for Jens Chr. og Søren at få lavet
en aftale således, at vi kunne få lov til at se
deres fine samling.
Alfa Blue Team er en klub på ca. 20 mænd
(kvinder ikke tilladt), der stadig mødes hver
torsdag aften for at spise sammen og snakke
om biler. Her har de gennem tiden fået
opbygget en unik samling af Alfa’er fra tiden
efter krigen og frem til den dag, hvor Alfa
Romeo bliver overtaget af Fiat-koncernen,
hvilket skete i 1987. Der bliver, efter deres
mening, ikke fremstillet rigtige Alfa’er under
Fiat’s regi, så de nyeste biler, som findes i
samlingen, er Alfa 164 og Alfa 33 (nogle
eksemplarer dog fra efter 1987). Af samme
grund havde de opsat et adgang forbudtskilt med et billede af Fiat-koncernens
direktør Sergio Marchionne.
Der var det hele og mere til. Standard
Alfa’er, nogle ombyggede f.eks. til brandslukningskøretøjer til brug på motorbaner,
enkeltstående specialmodeller, prototyper,
pansrede eksemplarer, racerbiler, busser,
pølsevogn, og der var sågar bilen til Alfistens sidste rejse, nemlig en Alfa Romeo
rustvogn.

En Alfa Romeo flymotor samt scooter og
en lille Maserati-samling var der også blevet
plads til. Et af medlemmerne var kørende i
en Maserati fra 1962, som han købte i 1972
for skrotprisen. Den var stadigvæk i god
stand, og på trods af alderen var den originalt udstyret med el-sideruder, aircondition
og Bosch indsprøjtning, og det virkede!
En fabriksny Alfa 33 var også en del af
samlingen. Købt ud fra den filosofi, at hvis
nogen på et tidspunkt skulle have lyst til
at teste, hvordan en fabriksny bil kørte
og føltes på det pågældende tidspunkt, så
havde man her muligheden for at prøve det
i denne 33’er.
Efter at have gået rundt mellem alle de
dejlige biler var der arrangeret spisning for
alle i deres mødelokale, som gennem et
stort glasparti har udsigt til en stor del af
Alfa’erne.
En stor oplevelse med rigtig god italiensk
mad, fire retter og vin dertil og mulighed
for at stille spørgsmål til værterne.

Udstilling på
torvet i Brescia,
tidstypisk tankstation-detaljer
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de deltagende biler. Næsten for tæt i nogle
tilfælde, når bilerne gav den gas gennem
gaderne.
De eneste danske deltagere var i bil nr.
244: Lars Lundgård Larsen og Jens Møller
Jakobsen i en Porsche 550-1500 RS årgang
1955. Vi så dem kun en enkelt gang.
Over 1.000 havde ansøgt om deltagelse i
løbet, men ”kun” 384 biler stillede til start
og har dermed betalt 8.000 Euro for at være
med i det legendariske løb, hvor det ikke
gælder om at vinde, men om at være med.

En af de mange specialkarrosser til
Fiat 1100 og med respektløst Alfa-look

t ur b er etn i n g

Hos Alfa Blue Team har man ikke en
flue på væggen, men en Alfa Romeo!

Én af Alfa Blue Teams “hellige haller” med Alfa’er på stribe. Her ses bl.a. til venstre
nogle Junior Zagato og Quattroroute-modellen fra 1965

Som tak for den store oplevelse fik
værterne to numre af Alfa Romeo-klubbladet med lovning på for fremtiden at
få fremsendt kommende udgaver, når de
udkommer. De var meget imponeret over
standarden for bladet, og Peter Dyrelund
fik stor ros af Alfa Blue Team for dette. Helt
fortjent.
Imponeret var de også af, at vi er ca.
1.700 medlemmer i ARKD, mens den italienske klub kun kan mønstre ca. 1.300.
De virkede i det hele taget ligeså glade
for at se os og høre om vores begejstring/
entusiasme for Alfa Romeo-biler, som
vi var over at få lov til at se deres unikke
samling. En stor del af samlingen er i

øvrigt beskrevet i de to bøger, der hedder
Alfazioso og Alfazioso 2, ligesom bogen
om 100x100 udstillingen også er skrevet af
foreningens præsident Gippo Salveti, der
senest har skrevet Alfavelate (Alfa’erne fra
den hemmelige kælder under museet). De
sidstnævnte bøger er omtalt her i bladet for
nylig og kan stadig købes hos Alfa-Shop’en.
Efter nogle rigtig gode og mindeværdige
timer tog vi afsked med vores gæstfrie
værter og skulle nu fortsætte turen ind til
Milano.
På turen fortalte og besvarede Charlotte
de spørgsmål, vi nu måtte have vedrørende
den italienske kultur og om, hvordan det er
at være italiener i dagligdagen. Det lyder til,

at det er lidt hårdt at få en dagligdag til at
hænge sammen for den almindelige familie
i Italien i dag. En almindelig løn på ca.
200.000 kr. rækker ikke så langt, selv om
skatteprocenten er lavere end i Danmark
(i stedet betaler firmaerne store arbejdsmarkedsbidrag), og kun 1/3 af de unge under 25 år har arbejde. Men de hænger også
på en tidligere alt for generøs tilgang til det
med pension. Tidligere kunne en italiener
gå på pension efter en bestemt årrække på
arbejdsmarkedet – vist nok cirka 30 år – og
med en pension på tæt ved slutlønnen. Det
kunne betyde, at en italiener kunne stoppe
på arbejdsmarkedet allerede, når hun/han
var i 50’erne og med god pension. Det går

To smukke og meget
forskellige kirker fra hver
sin tidsalder i Brescia
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Mange Giulietta’er. De lidt skjulte er endda st.car-udgaver

Lørdag den 19. maj
Dagen for afslutningen på Mille Miglia.
Men først skulle vi besøge firmaet Luzzago
(www.luzzago.com), inden turen gik videre
til el Passo della Futa for at se, når bilerne
fra løbet kom forbi på deres vej tilbage fra
Rom.
Luzzago er et firma beliggende tæt ved
Brescia, der sælger, renoverer og restaurerer
special- og veteranbiler.
Vi blev budt velkommen af én af Luzzago-brødrene, hvorefter vi fik adgang både til
deres biler i udstillingen samt til værkstedet,
hvor de restaurerer deres egne biler med
salg for øje samt kundebiler. Efter hvad jeg
kunne se, blev dette arbejde meget grundigt

udført. Derfor er bilerne rent prismæssigt
nok også i den lidt dyre ende.
Men priser er jo til forhandling, og hvis
man har tid nok til at forhandle og få
sælgerens fortrolighed, ja så kan man sikkert
blive enige om en pris, der tilgodeser begge
parter.
Efter sigende har de tidligere haft biler i
flere restaureringskategorier, men de havde
nu fået ”ryddet op”, og de fleste biler var
i fineste stand. De lagde dog vægt på,
at bilerne var i original – og om muligt
urestaureret stand – så en del af dem havde
almindelig patina. Der var dog nogle rækker af biler placeret udenfor, som lignede
reservedelsbiler eller ”håndværkertilbud”.

En lille eksklusiv afdeling med TZ1,
SVZ, GTA og nogle Giulia, Sud og
GTV6-racere
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ikke i længden, og pensionsalderen er nu på
vej op, så den ligner vores.
Efter ankomsten til centrum af Milano
gik vi en guidet tur gennem gågaden op forbi Domkirken m.m. og måtte derefter sige
farvel til Charlotte. En stor tak til hende,
fordi hun gav sig tid til os. Jeg tror heldigvis
også, at hun selv fik noget ud af dagen –
specielt besøget hos Alfa Blue Team.
Derefter var der nogle timer, hvor vi
kunne gå rundt på egen hånd i den flotte
by. Domkirken var helt sikkert et besøg
værd samt en boghandel, der var kendt for
sin bil-litteratur. Nok mest for den kvindelige halvdel var der jo også tøj og modebutikkerne.

En Alfetta ambulance. Så har vi set det med

t ur b er etn i n g
Luzzago er et sted med rigtig mange
spændende biler, og hvis penge ikke var et
problem, kunne man sagtens finde én af
sine drømmebiler her.
Efter dette spændende besøg hoppede alle
ind i bussen, som nu kunne fortsætte syd på
mod Toscana for at se Mille Miglia-bilerne
komme op gennem el Passo della Futa.
Passet ligger i Firenze-provinsen i de
smukke Appeninerbjerge ca. 30 km inde i
Toscana og i ca. 900 meters højde.
Vejret så lidt lunefuldt ud med store
mørke skyer, og 10 minutter efter ankomsten begyndte det da også at småregne, men
det var stadigvæk lunt, så med medbragt
paraply eller regntøj var det ikke noget
problem.
Efter at have stillet den værste sult ved en
opstillet bod med sandwich m.m. var vi klar
til at se de deltagende biler komme op over
passet.

Jo, der var alt i Alfa Romeo varebiler/
pickup. Biltransporter, kranbil, servicevogn, kassevogn, minibus, campingbil,
isbil, ambulance, rustvogn og mange
flere

Vi stillede os op langs vejen, hvor bilerne
kommer op fra rundkørslen tæt ved kirken
og videre op mod passet.
Der var en livlig trafik af biler i begge
retninger – ikke bare de biler, der deltog i
Mille Migla, men også de lokale, turister og
tilskuere skulle have vist deres biler frem.
Løbet bliver jo afholdt på offentlig vej, så
der var ”frit spil”.
Når man har stået på dette sted i godt
en time, ja så har man temmelig sikkert set
alle de fede biler, som man overhovedet kan
drømme om at eje, prøvekøre, eller bare
at have set. De var der alle sammen, lige
fra en standard Fiat 500 af ældre model til
en Bugatti Veyron og alt derimellem samt
selvfølgelig alle de herlige deltagende biler i
Mille Miglia, hvor Alfa’erne var rigtigt godt
repræsenteret. Der var også omkring 600
Ferrari’er, som deltog i den officielle del af
arrangementet og kørte samme rute. Det

var alle modeller helt frem til den nyeste FF,
som der var en del af.
Sidst på eftermiddagen kørte vi igen
tilbage mod Brescia hen over Po-sletten for
at være klar til afslutningen på Mille Miglia
om aftenen. Po-sletten er det mest frugtbare og flade område i Italien, hvor man på
grund af klimaet og jordbunden kan dyrke
op til tre afgrøder om året. Vi så overrislede
marker som bevis for, at der på Po-sletten
også kan dyrkes ris.
Tilbage til Brescia og det gode vejr igen
kunne vi se, at Ferrari-klubber var ved at
line op på en parkeringsplads i udkanten af
byen. Efter en tur på hotellet gik vi ind til
byen for at se afslutningen på løbet.
Her var de Ferrari’er, som vi tidligere
havde set nu i gang med at køre rundt i
en del af Brescia’s gader. I modsætning til
starten af løbet var der nu lavet en delvis
afspærring af vejen, hvor deltagerne skulle

Den sjællandske
formand får måske
et slagtilfælde ved
synet af Arna, men
der var også andre
fine fra 70’erne og
80’erne, bl.a. en GTV
Turbodelta

Dennis foran
isbilen
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køre, og det var så her, at Ferrari’erne kunne
give den gas, indtil deltagerne i det egentlige Mille Miglia kom tilbage til Brescia
igen fra deres tur til Rom.
Vi mødte nogle andre medlemmer fra
Alfa Romeo-klubben inde i byen. De var
selv kørt fra Thisted til Brescia, hvilket jo
selvfølgelig også kan lade sig gøre.
De første deltagende biler kom ind i
Brescia ved 21-tiden, hvor de skulle køre
deres biler op på et stort podie.
Her blev kørere og biler præsenteret og
hyldet, inden de kunne fortsætte videre
ind i byen, hvor tilskuerne stod i begge
sider og klappede og hujede, da de kom.
En entusiasme og glæde ved biler og
motorløb som vi godt kunne lære noget af
herhjemme. Her er det jo ”bare” fodbold,
som folk går op i på den måde. Nogle af
Mille Miglia-deltagerne holdt straks ind til
siden og parkerede bilen. De så glade ud,
da de hoppede ud, og dem i de åbne biler
var næsten helt sorte i hovederne efter den
lange tur. Her gik de så gennem afspærringen for at bestille en fadøl og noget at spise
ved de restaurationer, som lå langs med
vejen. Sikkert tiltrængt efter den lange tur,
og mere højtideligt var det altså heller ikke.
Skønt at se.
Dette scenarie fortsatte til et stykke efter
midnat, og vinderbilen for Mille Miglia
2012 blev (selvfølgelig) en Alfa Romeo 6C
1500 GS fra 1933, der havde deltaget i det
oprindelige løb. 2. pladsen gik til en BMW
328 MM, og på 3. pladsen kom en Aston
Martin Le Mans fra 1933.

Mantova. Her skulle vi besøge museet for
den berømte og nogle vil sige den bedste
racerkører nogensinde indtil dato, Tazio
Nuvolari (1892-1953).
Museet, som ifølge deres hjemmeside
skulle være åbent, viste sig desværre at
være var lukket i tre måneder på grund af
renovering. Det havde man nok bare lige
glemt at skrive på hjemmesiden! Så det blev
ikke denne gang, vi skulle se det, men en
italiensk is kunne vi da heldigvis få, og den
gamle bydel var rigtig flot, så byturen var
alligevel ikke helt forgæves.
Derefter gik kursen til Maranello med
Ferrari-museet. Vi havde ikke selv været på
museet før, og det er helt sikkert et besøg

værd med flotte biler og teknik og med rig
mulighed for at købe souvenir med alt lige
fra stempler og ventiler til tøj, ure og tasker.
For os, nogenlunde almindelige mennesker, vil Ferrari altid være en drømmebil,
uopnåelig og næsten mest en ”udstillingsgenstand”. Så er Alfa’erne mere ”jordnære”
og opnåelige og efter min mening sjovere at
kigge på og drømme om. Men en prøvetur i en Ferrari skal jeg nu alligevel have
næste gang, jeg kommer forbi! Ved siden
af museet var der nemlig mulighed for at
bestille en prøvetur i en Ferrari, hvor man
for 60-100 Euro kunne få en 10 minutters
prøvetur bag rattet af en Ferrari-model,
helt op til den nyeste 458 Italia (eller man

Alfa Blue Team’s mødelokale og spisested hver torsdag aften. Et veldækket
bord med dejlig udsigt til de ”hellige
haller” og et Alfa Romeo komfur til
højre. Kan man ønske sig mere?

6 C 1750 GS Testa Fissa, 1931, tilbage i
Brescia i god behold efter de 1000 mil
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Søndag den 20. maj
Her skulle vi til Ferrari-museet i Maranello, og undervejs passerede vi byen

Bilen til en Alfist´s sidste rejse set hos Alfa Blue Team, som har købt den hos Luzzago

t ur b er etn i n g
kunne betale mere for en længere tur). Fed
fornemmelse og stærkt vanedannende ifølge
dem, der fik sig en tur.
I byen var der andre butikker med Ferrari merchandise og modelbiler m.m. Og
i de weekender, hvor der køres Formel 1 i
Europa, vises dette i den lokale biograf og
med efterfølgende folkefest i byen, hvis Ferrari vinder. Dette havde nogle af de andre
deltagere oplevet på en tidligere tur.
Da vi kom tilbage til Brescia, var der
arrangeret fællesspisning på en restaurant
(typisk italiensk med dårlig akustik og lys,
men god mad) lige over for vores hotel.

lang tunnel.
På den sydlige del af bjerget, inden vi
kørte ind i tunnelen, var der grønt og frodigt, men da vi kom ud i den anden ende
på nordsiden, var der et ganske anderledes
klima, hvor det hele næsten kun lige var
sprunget ud. Sikken en forandring.
Vi fortsatte videre gennem Schweiz til
Tyskland, hvor vi skulle overnatte på Hotel
Zur Mühle i Bad Brüggennau, beliggende
cirka 30 km før Fulda.
På hotel ”surmule” var der fællesspisning
lige efter ankomst og efterfølgende hygge
med ”røverhistorier” bagefter.

Mandag den 21. maj
Afgang fra Brescia i regnvejr, men skidt med
det, vi skulle jo bare sidde i bussen.
Turen gik en anden vej hjem, op forbi
de gamle Alfa Romeo-fabrikker i Arese og
forbi Como-søen, gennem Schweiz og over
San Bernardino-passet via en cirka 6 km

Tirsdag den 22. maj
Afgang om morgenen og efter en lille ekstra
rundtur i byen (bus- og lastbilchauffører
bruger ikke GPS!) fandt vi den rigtige vej
ud og kunne nu sætte kurs mod Danmark
og Rødekro, hvor øboerne gerne skulle nå
et tog kl. 16.40.
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Vi nåede Rødekro 10 min. før togafgang
og skulle nu sige farvel til de første fra
selskabet.
Efterfølgende stop i Vejle samt Horsens
og så til sidst Sunds, hvor Alfa’en forhåbentlig stadigvæk stod, hvor vi havde forladt
den således, at vi kunne komme det sidste
stykke vej tilbage til det nordjyske.
Vi var hjemme kl. 21.30 og kan nu
tænke tilbage på en rigtig god tur i særdeles
hyggeligt selskab med mange gode oplevelser, dejlige indtryk og gode minder.
Der var for øvrigt to par af deltagerne,
som ikke var ARKD-medlemmer, men
de blev på turen så begejstrede, at de helt
sikkert bliver nye medlemmer i ARKD, og
hvem ved, måske kommer de også en dag
til at køre i en rigtig Alfa Romeo?
Så det er helt sikkert en tur, som stærkt
kan anbefales, og hvem ved... måske ses vi
igen om to år, når turen atter går til Brescia
og Mille Miglia 2014 med ARKD-bussen
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turbe re tning

Vinderen af Mille Miglia 2012. Det er ikke til at
se det, men det er en Alfa Romeo 6C 1500 GS,
1933, på podiet

Sådan et grin
har man på,
når man
lige har prøv
et en Ferrari
458 Italia
i fuld galop

Biler ved El Passo
della Futta

NYT 4/2012

”Familiebil” på Museo Ferrari. Ferrari FF, den første Ferrari med firehjulstræk, V12,
660 hk, 683 Nm, 0-100 på 3,7 sek., 335 km/t på toppen
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