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Indgangen

SUPERMARCO

JUBILÆUM
I

anledningen af at det italienske supermarked Supermarco i København havde
jubilæum, var Alfa Romeo
Klub Danmark inviteret

med.
Egentlig var det meningen, at arrangementet skulle have været afholdt sidste år,
idet der var 25-års jubilæum i 2020, men
vi ved jo alle, hvad vi fordrev tiden med i
2020 – et stort rundt ingenting! Så det var
med stor glæde, at vi modtog indbydelsen
til Alfa Romeo- og Supermarco-hygge på
Støbegodsvej i København, lørdag den 26.
juni.
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Fin velkomst
Vi blev budt velkommen af Jens Henriksen, der ejer og driver Supermarco samt
Niklas Roar, der ud over at være forfatter,
journalist og tv-vært, også producerer film
og tekster til Supermarco’s platforme.
Der var lavet en meget fin indhegning til
medlemmernes biler, og vi fra bestyrelsen
fik stukket en bunke fribilletter i hånden,
så alle kunne spise og drikke kvit og frit fra
enten caféen eller den opstillede grill foran
butikken. Fornem service!
Dagen igennem
Der blev virkelig kræset for både kunder

og Alfister. Musikken blev leveret af et
velspillende jazzband, og maden blev håndteret af et charmerende personale, primært
bestående af italienere selvfølgelig. Vi følte
virkelig, at vi for en stund var hensat til
de sydlige himmelstrøg. Og interessen for
vores biler var meget stor. Både personale
og gæster var begejstrede, og et vildfarent jysk medlem, der kom forbi, viste sig
at kunne tale italiensk. Til stor glæde for
personalet.
Bilerne
Der var i den grad noget for enhver smag.
Bertone, Duetto, Sprint, gamle og nye
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Der blev kigget
på vores biler

Giulietta, Giulietta og Spider, 1966

Vespa
Musik blev leveret af et jazzband

Giulia Nuova Super, 1976
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Giulia’er osv. Skønt fremmøde på trods af et
samtidigt sparke-dæk-træf i Roskilde. Så stor
tak igen til medlemmerne for at gøre dagen
perfekt!

Spider, 1998

Vinafdelingen

1300 GTJ, 1970

36

AUGUST 2021

Supermarco
Jeg må blankt erkende, at det var mit første
besøg i Supermarco på Støbegodsvej. Men
absolut ikke mit sidste besøg. Der emmede af
Italien i alle afkroge af butikken. Lige fra det
servicemindede primært italienske personale til
de skønne og lækre italienske produkter. Så vil
du have en lille bid af Italien, er det absolut et
besøg værd.
Alfa Romeo Klub Danmark takker i hvert
fald ja til en eventuel kommende invitation. Og
vi regner med, at Niklas Roar til næste år har
fået anskaffet sig en Alfa Romeo. Arbejdet med
at få overtalt hustruen blev i den grad iværksat,
hvor vi fra bestyrelsen var medvirkende til forsøget. Om det så lykkes, må vi se til næste år.
Vi takker Supermarco og deres personale for
en fantastisk dag!
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Sprint, 1987

Italienske flydende produkter

Caféen

Giulia, 2017på Balocco i december 1967
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