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Nu har vi snart lagt ännu en höst bakom oss.
En höst med om inte värme så i alla fall frånvaro av kyla och hala vägar. Flertalet har just
ställt undan sina Masers för vintern och kanske
lätt förskräckta upptäckt att julen och julstöket
är nära.
Familjen Hedborg hade vänligheten att ta
emot oss i september. Efter samling och inspektion av befintliga bilar (HRG 1937, Bentley
och Alfa) på Tennisgatan i Örebro drog man
vidare till ett av familjens inhyrda garage. Två
st 3500 GT och en OSCA tyder på ett visst
förtroende för Fratelli Maseratis verk. På väg
till Dans lantställe åt vi lunch-middag på ett
trevligt litet värdshus och mörkret hade hunnit
falla innan vi var framme vid stugan. Kvällen
präglades av stugvärme, diskussioner om italienska bilar, brasa i öppen spis, öl och sallad,
bilder från kontinenten och mycket annat. I
förbifarten hann vi med ett årsmöte. Ett hjärtligt tack till hela familjen Hedborg alltså.
AHK:s lokaler invaderades av Maseratisti en
lördag i november. Vi visade filmer från Mille
Miglia, Le Mans och Belgiens GP från femtiotalet och de verkade uppskattas av auditoriet. I
de fina lokalerna finns ett bibliotek med en hel
del böcker, ett stort tidningsarkiv och en filmsalong med plats för ett fyrtiotal personer. Man
har öppet på måndagar från kl 13 till kl 21.30.
Ni som är mycket ute och resor kanske ibland
närheten av intressanta Maseratis
utan att veta om det. Det vore nog ide att skaffa
en adresslista över vad som finns i området
alltid finns lite tid över någongång. Om man
ringer och förvarnar i god tid brukar det gå bra
att få göra ett besök och man slipper sitta ensam på krogen. Jag hjälper gärna till med upp-

kommer

i

gifter.
En lista för områdena kring Los Angeles och
San Fransisco har jag tagit fram åt mig själv
och i kommande publikationer får vi se om det
givit något resultat.
Mänga av er har fått ett brev från Mats Danell
i Sundsvall. Han tänker låter trycka upp ett
antal manualer till Ghibli, Mexico/4-porte och
Mistral samt reservdelskataloger till Ghiblin till
mycket facila priser. Det fordras en serie på tio
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för varje utgåva och sektionen kommer att
stödköpa i gränsfallen. Vi är mycket tacksamma för initiativ av det här slaget då detta borde
vara sektionens uppgift. Mats har tel. 060/
11 13 49,17 2355.
Ännu en OSCA bok håller på att skrivas.
Peter Wessel tidigare ägare till ett tiotal
OSCA:s och stor kännare av märket har tagit
sig an saken. Peter, som bor i USA, lär också
äga OSCA fabrikens gamla arkiv eller i alla fall
känna till var den finns. Så underlag borde ju
finnas för en härligt tjock bok. På senare år har
han blivit hovleverantör till den holländske försäljaren Rudy Pas och har inte många bilar
kvar.

Leif Nilsson i Lomma har köpt på sig en fin
Sebring och fick på köpet en hel binge reservdelar till 3500 GT. Dessa delar är inte till salilr
men om du inte på något sätt lyckas finna en
del som du behöves för att få igång bilen så
ställer han upp. Leif har tel 040/41 08 18,
41 0959.
Sektionen har nyligen köpt in två nya böckeF
History of the racing car: Man and Machine av
Giovanni Lurani. Den innehåller över 400 bil-

der. Den andra är 60 vetture ai raggi X

I decembernumret av Classic Car finns en
trevlig artikelom MaseratiAOGCS. En av Maseratis trevligare racervagnar.Vila gärna ögonen
på Pininfarina coup6n. Ni har sett den förr och
kommer att få se den fler gånger. Mr Subbotin i
Californien har en men med något annorlundJ
kaross.

J

Buon Natale
Staffan
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av

Giovanni Cavara. En bok med "röntgenbilder"
av åtskilliga intressanta italienska bilar och
mycket prisvärd.
Till slut vill jag gratulera Thorbjörn Lindgren,
som köpt Sven Karlssons OSCA.
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Verksam hetsberätte Ise fo r
Maseratisekti onen 1977
1.

2.
3.

4.

5.

7.

Två nummer av Maseratibulletinen har producerats.
En resa till ltalien med besök på Maseratifabriken arrangerades. 1 0 personer deltog.
Sektionen har haft ett sommarmöte i Dalsland. Arrangör Jan Danielsson. 10 bilar och
20 personer närvarande.
Sektionen har haft ett höstmöte på Djursholms Slott med 20 bilar och ett 40-tal personer. Arsmöte ingick.
Två möten hölls i Stockholm under hösten.
Det ena hos Kristina och Lars Widenborg
och det andra hos Gunnar Ezelius.
Sektionen har tagit fram och tryckt en sammanställning över Maseratis i Sverige 1977.
Listan har distribuerats gratis till sektionens medlemmar.
En julhälsning i form av en Mistralaffisch
har tagits fram av Eje Blomberg och distribuerats ti I I med lemmarna.

Protokoll från sektionens årsmöte
Tid: 23 september 1978, kl 18.
Plats: Dan Hedborgs lantställe.

1. Till mötets ordförande valdes Staffan
Enhörning och till sekreterare Lars Nivstrand. Dagordningen godkändes.

2.

Registret trycks tills .vidare vartannat år

istället för varje år.
Staffan önskar alltid material till tidningarna. Klubbmedlemmarna får gärna sälja lL
TRIDENTE SVEZIA, men man beslöt sänka
priset till 10:-. Medlemmar får sätta in radannonser i bulletinen gratis.
3. Sektionens ekonomi 1977 redovisades (se
nedan) och godkändes.
Man beslöt bibehålla sektionsavgiften 25:nästa år, 1979, för inköp av böcker, MIE och
för medlemskap i klubben i Californien.
4. Möten '1979 diskuterades. Man beslöt stödja ett möte som Ferrariklubben skulle
ordna på Gälleråsen i maj och att försöka
ordna ett möte i Stockholmstrakten i början
av juni.
5. Racerhistoriska klubben presenterades av
Staffan helt kort.
6. Uno och Staffan valdes som sekreterare,
klubbmästare, kassör osv då ingen annan
anmälde sig.
7. Uno efterlyste ett mer organiserat samarbete med utländska klubbar. Staffan ansåg
dock att så länge inte fler vill jobba så får vi
lita på hans inspiration.

a

Närvarande: Staffan Enhörning, Dan Hedborg,
Lars Hedborg, Uno Lihgmark,
Lars Nivstrand, Per Norman, Kjell
Winlund.

Redovisning av sektionens ekonomi 1977

Utgifter

Sektionsavg. (25:- per medl.)
Från föregående år
Brevpapper
lnköp av böcker (se nedan)
Maserati lnformation Exchange (USA)
Framtagning av pappersbilder från dia
Maseratiaffisch
Kvar till nästa år

lnkomster
725:-

0:80:-

0:-

321:168:97:40:19:Summa

725:-

lnköpta böcker:
The Maserati250F Grand Prix Car (Profile Publ.5 ex.)
The Maserati 250F av Dennis Jenkinson
Nya Segrar av Stirling Moss
Maserati: A history avAnthony Pritchard
Maserati Owners Handbook av Hans Tanner
Maserati GT: car of the connoiseur av MM Schwartz
Maserati sports, racing & GT cars 1926-1975 av Richard Crump
och Bob de la Rive Box

a
725:-

18:38:15:60:30:75:-

85:Summa

321:-

Bilderna trän den Groomska ladan.

A

1. Richard Crump i ladan. Någonstans bakom
honom finns en bensinpump till insprutningsmotorer.
2. Ett dussin 3,5 liters motorer

3.

..

..

.

.och en 2liters racerfyra.

4. Maserati tillverkade motorcyklar också taktiskt. Här är Richards stolthet, en 150 cc lrån
femtiotalet, nyligen renoverad i ltalien.
5. Ladan utifrån.

Bilderna togs vid ett besök hos Richard i Juni i
år av Statfan Enhörning. De är tänkta som ett
komplement till Unos artikel i lL TRIDENTE
SVEZIA.

MASERATI BORA
COMPETITION
vintras gjorde Jon Fast och Ulf Boman (Ferraristi) en resa till Frankrike och Paris. De passade på att besöka Maseratis generalagent
Thipenier och där stod fortfarande hans specialbeställda Competition Bora. Thipenier beställde den 1974 men eftersom Boran tillverkades i för litet antal så blev den ej homologiserad. Där står nu ett enormt kraftpaket i en
rejält lättad kaross till ingen nytta. Den är
säkert till salu och ett hundrafemtio tusen får
du nog betala.
I

"t
ffi

På e1 utställning om fritid i Helsingborg ivåras
ställde Guiseppe Bellagamba (Befra) ut ett antal italienska bilar, Maserati, Alfa, de Tomaso
och Lambo. På en av bilderna står Guiseppe
själv och gör mystiska saker med en de
Tomaso.

MASEBATIBULLETINEN

Resor är alltid roIlga, de ger alltid något och eftersom jag
har lätt för att dela med mig, så vi1l jag berätta en kort
hände1se.

Ingrid och jag satt på hotellet Holiday Inn i Chinatown, San
Francisco och bläddrade i dagens ti-dning (en hiskli-g massa sidor) Som vanligt gick ögonen mot bilannonserna. En normal fin
amerikansk modern topputrustad Buick Turbo kostar ca $7.000
och en BMVf 2500 som jag kör med som "slängvagn[ kostar
$20.000 25.000.
Nu kornroer det, den här
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rOK mi. $9500. 931-4409
JAGUAR'71 XKE12. air, amlfn
radio. S5500. 707-446-0519
JAGUAR '62 3.E;. Beautif ul. Call
,843-0543

or 837-0534

: JAGUARS
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BRITISH MOTORS

SALES, SERVICE, LEASING

)L vAN

NESS

776-7700

/tA§EBATI '75 Bora, red, black
leather, rmmac. (5864)

NEW'78'S

.

FIRST . THEN CALL
SHOP
.
(415) 457-3810

Tight cond. Good invstmt

$14,000. Eve/wknds 387-3389
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OPEN SUNDAYS.,'

Det är en sån som jag och några till

F.. '

har, Eje tex. Mistral.

Nu slumpade det sig så aLt i den halvmeterhöga postbunten 1åg
ett meddelande från l4aseratisektionen som det mot slutet stod
om byte melIan Indy och t'listra1-, jag tror att något har kommit bakåfram, eller har 3ag fe1. Trenden ser annars ut på
samrna sätt som på Jaguarsidan. Pörsök att byta en XK 120 mot
en ny skinande vagn. xK 120-ägaren vil1 nog ha något eme11an.

Hälsningar tiII aIla Maseratiägare, bevaka Ert lire

\.
16

EC

t?
MT

.., IMMEDIATE DELIVERY

"t23 Francisco

-^^,

\

t< Y\a^-*
Roger Hjelm

P.S. ,Jo, när vi sedan gick ut och besökte FischermansU$arf så promenerade vi hern. Då, där, på ett stäIle, såg vi samtliga Maseratibilar som vi under alla veckor saknat i USA. En liten
verkstad på Pacific Ave och blocket mellan Jones och Taylor.
Där någonstans stod 4 st Mistral, 2 st Indy, Ferrari samt
några sorn jag tror var Abart special m m. 2 av Mistralvagnarna var i bra skick. D.S.

!

Renoveringstips
Sätt smöri ko p par p å sty rl ed e r n a

v

De flesta Maseratibilarna är utrustade med leder som varken kan eller ska smörjas. Avsikten
är tydligen att det fett som finns i leden från
början ska räcka under hela bilens livslängd.
Det gör den naturligtvis inte. Därför föreslår jag
er som har isärtagbara leder att utrusta dessa
med smörjkoppar, så att man kan rundsmörja
dem regelbundet. Därigenom behöver lederna
sannolikt inte bytas ut.
Proceduren är enkel. Totalt finns i framvagnen 6 styrleder. Den isärtagbara leden känns
igen genom att den på översidan är sexkantformad. Strax efter 1970 började fabriken att
montera en typ av leder som inte går att ta isär.
Börja med att med en mejsel lossa den ringformade låsfjädern som håller fast ledens överdel, så att denna kan skruvas ur. Borra ett
lagom stort hål i överdelens mitt och gänga
hålet med ett gängsnitt som passar smörjkoppens gänga. Skruva därefter i smörjkoppen
ovanifrån och montera överdelen med tillhörande låsfjäder. Var noga med att tvätta bort
alla gängspånor. Jag använde mig av en smörjkopp med 6 mm gänga (1.50 på AX-BIL i Stockholm) och ett 6 mm gängsnitt, ca 8:- i järnhandeln.
Om gummidamasken är skadad eller om
man vill inspektera ledkulans slitage, måste
man använda avdragare, ca 75:-. Undvik att
försöka slå isär leden vilket kan orsaka skador
på gänga och mutter. Scanauto hade avsevärda svårigheter med att få fram passande gummiskydd, så jag vände mig till AX-BIL i Stockholm som lagerför en typ av gummiskydd avsett för kopplingar, som passar exakt. Dessutom kostar inte gummiskyddet mer än ett par
kronor.
Om intresse finns kan jag sammanställa
några satser till självkostnadspris, innehållande smörjkoppar, gummiskydd och gängsnitt.
Ren over
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Uno Lingmark

1. Styrlederna består av låsfjäder, ej med på bilden, gängad
överdel, spännfjäder, slitbricka, nylonkapsel, ledkula, ledhus
och gummimask med klämmringar.
2. överdetar, varav en under gängning, och en smörjkopp.

3. Framvagnen består av tre styrleder på vardera sidan. En ted
har här blivit försedd med smörjkopp och samtliga leder har ny
damasker.Dennatyp av damask behöver inga klämringar.
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