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MILLE
MIGLIA
		

– La corsa più bella del Mondo
Tekst: Klaus Hahn Foto: Klaus Hahn og Gert Sterner

Vi fik alle taget disse fantastiske billeder nu, hvor
vi havde en dygtig forograf med, Gert Sterner,
og vi havde fundet sådan
et fantastisk sted.
Fra venstre Klaus
Hahn's 1750 GTV, Per
Einarsson's 2000 GT og
Jesper Thamm's 1750
GT fotograferet meget
italiensk i en typisk
toscansk indkørsel
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Ankommet
til hotel ved
Lago Maggiore

I

taliensk selvforståelse
fornægter sig ikke: ”Mille
Miglia – det smukkeste løb i
verden”. Det vender jeg tilbage
til. Mit udgangspunkt er, at jeg er vild med
klassiske biler og har haft en Alfa Romeo
2000/1750 GTV (Bertone) i næsten 30 år.
Jeg ved ikke rigtigt, hvornår og hvordan
jeg faldt over Mille Miglia, men den første
rigtige introduktion kom gennem Jens Chr.
Noes og en ARKD bustur til Mille Miglia,
hvor vi kunne kombinere interessen for
klassiske italienske biler, god mad og kultur
i Italien.
Det blev en stor oplevelse, og jeg drømte
måske om at deltage selv en dag, ganske

uopnåeligt syntes det, men vi kunne da
starte med at køre en tur til hjemlandet
med den lille Alfa Romeo. I 2006 var vi
første gang i Italien i Bertone’n med Wille
Roos som organisator for en fin ferietur. Alt
gik, som det skulle, vi hyggede os sammen
med de andre deltagere blandt andre Mikkel og Dorte Lund samt deres sønner.
På Alfa Romeo’s 100 års jubilæumstur
i 2010 faldt vi i snak med flere medlemmer, der mente, at man kunne køre efter
det officielle Mille Miglia-løb i en slags
følgegruppe. Jeg undersøgte mulighederne
og fandt frem til en gammel Alfa Romeoven fra Sverige, Wille Roos, som luftede
tanken om netop sådan en tur. Jeg meldte

Terrasen på Albergo Stazione helt ned til bredden af Lago d'Iseo. Til højre med navneskiltet
ses Wille Roos, som havde arrangeret vores tur

mig straks, og bagefter fik jeg da også lov
af min bedre halvdel. Jeg spurgte, om min
bror ville med, men det var lidt svært med
logistikken og hjemrejse fra Phillipinerne.
Så ringede jeg til Mikkel Lund for at lufte
idéen, og efter en kort betænkningstid på
cirka fem sekunder meldte han sig betingelsesløst parat.

" mille miglia - det smukkeste løb i verden ifølge
arrangørerne "
Det blev så en tur med Mille Miglia i
egen bil, hvor vi i 2011 skulle følge ruten
og de andre 375 deltagende klassiske sportsvogne fra perioden 1927-1957. Co-pilota
Mikkel havde et godt argument: Det skulle
ikke bare være race, det skulle være en livsnydertur med pauser til god vin og mad og
oplevelser omkring arrangementet i det hele
taget. En meget tiltalende tilgang, og vi blev
makkerparret, der kørte de 1.600 km på en
weekend i maj 2011.
Nu havde min bror annonceret sin
deltagelse på Facebook og alle steder, så jeg
kom til at “skylde” ham en tur. Med rettidig
omhu fik vi sat turen i kalenderen for 2012,
og så tog vi også en tur sammen.
Det var lidt om optakten. Historien om
selve Mille Miglia starter i 1927 med to
mænd – den italienske racerkører Aymo

2012 december

➥
11

t u rber etning
Maggi og Franco Mazzotti. Maggi var også
pilot og greve, Conte di Gradella, og boede
i Pandino udenfor Cremona. Maggi kørte
både Bugatti Type 35 og 36 sammen med
Ettore Bugatti. Mazzotti organiserede det
første Mille Miglia i 1927, da Brescia havde
tabt rollen og værtsskabet af det italienske
Grand Prix til Milano og det nye Autodromo Nazionale Monza. Mazzotti kørte
Isotta Fraschini 8A SS sammen med Bindo
Maserati.
I 1927 deltog 77 biler på den 1.000 romerske mil lange tur. Løbet blev altså startet
som en protest og med det formål at vise,
hvad området kunne præstere af teknisk
formåen – det gjaldt for biler, både og fly
m.v. Racerløbet var ganske enkelt: Kør fra
Brescia til Rom og tilbage igen hurtigst

muligt. De første mange år stod der Alfa
Romeo på det hele. De vandt i perioden
1928-1938 i 6C og 8C Spiders af forskellige
slags med kørere som Campari, Nuvolari og
Biondetti. Løbet var efterhånden blevet farligt med rekordtider af Moss/Jenkinson på
10 timer og 7 min. for de 1.600 km i 1955.
Løbet stoppede i 1957 efter en ulykke, hvor
en bil dræbte flere tilskuere.
Nå, nu kan man jo kun deltage i Mille
Miglia, hvis man har en bil fra perioden,
som tidligere har deltaget i løbet, er i original stand, betaler 7.000 euro, er en kendt
og elsket celebrity, industrimagnat eller
lignende og har nok af penge og indflydelse.
Hvis man gør sig håb om at vinde, skal man
dertil være en ung, smuk italiener og have
en rød italiensk bil på lokale plader. Jeg

Ankommet til
Lörrach, hvor vi
mødes med de
andre. #1 er Wille
Roos og #34 er
Per Einarsson og
Gert Steiner. Vi
kører i #007

opfylder kun kravet om rød italiensk bil.
Her kommer Wille så ind i billedet. Han
har kørt i sin Duetto i næsten 40 år og
mange af dem med ture til Italien. På trods
af ovenstående, men med gode forbindelser,
fik han vist nok nogle uofficielle godkendelser på plads. Vi måtte gerne køre med
i løbet, hvis vi kørte lidt diskret og ikke
generede nogen. 35 Alfa Romeo er nu ikke
så diskrete i fuld krigsmaling, men det gik.
Jeg tog afsted til Italien alene, men
mødtes med de andre i Hamborg, hvor vi
tog toget til Lörrach. Næste dag gik det
videre sydover mod St. Gottard, hvor jeg
troede, vi skulle igennem tunnelen, men
der blev drejet af, og vi kørte op over passet
med megen sne ved vejsiderne. Jeg kørte
videre mod Lago Maggiore for en over-

Der var mange
flotte modeller,
denne er en Ferrari
– der bagved, altså
Per Einarsson tog hele turen
ned til Brescia i den blå Bertone
og kunne undervejs fremvise de
farvestrålende Orso Velco-mærker
på Nürburgring
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Wille Ro
o
Persson s og hans niece N
sluttede
af med de
en fantas illa
ti
hvor vi h jlig middag på Sar sk uge
ilste af m
ni
ed alle de co,
andre
Der er
hyggelig
forsamling
på terrassen
foran vores
hotel i Sarnico, vores
tilholdssted
i tre dage op
til løbet

natning, mens jeg ventede på, at Susanne
skulle komme flyvende til Milano. Nogle
dage senere kørte jeg tilbage for at hente
Mikkel Lund i Brescia. Vi landede på hotellet i Sarnico ved Iseo søen og forberedte

vores kortege, smed de resolut taskerne i
hækken og hoppede og sprang, mens de
vinkede med armene over hovedet som hilsen. Vi kvitterede med blinkende lygter og
dyt i hornene. Senere hen kørte vi igennem

" Vi kvitterede med blinkende lygter og
dyt hornene "
os lidt til turen. Da vi ikke rigtig vidste,
hvad vi gik ind til, var der nu ikke så meget
forberedelse. Bilen var selvfølgelig gået efter,
men i dagene lige op til afgang viste det sig,
at en udskiftning af hjælpestyrehuset ikke
havde korrigeret det slør, der var i styretøjet,
så vi måtte leve med en noget sejlende bil,
ærgerligt.
Vi samledes i Brescia torsdag over frokost,
hvor starten skulle gå ved 18-tiden, så vi
havde tid til at se på alle de deltagende biler,
der fyldte gader og pladser i byen. Det er
det rene slaraffenland – man ser bilmodeller, man aldrig har set før. Vi samledes på
en af Brescia’s indfaldsveje og kørte samlet
afsted i kortege og stødte til ruten udenfor
byen.
Vi havde forberedt os med en ældre TomTom navigator, hvor en “vejledende” rute
var plottet ind. Den var udmærket, hvis vi
kom ud af kurs, men det gik nu nemmere
ved bare at følge feltet med de mange spændende biler. Vi havde en god fornemmelse
for ruten, vi kunne bare se på alle tilskuerne, der stod i vejsiden og hilste og hujede,
hvor vi kom frem.
På vej igennem en lille landsby gik to små
drenge med skoletasker. Da de opdagede

en by, hvor børnehavebørn var stillet op
på række for at hilse på. Først var det vist
en drengeskole, for alle var i blåt, og noget
længere nede af gaden var pigerne i noget
rødt/lyserødt. Vi havde fået nogle reklamekarameller og bolscher, som vi smed ud af
vinduet til dem – vild jubel. De børn er nu
godt opdraget :-).
Ved hver lille ændring og frakørsel var
der retningspile med Mille Miglia logo’et
til at vise vejen. Ved alle rundkørsler stod
folk, der holdt trafikken tilbage på venstresiden ved indkørslen og andre, der viste

vej til frakørslen, så vi kunne drøne lige
igennem med alles velsignelse. Per Einarsson, som også deltog i 2012, var begejstret
og opstemt og kunne imponere tilskuerne
i rundkørslerne ved at “give en ekstra omgang” med pivende dæk og hylende horn.
Ind imellem troede vi, vi havde tabt ham,
men så kom han igen drønende og dyttende
bagfra. Herligt.
Når vi kørte der i feltet blandt alle de fine
biler, blev almindelige færdselsregler ligesom
tilsidesat. Nogle vil måske mene, at sådan
kører italienere altid, men det var nyt for os
at brede os over i venstre side af vejen, over
fiskehaler og fuldt optrukne linier, men når
politimotorcykler ligefrem viste os vejen,
gik det jo nok. Specielt hjemvejen gennem
Bologna var en oplevelse. Vi kørte 80-90
km/t gennem byen uden at stoppe for rødt,
da lyskryds blev annuleret af en horde af
politimotorcykler, der stoppede trafikken på
forhånd.
Vi kørte mod Garda og senere over
Verona til Ferrara på de små veje. Nogle
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Et par Bertone’r, forfra
og bagfra, behørigt
dekoreret af vores respektive sponsorer
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Selv om der er
behov for at skrue
lidt, kan det jo godt
foregå med højt
humør. Per Hahn
er i gang med
olietryksmåleren.
Der var fuldt tryk
på, også selv om
motoren ikke var i
gang

byer er mere fantastiske end andre. Verona
var en stor oplevelse, da aftenen og mørket
var faldet på, med tusindvis af tilskuere med
opmuntrende tilråb, Bella Macchina! Mikkel kommenterede tørt, at nu vidste han,
hvordan det var at være rockstjerne – med
alle de blitz lige i udsynet :-). I 2012 blev
vi dog kategorisk afvist i flere omgange at
køre igennem Verona, selv om andre slap
igennem. Vi var lidt på den, for i år havde
vi kun en printet rutebeskrivelse at køre
efter, da en nyere version af TomTom ikke
længere kunne uploade ruteplanlægningen,
som vi havde fået. Nå, vi valgte at følge

Vi fik i to omgange lejlighed til at se Rivaværftet, her en Riva Aquarama. Der vil
senere komme en artikel herom

En 8C 230
Brescia o 0 Touring MM par
m
en. Smuk formiddagen inde keret i
n
imponerendat skue, men endn startu
e at se o
g høre i f mere
art

efter en gammel Mercedes, der også blev
afvist, men hvor der på siden stod servicecar. Vi mente, han burde kende vejen. Vi
kunne knapt følge med ham, der blev givet
fuld gas. Mener, vi tabte ham ud af en
rundkørsel på et tidspunkt, men så optog
vi forfølgelsen af en bagende, der umiskendeligt lignede en Alfa Romeo 33 Stradale.
Lige meget om han kunne vise os vej eller
ej, ville jeg gerne følge denne bil. Vi kom
på rette spor igen. Min bror, Per, brugte
en fidus – fandt den aktuelle position med
TomTom og forsøgte at finde et punkt 5-7
kilometer fremme på rutebeskrivelsen og så
plotte dét punkt ind. Det reddede os flere
gange.
Trætte fandt vi vores motel i Ferrara og
gik til køjs nærmest kl. 02 efter lidt natmad
som bestod af en øl og banan. Næste morgen oppe og igang fra 7-tiden med kørsel
ned mod San Marino. Det var faktisk mest
et problem at finde vej, når vi var udenfor
ruten, så det tog lidt tid at komme fra hotel
til ruten igen. Fuld fart frem igen med en
opsamling udenfor Ferrara, hvor vi stod et
stykke tid i vejkanten med de andre Alfa’er
og nød udsigten til de forbikørende. Der

Optankning er jo nødvendig – her ligefrem i formation
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var lige tid til at konstatere, at en voldsom
resonanslyd fra motorrummet ikke var så
alvorligt, som det lød. Manifolden skulle
bare spændes efter.
En flad og lidt kedelig tur ned mod San
Marino med en del trafik på de mere almindelige veje. Men så begyndte opstigningen, til at starte med ikke så stejlt og med
to-tre baner til rådighed, senere blev det
både stejlere og smallere, og der var langt
til toppen. På det sidste stykke holdt biler
ved alle afkørsler, p-pladser og benzintanke
med rygende kølere eller fæl lugt af brændt
kobling, der skulle køles ned.
I 2012 fik en af vores norske deltagere
problemer på vejen op. Varmeslangerne
til kabinevarmen havde løsnet sig og var
“kørt ind i” ventilatorvingerne, som igen
bevirkede, at remmen blev revet over. De
havde reservedele med og klarede selv reparationen, flot klaret.
Så gik det videre op og ned over Appenninerne, og jo højere, vi kom op, desto
dårligere vejr blev det med torden og regn.
Vi kom op over trægrænsen, hvor der stadig
var sne på tinderne og lavede et lille fotopitstop et stykke nede i nogle serpentinersving. Det var imponerende at se en typisk
gammel Bugatti (type 35/36) med lædertasker på siderne lave baghjulsudskridninger
på vej ned ad bjerget. Jeg havde advaret os
begge om, at stejle nedkørsler og bremsning
i sving med høj fart ikke var en god kombination, men det lykkedes alligevel for os
på den ujævne vej at presse forhjulene helt i
bund og raspe en dækkant og skyde blinklyset i forreste skærm af. En amerikaner
fra vores gruppe var stoppet i vejkanten på
nedkørslen og så fortabt ud, for bremserne
var stået helt af. Peter Sejersen sprang til
med hjælp og spurgte til hans kørestil. De
fik hældt noget vand på bremserne, og Peter
anbefalede at motorbremse i stedet for at
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Deltagerne fra fire af de danske biler i Cremona. Fra venstre tættest kameraet: Jesper Thamm
(1750 GTV), Carl-Elmer Madsen (Spider S4), Klaus Hahn (1750 GTV), Per Hahn, Jørgen Svendsen, Lars Nørgaard og Per Einarsson (2000 GTV). Gert Sterner har fotograferet.

sidde med foden på bremsen, hvilket hjalp
dem helskindet ned.
Efter Appenninerne gik det sydover mod
Rom i dejligt vejr. Vi havde aftalt at mødes
på netop den restaurant, som Nuvolari og
Sterling Moss spiste på, før de igen drønede
tilbage mod Brescia. Vi var en halv time
forud for tidsplanen og tænkte, at vi kunne
køre med det officielle felt for at se, hvor
de skulle overnatte. Det førte os frem til
en rundtur omkring det olympiske stadion
i Rom, hvor bilerne
skulle overnatte. Vi kørte
tilbage til restauranten
og mødtes med de andre
samt en del fra den italienske Alfa Romeo- og
Duetto-klub. En overnatning på et simpelt
motel er ikke værd at skrive om. Det lå dog
fint lige ud til motorvejen, så næste morgen
var det bare at svinge ud fra p-pladsen,
så var vi midt i feltet igen, i en flot lavt
hængende solopgang med klassiske biler “all
around”.
Mens østsiden af Italien var lidt rå og
upoleret, var turen op fra Rom mere civili-

seret med pæne og gode veje. Da vi kom op
i Toscana mod Sienna blev det jo ligefrem
smukt, bløde bakker og sving på sort asfalt
med pinjetræer i vejkanten.
På begge ture havde vi planlagt et pitstop
på den store plads i Sienna. Mikkel fandt
et p-hus tæt på pladsen, vi smed bilen og
gik til centrum og fandt en café lige netop
i det sving, hvor bilerne kom ind på selve
pladsen. Så kunne vi sidde og spise pizza,
drikke en bierra og samtidig se og høre

fornøjelsen, og det gik forrygende lige indtil
det sidste sving før toppen, hvor motoren
satte lidt ud og ikke kunne trække. Vi smed
den ind i vejkanten, og jeg begyndte at
checke tændrør, benzintilførsel og karburatorer. Måske var motoren blevet så varm,
at benzin kogte? Så jeg hældte vand over
karburatorerne for at køle. Fredrik fra Sverige fik lige skohornet sin fine hvide Bertone
ind foran mig og sprang ud for at hjælpe.
Så fik vi også checket tænding, tændspole
etc. Måske var der en løs forbindelse. Peter
Sejersen ringede fra toppen, hvor de andre
holdt en lille pause og spurgte, om han
kunne hjælpe. Det var både betænksomt og
god stil. Heldigvis startede motoren igen,
og vi kunne fortsætte til toppen.
I 2012 kørte vi en lidt anden vej op mod
Passo della Futa, men Bertone’n fik nu de
samme udsættere engang i mellem. Denne
gang havde vi en klar mistanke til karburatorerne, som vi havde haft udfordringer
med undervejs. Faktisk var vi inde hos
Luzzago, som prøvede at indstille dem,
men det blev blot værre. Vi skruede selv på
dem, kørte lidt, checkede tændrør, skruede
lidt igen, kørte igen, og sådan fik vi den da
til at gå igen. Vi kørte igennem en lille by
i køkørsel, og pludselig ud af øjenkrogen
så vi et værksted med gamle Alfa Romeo’er
udenfor. Vi fandt en p-plads på en tankstation og gik tilbage
for at se, hvad
det nu var. Det
viste sig at være et
gammelt værksted, som havde
fungeret som Alfa Romeo’s faste pitstop lige
side 30’erne med check, dækskifte og eventuelle nødvendige reparationer, før turen
gik videre nordover.
Udenfor var et tidstypisk setup med en
Alfa Romeo fra netop 30’erne. Såvidt vi
forstod, skulle bilen være original og have
deltaget i Mille Miglia. Min bror studerede
udstødningen nøje og fandt frem til, at et

" Det gik forrygende lige indtil det sidste sving før
toppen, hvor motoren satte lidt ud "
feltet ankomme. Det, syntes vi, var et af
højdepunkterne på turen. I 2012 var det
lidt mere rodet, da fire biler skulle blive
enige om, hvor og hvordan, så det lykkedes
ikke helt på samme måde.
Det gik så videre op mod Passo della
Futa. Vi kan jo ligeså godt køre op over de
bjerge, der nu er. Her er tætte og snævre
serpentinersving hele vejen op. Mikkel fik
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Med opstigende sol fra Rom mod Toscana, hvor vi rammer lige ind i feltet
lidt nord for Rom ved vores motel
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En fantastisk Maserati Aseigiciesse kommer drønende op mellem tilskuerne på vej ud ad
Brescia, inden vi selv hentede vores biler og blandede os i trafikken

spjæld i udstødningsrøret kunne drejes med
et håndtag på siden af vognen af føreren.
Konklusionen var, at man kunne vælge mellem fri udblæsning eller længere afgangsrør
og “lydpotte” alt afhængig af, om man
ønskede moment eller topfart. Snedigt, og
min bror genkendte funktionen fra sin topmoderne Corvette Z06. Der var også andre
racere som f.eks. en GTAm, m.fl.
Grundet småproblemer og måske lidt
frustration og dårligt vejr valgte vi og CarlElmer at tage den direkte vej mod Cremona
på motorvejen og altså udenom Passo della
Futa. Det skulle vi jo nok ikke have gjort,
men det syntes mest sikkert og fornuftigt.
Til gengæld kom vi til Cremona før hele

feltet og kunne sidde og nyde det hele over
lidt at spise og nogle øl. I 2011 havde Mikkel og jeg fornøjelsen af at køre gennem
byens torve – fantastisk by som gør noget
ud af det. Kirken er oplyst med fakler, det
er så flot.
Vi stoppede i udkanten af Bologna for
tankning, hvor Prins Gustav af Sverige sad
i en Porsche omringet af nogle politibetjente. Som historien forlyder, skulle han
have fået en fartbøde (troede ikke det var
muligt), men havde ikke kontanter på
sig. En svensker fra vores hold skulle efter
sigende så have lagt 50 euro ud for bøden.
Jeg ved ikke lige, hvordan han så har fået
dem tilbage, men han er vel kørt dyttende

Et par nordmænd har fået motorstop. Det er
med at have kommunikationslinierne i orden,
mon ikke vi checker reservedele eller sådant?

op foran slottet og kørt tre gange rundt
om Rytterstatuen for at kræve sin ret og få
opmærksomhed – nøjagtigt som vi gjorde
i København, da vi kørte med kræftsyge
børn under CHGP og under et tidligere
Classico-træf (dér var der dog ingen, der
skyldte os noget).
Da vi ankom tilbage til Sarnico om natten over midnat, var der fest. De, der var
ankommet før os, hilste med tilråb og skål!
Festligt. Vi fik nogle bierra, den første fra
kardantunnelen i Einarsson’s bil. Den var
meeget lun, så den skulle straks skylles ned
med noget mere koldt. Vi var trætte og gik
hurtigt i seng. Ud på natten vågnede jeg
ved, at sengen bankede op mod væggen.
Døsigt tænkte jeg, at det måtte være et
jordskælv, men så faldt jeg vist i søvn igen.
Næste dag viste det sig, at der HAVDE
været et større jordskælv i Bologna. Vi
konkluderede, at det måtte have været lyd-

mellem Verona
Nat på en Shell-tank
eksles
udv
der
r
hvo
a,
og Vicenz
kronisere
indtryk. Vi prøver at syn , ure, m.v.,
ser
GPS'en, rutebeskrivel
ﬁnde vej
eller helt konkret at

Vi er kommet til Sienna og nyder en
frokost, mens vi ser på bilerne, der
kører ind på den store plads
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Så er vi an
hvor sids kommet til Crem
o
te
jres. Hum etape mod Bres na,
cia
øret er s
tadig højt fe-

Vi valgte at køre uden om Siena's centrum, fordi vi var kommet bagud, og på et senere tidspunkt skulle vi vælge, om vi ville
bruge tid i Cremona eller køre over Futa- og Raticosa-passene. Her deltes vore veje, så Klaus Hahn og Carl-Elmer Madsen
tog direkte til Cremona, og de to andre kørte omvejen over bjergene. Her er der rådslagning – bare et tilfældigt kønt sted

trykket fra alle de Weber-karburatorer, der
havde fået murene til at falde.
Næste dag om søndagen var det så tid til
at sige farvel til de andre. I 2011 blev Susanne og jeg en uges tid i det italienske, før

men i selskab med nye rejsekammerater
var det faktisk en fornøjelse. Det var en ren
drengerøvstur, hvor sarkasme og ironi føg
om ørene på en, dog på en ordentlig måde.
Jeg har tilmeldt mig turen i 2013, hvor
programmet er skåret lidt
til, så vi kan være bekendt at
tage konerne med. Vi skærer
den del af, der ligger syd for
Toscana. Vi kører altså fra
San Marino over mod vest
til syd for Sienna og optager forfølgelsen
igen derefter nordpå. Det giver mere tid til
ophold på gode hoteller, hvor vi kan nyde
mad og vin, bilerne samt hinandens gode
selskab. Det bliver storslået – igen.
Jeg kan uden forbehold anbefale sådan en
tur. Det giver en ekstra dimension at køre

" Sengen bankede op mod væggen
- det måtte være et jordskælv "
vi kørte hjemover. Det blev en længere tur,
for biltoget var både afsporet og eksploderet,
da vi skulle afsted, så vi kørte hele vejen
hjem gennem Tyskland. I 2012 havde Wille
og Nilla arrangeret en festlig afslutning med
en fortrinlig frokost på en meget fin lokal
restaurant. Jeg hader den biltogstur hjem,

sammen med 375 fine klassiske biler. Der
er en enorm begejstring for arrangementet.
Mikkel Lund blev interviewet af RAI uno
på vejen op til San Marino. Det blev sendt,
og nogle danskere fandt os efterfølgende i
Sarnico og kunne genkende os fra TV. Man
regner med, at syv millioner fulgte begivenheden. Man får ekstra goodwill, og alt synes
at kunne lade sig gøre. Det er dog hårdt at
sidde i bilen i et par dage med kun fem timers søvn. I 2013 bliver der mere fokuseret
på den smukke del af turen og vil dermed
give plads og tid til at nyde det endnu mere.
Stor tak for hyggeligt selskab til alle undervejs, tak til arrangøren Wille Roos. Stor
ros til ham, og tak for billederne, som er
kommet fra forskellige. De ekstra gode har
Gert Sterner taget.

Denne infernalsk
larmende sølvpil kørt
af Jochen Mass og
Mick Walsh overhalede os flere gange.
Det er Fangio's bil
fra 1955, og den er
lidt længere end den,
som Moss kørte i. Nr.
722 var også med.
Havde fornøjelsen af
at blive overhalet af
dem mange gange
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