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Center var privat og ganske
uformelt, så derfor kørte hun
selv – i roligt tempo – sin bil
hjem til Svanemøllevej på
Østerbro med privatsekretæ-
ren og veninden Christine
Lyng på passagersædet.

Dog først efter at have sik-
ret sig, at beløbet til Unicef
satte rekord.

– Det er et fantastisk flot
resultat. Helt utroligt, sagde
prinsessen, der netop i dag,
torsdag, ved et pressemøde
hos Unicef fortæller, at penge-
ne skal bruges til hiv- og aids-
smittede børn i den tredje ver-
den. E

trine.larsen@billed-bladet.dk

Y I princippet skulle det fra-
skilte prinsepar, Alexandra og
Joachim, dele rampelyset i
Bella Center, for som protek-
tor for Racing Festival skaffe-
de prins Joachim pengene, og
som protektor for Unicef skul-
le prinsessen tage imod dem.

Men sådan gik det ikke, for
det tidligere ægtepar krydsede
hinandens fodspor, og den ene
afløste den anden.

Mens prins Joachim hvilede
ud hjemme på Amalienborg,
tilbragte prinsesse Alexandra
et par timer med fart, spæn-
ding og kubik i Bella Center.

– Det er herligt og meget,
meget spændende og sjovt,
sagde prinsesse Alexandra, da
hun tog styrthjelmen af efter

de første par ture i henholds-
vis en Porsche med Thorkild
Thyrring bag rattet og en Ma-
serati Trofeo, som Henrik
Lundgaard kørte.

– Hvor stærkt kørte De?
– Jeg ved ikke, hvor hurtigt

topfarten er, for racerkørerne
kigger ikke på speedometret,
så selvom jeg har spurgt dem,
så ved jeg det ikke. Men det
gik rigtig, rigtig hurtigt, for-
tæller prinsessen, der ikke er
bange for fart.

Vilde med hurtige biler
– Ikke her sammen med så

professionelle kørere, slet
ikke, siger prinsessen inden
hun snupper en hurtig omgang

i en Mercedes SLR 626 og Fer-
rari-fabrikkernes nyeste model
F 430.

– Havde det ikke været en
herlig eftermiddag for Felix og
Nikolai?

– Uh ja, de har en meget
stor interesse for biler, lige-
som deres far, men de er end-
nu for små til at komme med
og prøve at køre herude, synes
jeg. Men de vil helt sikkert
gerne høre om det, siger prin-
sesse Alexandra.

Alexandra lod sig også lokke
til at prøve racerstjernen Ron-
nie Bremers Champ Car,
USA’s svar på Formel 1, hvor
prinsessen næsten forsvandt i
den grønne racer.

Prinsessens besøg i Bella
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Prinsesse Alexandra tilbragte søndag eftermiddag i Bella
Center med at køre stærkt og kaste glans over
arrangementet, der indbragte godt halvanden million til
Unicef, som hun er protektor for.

MILLIONOVERSKUD
Sidst på dagen dukkede prins Joachim
igen op i Bella Centret. Da var Alexandra
taget hjem, så hun så ikke, at Joachim
overrakte Unicef’s generalsekretær,
Steen Andersen, en check på godt halv-
anden million kroner, som blev Racing
Festivalens flotte resultat. – At der er ble-
vet kørt mere end 1,4 million kroner ind
er fabelagtigt. Det er både rekord for Ra-
cing Festivalen, men også rekord for en
enkelt dag, sagde prins Joachim stolt, in-
den han sammen med Bella Centrets ad-
ministrerende direktør, Arne Bang-Mik-
kelsen og Racing Festivalens primus mo-
tor, Thorkild Thyrring, kunne overrække
godt halvanden million kroner til Unicef’s
generalsekretær, Steen Andersen.

Prinsesse Alexandra har ikke
for ingenting været gift med

en bilglad mand. Det har
smittet af, så både hun og

sønnerne elsker fart. Her er
prinsessen ved ankomsten i

sin racer-skindjakke.

Selv for en meget
slank prinsesse,
kan det være
svært at komme
op af racerkøre-
ren Ronnie Bre-
mers Champ Car
racer. Prinsessen
fik dog en hjæl-
pende hånd af di-
rektør Lars Lynge
og Michael Thyr-
ring, bror til
Thorkild. 

Prinsesse Alexandra 
kørte fem omgange i
fem forskellige biler og
havde selvfølgelig styrt-
hjelm på, som en rigtig
racerkører. I baggrunden
ses Thorkild Thyrrings
storebror, Michael 
Thyrring, der ledsagede
prinsessen.

Prinsesse Alexandra var elegant
og sexet i sort og hvidt, da hun
fredag aften deltog i Racing Fe-
stivalens gallamiddag, hvor 140
gæster deltog. Prinsessens flot-
te taske er fra veninden Henriet-
te Zobels butik, Pure Heart.

Også Joachim var
dybt interesseret i

Ronnie Bremers
Champ Car. Men

han så ikke på bi-
len sammen med

Alexandra. De var
begge i Bella Cen-

ter søndag, men
ikke samtidig.


