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Køreglæde i Kongehuset

Prinsesse Alexandra var begejstret som et barn med 
gratis turpas til Tivoli, da hun under sit besøg ved Racing
Festivalen selv blev ræset rundt i de hurtige biler

Prinsesse Alexandra er protektor for Unicef, og det var derfor helt
naturligt, at hun lagde vejen forbi Racing Festivalen under Bella
Centrets store bilmesse, hvor kendte motorsportsfolk i år kørte

penge ind til netop Unicef.
Men det var nu  som privatperson, at Prinsessen dukkede op søn-

dag eftermiddag. Så i dagens anledning var den mere formelle spad-
seredragt, hun bruger ved officielle arrangementer, skiftet ud til fordel
for et afslappet look med jeans og en fiks kort læderjakke. Hendes hu-
mør var dog som altid smittende og steg i takt med de mange omgan-
ge, Alexandra selv fik en tur i de hurtige biler. 

– Det er jo enhver mands drøm at komme ud at få en tur i sådanne
biler. Og da også min drøm, fortalte Porche-prinsessen entusiatisk.

Men altså ikke en drøm, der endnu er hendes egne drenge forundt
at få opfyldt. Den omsorgsfulde mor mente, at Nikolai på seks et halvt
og den tre år yngre Felix var for små til så voldsom kørsel.

– Jeg ville selv gerne vide, hvor hurtigt det gik; men jeg har fået for-
talt, at ingen af kørerne nogensinde selv kigger på speedometret. Des-
værre. Men det er også spændende bare at opleve, hvor forskelligt de
hver især behandler bilerne. 

Efter en tur i en Mercedes SLR med Jochen Mass, Porsche Carrera GT
med Thorkild Thyrring og med Henrik Lundgaard i både en Ferrari F 430
Coupé og en Maserati GT Trofeo kunne prinsessen erklære Thyrrings
Porsche for sin favorit. Måske derfor fik Alexandra en ekstra Porsche-tur
af svenske Stanley Dickin i en skriggul 911 GT3, inden hun selv satte sig
bag rattet og racede hjem igen i sin egen sølvgrå Audi A4 3,0 Turbo.

Alexandra prøvede selv,
hvordan det føles at 
sidde bag rattet i en
Mercedes SLR, men da
nøglen blev drejet i
tændingen, indfandt
hun sig dog som passa-
ger og overlod fører-
sædet til den erfarne 
racer Jochen Mass. 

Danmarks nye motor-
sportsstjerne, Ronnie Bre-

mer, havde travlt med at
køre penge ind til Unicef,
som Alexandra er protek-

tor for. I mellemtiden kun-
ne prinsessen så nærstu-

dere hans fem meter lange
champ-car sammen med

Bremers kommercielle 
manager Lars Lynge.

Besøget ved Racing
Festivalen var ikke offi-
cielt og Alexandra var
derfor selv bag rattet i
sin Audi, da hun sam-
men med sin privatse-
kretær, Christine Lyng,
lagde vejen forbi.

Det er ingen
hemmelighed,
at motorsport

og hurtige biler har
en ganske særlig
plads i hjertet hos
prins Joachim, der
selv kører historisk
motorløb med sin ve-
teranbil Ford Lotus
Cortina. 

Derfor var Joachim
selvfølgelig også på
pletten som protek-
tor for Thorkild Thyr-
rings Racing Festival,
da de indkørte penge,
godt halvanden milli-
on, skulle overrækkes
til Unicef søndag ef-
termiddag. 

Prinsen var først
landet fra sin 14 dage
lange, officielle rejse i
Cambodja og Viet-
nam samme morgen,
hvor han tog direkte
fra lufthavnen ud for
at spise morgenmad
sammen med motor-
kørerne og varme bi-
lerne op med et par
runder, inden publi-
kum kunne tage
plads på passagersæ-
derne. 

Sidst på eftermid-
dagen vendte Joachim
så tilbage for officielt
at overdrage de ind-
kørte penge til Unicef,
og da lagde den hjem-
vendte prins ikke skjul
på, at det ikke kun var
duften af benzin i pit-
ten og den ekstra
køretur med Ronnie
Bremer, der var grun-
den til det brede smil
på læberne. Glæden
skyldtes i lige så høj
grad, at prinsens forel-
skelse i kæresten Ma-
rie Cavallier nu heller
ikke længere er nogen
hemmelighed.
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Prins Joachim be-
søgte i to omgange
racerkørerne ved
Racing Festivalen.
Først morgenen ef-
ter at han lige var
landet fra sin offici-
elle udlandsrejse
og igen om efter-
middagen, hvor
han som protektor
for arrangementet
fik en sludder med 
Jason Watt.

Forelsket Joachim
trodsede jetlag

– Nu skal jeg
hjem og sove, 
udbrød prins Joa-
chim efter en sid-
ste hæsblæsende
racertur med
Ronnie Bremer
ved afslutningen
af årets Racing
Festival, der kørte
halvanden million
ind til Unicef.

Porsche-
prinsessen

Tiara og prinsessekrone
var for en eftermiddag
skiftet ud med en for-
svarlig motorhjelm, da
prinsesse Alexandra hil-
ste på Thorkild Thyrring
og de øvrige racerkørere
under Racing Festivalen.

Porsche-
prinsessen
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