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PILGRIMSTUREN
2
Det sikreste asfalt er
Formel 1 asfalt…

Den årlige pilgrimstur er årets største oplevelse, og i år gik den omkring første juni-weekend
til Spa-Francorchamps og derefter til Nürburgring. Turens mest uheldige deltager fortæller
her sin historie om turen
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I glat føre er Grandprixbanen på Nürburgring klart
det sikreste valg

T

ur til Belgien – tur i autoværn 1
Fælleskørsel med ligesindede er hyggeligt, men skal
man langt, så er det ikke alle,
der evner disciplinen lige godt. Derfor begynder min pilgrimstur om onsdagen, for så
kunne jeg også besøge nogle gamle venner
på vejen, en beslutning der skulle vise sig at
være starten på en uheldig weekend.
BANG! Et sted på det tyske motorvejsnet
i et uopmærksomt øjeblik, hvor jeg lige skal
justere temperaturen en halv grad, kommer
jeg for langt til venstre og kører ud over

asfaltkanten. Resultat? Hele venstre side af ww
bilen inklusive fælge er skadet. Chokeret
over at ramme autoværnet, men fattet nok
til at holde bilen i den rigtige retning, køres
bilen til nærmeste rasteplads. Bilen er kun
kosmetisk skadet, og der er hverken mislyde
eller fejl på styretøj eller bremser. Fedt nok,
trods alt.
Det skulle senere vise sig, at bilen var
skadet for cirka 40.000 kr. Det er med
andre ord ikke en oplevelse, jeg vil anbefale
jer at forsøge med, men med mit held var
det ikke sidste gang, jeg var i autoværnet
den weekend…
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De deltagende biler med undtagelse af Peters Alfasud, samlet
ved Hotel-au-Printemps. Årsintervallet spænder fra 1959-2007

Der gøres klar med klistermærker og numre. De 42 har
dog en helt anden historie,
som man skal være blaffer i
galax’en for at kende

Forfatterens nu afdøde 159’er. Nu holder der
en rød 159 SW 2.4 JTDM på p-pladsen i stedet

Klassiske racere uden kofangere og med
brede skærme

Belgien torsdag aften
Regnen havde været tiltagende igennem det
meste af aftenen. Det begyndte ved Nürburgring omkring kl. 17, og her i Belgien
nogle timer senere var regnen så intens, at
man skulle have svømmevinger på bare for
at gå en tur. Sigtbarheden var selvfølgelig
derefter, og sammenholdt med omkørsler
på grund af oversvømmede veje og en GPS,
der ikke kunne finde vej, så var tempoet
mod hotellet ganske moderat, og heldigvis
for det, for R-dæk og tre centimeter stående
vand er ikke gode venner, og jeg skulle i
hvert fald ikke køre mere galt den weekend!
Humøret steg et par grader, da jeg sejlede
ind på hotellets p-plads og kunne parkere
i rækken af Alfa’er. Udsigten til at komme
ind og hvile øjnene og nyde en kølig belgisk

øl i godt selskab fik tankerne lidt væk fra
uheldet, og i morgen skulle vi jo køre på en
F1-bane. Så manglede vi bare, at det holdt
op med at regne, når nu vi skulle køre på et
par legendariske baner.
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Hotel-au-Printemps
Et lille, ganske rimeligt hotel med bar og
bespisning. Det øvrige selskab var allerede i gang med øllerne og var blevet
lidt sultne. Jeg selv havde spist i forvejen
og nøjedes derfor med øllen og godt det
samme, for skulle man tro de spisende
gæster i selskabet, så var det i hvert fald
ikke hotellets skyld, at belgiske pomfritter
er berømte verden over. Øllen var dog god
og varede ved lige, indtil dynerne overdøvede tørsten.

MyAlfa trackday, Spa-Francorchamps
I løbet af natten var selskabet blevet udvidet
med endnu tre mand, nu var vi fuldtallige. Morgenkaffen blev støvet til med
et rundstykke, og næsen blev vendt mod
Formel 1-banen, så vi kunne nå at tjekke
ind i rimelig tid. Igen var fælleskørsel ikke
alles stærke side. Men vi nåede dog alle godt
frem og var klar til at skulle nyde lidt god
asfalt. Turen ind til banen foregik endda på
noget af den oprindelige bane – det er jo
pilgrimstur, vi er på.
Vel ankommet i pitten gik turen nu
til Eau Rouge Drivers Club. Her var der
indskrivning og udlevering af reglement,
deltagernumre og klistermærker. På et bord
kunne man få kaffe, croissanter og lidt
lækkert til ganen, og et par flotte piger i
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Pitten er pakket og klar til
det grønne flag. I baggrunden
ses tilkørslen ved siden af
Raidillon-kurven (Eau Rouge)

stramme jeans sørgede hele dagen for lidt
godt til øjnene, hvis man nu trængte til en
pause fra bilerne.
I pitten blev der arbejdet på at blive klar
til dagens oplevelser. Biler blev tømt for
overflødigheder, klistermærker blev påført,
og andre igen læssede biler af trailere eller
skiftede hjul, så det passede til den lette
nedbør. Regnen ophørte dog heldigvis, og
efter første kørsel blev der skiftet til tørvejrsdæk i stort set hele pitten. Vejret holdt
resten af dagen, og vi kunne nyde en dag på
Spa-Francorchamps uden ulykker.
Tidligere havde Alfa Romeo-dagen ikke
kun været forbeholdt Alfa’er, men i år
skulle det være anderledes, så der var kun
tre biler, der var med som ”special guests”:
En ældre Porsche, en Radical og en Lucra

LC470. Det må siges at være ok trods alt,
for samtidig var størstedelen af de mange
deltagende biler flotte og velkørende ældre
modeller, dertil lidt nyere gadebiler i de
store motorvarianter.
Men mit uheld lurede, så efter en del
gode omgange i min diesel 159’er valgte
tryksiden at springe læk. Så nu blev der
lokalt sort tåge bag min bil, så jeg måtte ud
med tommeltotten, hvilket gav mange gode
omgange fra et passagersæde, blandt andet
i en 4C og en 147 GTA, hvoraf den sidste
gav dagens bedste helhedsoplevelse, uden
dog på noget tidspunkt at kunne måle sig
med kulfibermodellens hårde acceleration.
Efter dagens strabadser satte vi kursen
mod Frau Puderbach i Barweiler ved
Nürburgring, hvor størstedelen af selskabet

skulle bo. Her blev vi budt velkommen af
en oplagt mutter, der glædeligt så frem til at
møde sine nye gæster og i øvrigt gerne ville
vide, hvornår vi ønskede morgenmaden
serveret. Efter fordelingen af de pæne værelser satte vi kursen (til fods) mod aftenens
spisested i Barweiler. Her blev vi alle enige
om, at bøf på sten var et lokalt onde, som
man ikke kunne være bekendt at bestille,
simpelthen fordi alle andre ville sidde og
skulle døje med den generende mados, som
retten afgiver under måltidet.
Hele aftenen blev der udvekslet historier,
og tilbage på hotellet blev det også til en
lille én, inden vi gik til køjs. Vi skulle jo
tidligt op og være klar til, at banen åbnede
klokken 8. Det skulle dog vise sig, at vi
kom alt for tidligt op.
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Lørdag, Nürburgring
Efter en velassorteret morgenmad, hvor Frau
Puderbach insisterede på, at vi godt kunne
drikke mere kaffe og spise mere brød, ankom vi energiske og veloplagte til banen lidt
over kl. 8. Banen var dog lukket, da det var
tåget flere steder på banen, så de eneste, der
kørte indtil kl. 10.30, var RingTaxi’en.
Så for at fordrive ventetiden gik jeg lidt
rundt og tjekkede biler ud og prøvede at
tiltuske mig passagerture hos nogle af dem,
der havde rigtigt skønne biler. Heldet var
desværre ikke med mig, omend det gav
nogle gode dialoger ind imellem. Eksempelvis havde en ældre svensker i en McLaren
nogle kommentarer om, hvorfor det lige
blev endnu en McLaren. ”Porsche har alle
ved Nürburgring, Ferrari er for playboys, og
Lamborghini er for drenge, der vender kasketten omvendt, og så er der kun McLaren
tilbage, som kan lave biler, der er hurtige
nok.”
På spørgsmålet om, hvorfor han så ikke
kørte Koenigsegg, nu han var svensker, var
svaret dog ret forståeligt. For hvorfor købe
en svensker, når man kan købe 12 englændere for de samme penge?
Efterhånden blev ventetiden dog for
meget for Stig, der var udlånt fra BMW, og
når nu det kun var RingTaxi, der kørte, så
bestilte han en tur i en M3. Per og Gert stod
tæt på og blev inviteret med på turen, og
imens de stod og ventede på chauffør Dale

Lomas, så åbnede banen selvfølgelig, men
det betød blot, at man på video’en nemmere
kan vurderer, hvor hurtigt det går på grund
alle de biler, der bliver overhalet. (www.
youtube.com/watch?v=zZoU2HgAAQs).
Turen rundt med en RingTaxi er i øvrigt
cirka to minutter (!) hurtigere end den tid,
som Jeremy Clarkson kunne præstere i en
Jaguar.
Banen åbnede som sagt, og der var asfalt,
der skulle bruges. På grund af mit uheld
med egen bil valgte jeg at tomle mig til en
tur med Per i hans Giulia Sprint Veloce,
men det er åbenbart ikke kun på min bil, at
jeg har en uheldig indflydelse, så Per nåede
kun at køre én omgang på Nürburgring.
Generatoren holdt helt op med at være generator og nægtede at lave strøm. Heldigvis
var det en fed og meget autentisk oplevelse,
hvilket er blevet foreviget her: www.youtube.com/watch?v=JPkqnUUbNpM.
Da vi havde fået kørt den gamle Giulia ud
fra banen, valgte vi at køre et sted hen, hvor
den var nem at skubbe i gang, og imens vi
holdt lidt og vurderede situationen, så jeg
svenskeren fra tidligere og valgte at prøve
lykken med tomlen igen, men forgæves.
Svenskeren fik dog øje på Pers gamle Giulia
og spurgte, om ikke han laver video’er til
nettet? Jo, den var god nok, det gjorde Per
da. Og så fulgte en længere dialog, hvor
svenskeren fortalte, hvordan han med
fornøjelse havde set en af Per’s guider cirka

SZ. En af 1.036 biler baseret på Alfa Romeo 75 V6. Denne model var ombygget til racerbil, og
alle paneler var eftergjort i kulfiber. En hurtig og velbygget racer fra Jac Auto

Der funderes over mulighederne efter en defekt MG generator...
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50 gange. Samtalen sluttede med et ”god
weekend”, og imens fik jeg øje på en nordmand, der var på vej ind i en baneklargjort
ældre Porsche. Frem med tomlen igen. Jo
da, jeg måtte da godt komme med.
Turen i Porsche’n blev til to intense
omgange på lidt under de ni minutter, hvor
trafik og gule flag gjorde, at tiderne kun blev
hurtige og ikke meget hurtige. Jeg takkede
for oplevelsen og snuppede en tur i egen bil,
og selv om tryksiden på en dieselbil er utæt,
og hastigheden er moderat, så er Nürburgring altid en oplevelse. Jeg valgte derfor at
fortsætte med endnu en omgang. Det skulle
jeg aldrig have gjort!
Tur i autoværn 2
Kort tid efter, at jeg kører ud på min anden
runde, begynder det at regne så meget, at
jeg vælger at tage den med ro fra Fuchsröhre
med henblik på at køre af i bunden af banen
ved Adenau. Det skulle vise sig at være en
fornuftig beslutning, for havde jeg kørt
hurtigt, så var det ikke sikkert, at jeg kunne
køre fra den udskridning, jeg fik omkring
Kallenhard/Wehrseifen. Vejstykket er også
kendt som tre højre, eller miss-hit-miss,
hvor der refereres til, hvordan apex’et skal
skæres. Det er en svingkombination, der
i tørvejr ikke er et problem, og i regnvejr
plejer den heller ikke at være slem, man skal
bare skære den rigtigt. Men mit held er jo
ikke ret godt, så der er selvfølgelig spildt

Handicapbil (fuld håndbetjening), en-ejers fra
ny, V6, Bilstein, BBS og Supersprint. Så pyt med,
at det er lidt besværligt med ind- og udstigning
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noget glat, sandsynligvis kølervæske, for
pludselig smider bilen alle fire hjul, som
kørte den på is, og da den igen får fat, så er
det med kurs mod autoværnet, hvor hele
højre side denne gang bliver klasket imod.
Igen en skade fra skærm til skærm, her dog
krydret med en ”Nürburgring sporing”
med bøjet styretøj og hjulophæng, yaeh!
€ 150 pr. meter
Kører man galt på Nürburgring, skal man
blive holdende dér, hvor man kørte galt.
Der er dog risiko for, at uheldet kan udvikle
sig, så jeg valgte at køre til banevagten ved
Ex-mühle få hundrede meter senere og
fortælle om min episode. Der var dog travlt
på radioen, for der var yderligere fem biler,
der netop var kørt galt på et 10 km langt
stykke, og jeg var den, der var kommet
mindst til.
Efter lidt ventetid, hvor der blandt andet
kørte en ambulance på banen, kom der til
sidst en banekontrollant og skulle inspicere
de skader, jeg havde pådraget banen. Vi
fandt stedet, og de kontrollerede autoværnet og konstaterede, at det kun havde fået
et meget lille tryk, så jeg skulle kun betale
for inspektionen. Og heldigvis for det. For
autoværnet, der er tre sektioner i højden,
koster 300 € per to-meters sektion, og så er
der jo også udgiften til stolperne, hvis man
har bøjet dem også.
Farvel Alfa Romeo og hej Formel 1-bane
Jeg kom af banen, fik betalt for kontrollen
og fik kontakt med det øvrige selskab. Det
viste sig, at Per havde opgivet at få lavet
generatoren på den gamle Giulia og havde
valgt at lade Autohjælp fragte bilen hjem.
Det blev en vemodig afsked i regnvejr, hvor

En søndag i passagersædet
Dagen startede igen overdådigt ud hos Frau
Puderbach, og fordi det var søndag, var der
også kage på bordet. Efter morgenmaden

gik turen igen til Ringen. Jeg lagde ud
med at være passager hos Stig i hans Z3M,
og Per kørte med Gert i hans 145 Q. En
skøn formiddag blev overstået med både
banekørsel og kig fra sidelinjen ved et af de
mange berømte sving. Til frokost kørte vi
til Pizzeria & Trattoria Ventisette i Adenau.
Restauranten hed før i tiden Giulia, og
i forbindelse med et generationsskifte er
stedet blevet grundigt renoveret. Resultatet heraf er en restaurant og en menu, der
har oplevet et løft i kvalitet. Der var heller
ikke noget at komme efter, når det kom til
betjening, pizza, tiramisu eller kaffe. Et sted
jeg med garanti skal besøge igen.
Eftermiddagen bød på et bil- og chaufførskifte. Her havde jeg glæde af at opleve Gert
trække sin 145 Q rundt på Nürburgring i et
imponerende tempo, og fordi vi har været
heldige med bilerne, så kunne jeg passende
sidde og forhindre bilen i at hoppe ud af
gear (det var galt med 3. gearet).
Et par omgange senere blev det til en
lille pause, hvor vi igen mødtes i pitten. Og

Når enden er god…
Pit'en på Spa-Francorchamps

Når drengene skal lege og finder den store
kasse med biler frem

vi ønskede Per tillykke med medlemskabet
af Bongard Club.
Efterfølgende besluttede vi os for at køre
et smut på Nürburgring GP Strecke. Her
var afkørselsmulighederne i det mindste
noget bedre, og vi havde nogle fornøjelige
omgange fordelt på en 145 Q, en 156 GTA
og en BMW Z3M Roadster.
Aftensmaden blev klaret på Lindenhof
med gode øl og god mad. Jeg selv valgte at
prøve deres berømte Grillhaxe, hvilket er et
valg, der kan anbefales.
Tilbage på hotellet stod den på kvajebajer
og gennemgang af dagens oplevelser. Der
blev set og udvekslet video’er, og vi blev
alle enige om, at sådan en taxitur ikke var
nogen dum investering. Dagen efter åbnede
Nürburgring først klokken 10, så vi skulle
heldigvis ikke tidligt i seng.

➥

En af dagens mere hardcore deltagere på myalfa's trackday på Spa-Francorchamps
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Ulv i fåreklæder. Eller ”Thats a racingcar”, som Taxi Dale oplevede den på Nürburgring:
www.facebook.com/bridgetogantry/videos/1102038756485786/

…det endte med en autotransporter og et medlemskab af ”Bongard Club”

imens de ældre deltagere pustede lidt ud,
valgte jeg at gå på opdagelse med tommeltotten. En ung nordmand i en Porsche
mente dog, at hans kammerat var en bedre
chauffør, så det blev til en 8.17-tid i en
BMW M3, og et stort tak senere gik jagten
ind på endnu en passagertur. Her mødte jeg
den engelske pensionist Paul i hans Megane
RS Trophy. Jo, han tog gerne passagerer
med, men på eget ansvar, og så mente han i
øvrigt, at 8.17 var en tid, der var til at slå.
Om han kørte under ved jeg ikke, men
han lagde ud med at køre fra Dale Lomas,
der tidligere på dagen kørte RingTaxi’en,
og omgangene føltes virkeligt hurtige, og
vognen dansede igennem sving og bremsezoner uden, at vi på noget tidspunkt blev
overhalet. Alt i alt en fantastisk søndag i
passagersædet.
Aftensmaden blev den aften indtaget på
restaurant Pitstop. Her var der også nye forpagtere, men desværre var skiftet ikke med
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samme succes som nede i Adenau. Stedet
er gået fra at være et ganske rimeligt Pizzeria til at være et steakhouse med blandet
succes. Men så er det jo godt, at der ikke er
langt til Lindenhof eller Pistenklause, næste
gang vi er på de breddegrader.
Igen blev aftenen sluttet af med en
gennemgang af dagens begivenheder,
men vi havde igennem dagen oplevet lidt
mandefald. Ikke noget alvorligt, men det
var jo mandag dagen efter, og nogen havde
forpligtelser, der skulle overholdes.
Mandag - ny dag, ny defekt
Et Alfa Romeo-ejerskab siges at byde på
overraskelser i ny og næ, men denne gang
var det nu ikke italienernes skyld. Fejlen
lå denne gang hos en bremseimportør, der
ikke lige havde tjekket, om det var den
rigtige compound, han havde fået hjem.
Resultatet var nu, at Gert stod med et sæt
nye, men nedslidte bremseklodser på sin

145 Q. Og så er der altså langt hjem til
Fyn.
Heldigvis havde Gert været forudseende
og havde medbragt et ekstra sæt i tilfælde
af, at det skulle blive nødvendigt at skifte,
og det skulle det altså. Vi fandt værktøj
frem og fik pillet forhjulene af for blot at
konstatere, at vi manglede den rigtige top
for at kunne pille gliderne af bremsecaliprene. Sikke øv! Til vores held var vores
værter ganske hjælpsomme. Hr. Puderbach
ledte forgæves i sin egen garage, så han
kørte et smut til mekanikeren og hentede
det nødvendige grej. Hatten af for det, det
var uundværligt.
Imens Gert og jeg rodede med bremser på 145’eren, så snakkede Per med Hr.
Puderbach. Det viste sig, at Hr. Puderbach
havde været maler på Nürburgring igennem
en menneskealder og derfor havde mange
spændende historier og rekvisitter fra et langt
arbejdsliv. Færdige med reparationen gik
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Gert, Dale, Stig og Per tilbage cirka 8 minutter
efter afgang. En imponerende oplevelser, der
blev talt en del om efterfølgende. Se video’en
her: https://youtu.be/zZoU2HgAAQs

De var nye inden turen, så jeg sidder og øffer
lidt over holdbarheden og anbefaler i stedet
Endless MX-72 til næste tur

Søndagsmorgenmad hos Frau Puderbach

turen hjemad i en kortege af to biler. Her var
en chauffør henvist til et passagersæde, og en
af bilerne skulle hjem på værksted.
Nürburgring er et smukt, stemningsfyldt
og historisk sted, der skal behandles med
respekt. På Formel 1-baner derimod, er der
plads til at være uheldig.

Efterspil
Min 159 SW’er blev undervejs skadet for
cirka 80.000 kr. Men fordi det er fordelt
på to skader, så kunne jeg vælge at få den
lavet, eller jeg kunne vælge at få penge for
den. Jeg valgte det sidste og har nu modtaget 10.000 kr. mindre end det, jeg gav for

den for to år siden. Så nu går jagten ind
på en 159 SW 2.4 med læderkabine (red.:
Michael har fundet en tilsvarende rød i
mellemtiden).
Og har du derude købt min gamle blå
159’er, så hører jeg gerne fra dig på facebook.dk/morgenmotorklub.
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