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Concorso d’Eleganza

Villa d’Este 2017
Allan Bøgh Christensen besluttede, at nu måtte han prøve at overvære Concorco
d'Eleganza Villa d'Este, så han tog derned og samlede indtryk fra turen. Det er
noget, som man bør overvære en gang. Her følger beretningen.
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Tekst: Allan Bøgh Christensen Foto: Allan Bøgh Christensen og Frank Rameckers

➥
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H

elt tilbage i 1929 blev dette
arrangement afholdt første
gang. Med over 80 deltagende biler i konkurrencen,
som blev vundet af en Isotta
Fraschini, var det fra starten en værdig
konkurrent til lignende begivenheder i
Europa. Arrangementet – som i dag er ejet
af BMW Group – har haft en omskiftelig
historie, som man kan læse mere om her
http://concorsodeleganzavilladeste.com/
history.
Jeg har længe haft et ønske om at opleve
et bilarrangement af denne type, så i år tog
jeg en forlænget weekend ved Como-søen,
som altid er et dejligt sted at besøge. RM
Sotheby’s skulle afholde en auktion ved
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Villa Erba, så der var ikke bare mulighed for
at se på flotte og specielle biler, man kunne
også købe dem…
Navnet Villa d’Este kommer fra hotellet
ved Como-søen, hvor arrangementet bliver
holdt om lørdagen for særligt inviterede
gæster. Om søndagen er bilerne udstillet
ved Villa Erba, som er et konferenceområde, også placeret ved søen, hvor publikum
har mulighed for at stemme på showets

bedste bil. Om lørdagen blev RM Sotheby’s
auktion afholdt, og selv om kun 62% af
bilerne blev solgt, kom det samlede beløb
over 25 mio. euro!
Der var mange fine og specielle biler og
motorcykler til salg og en enkelt Riva båd,
men det var intet mod bilerne i konkurrencen, som jeg kiggede på om søndagen. Over
50 biler, inklusiv et par konceptbiler, deltog
i forskellige klasser, og årets motto var

" Der var ikke bare mulighed for at se på
flotte biler, man kunne også købe dem " ➥
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Tekst: Christian Jarre (oversat af Per
Manstrup Kristensen) Foto: Alfa Romeo og
Bibliotèque de France

6C 2500 Super
Sport 1951

Giulia Sprint GTA 1965

Nogle af vinderne i de enkelte klasser
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Villa Erba

" I år blev det den samme bil, der løb med begge priser, nemlig
en Alfa Romeo Giulietta SS Prototipo af Scaglione "
"Jorden rundt på 80 dage – en rejse gennem
en æra af rekorder", med bilerne inddelt i
forskellige klasser.
Der deltog mange italienske biler, men
også en del andre mærker fra Duesenberg
over Horch til Tatra, alle naturligvis i
perfekt eller flot original stand. De vigtigste
priser er "Best of Show" fra juryen og pub-

6C 1750 Gran Turismo 1932
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likums valg. I år blev det den samme bil,
der løb med begge priser, nemlig en Alfa
Romeo Giulietta SS Prototipo af Scaglione
og præsenteret af hans datter Giovanna. Et
smukt design og tydeligvis en meget populær bil på udstillingen.
Selve arrangementet er afslappet i sædvanlig italiensk stil, men også med meget

entusiasme for bilerne blandt publikum.
Jeg kan klart anbefale at opleve det, og så
er det endnu en anledning til at befinde
sig ved Como-søen – og som regel bliver
Mille-Miglia afholdt weekenden før (det
oplevede jeg i 2008), så der er god mulighed for at kombinere disse spændende
begivenheder.
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Giulietta SS Prototipo 1957, Intermeccanica Imp
700 GT 1961 og Cisitalia
Abarth Coupé 1961

Giulietta SS
Prototipo 1957

Zagato Milano

Giulietta SS
Prototipo 1957

Publikums valg og juryens "Best of Show", Giulie

tta SS Prototipo 1957

6C 2500 Touring
Villa d'Este
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