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0rdföranden har ordet
Hejklubbmedlem !
Nu börjar det bli dags igen. Efter en inledningsvis mild host och vinter slog Kung
Bore till ordentligt i februari. Nu börjar det se ut som om de allt längre dagarna
tar ut sin rätt, och snön harförsvunnit mestadels iStockholmstrakten. Härligt !
Snart är det dags att ruska liv i bilarna och möta våren. I detta nummer finner
Du en mängd fina aktiviteter framöver, där klubbens tunga möten ar ett varoch ett höstrally.
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Bulletinen ges ut
av den Svenska
Maseratlklubben
och fungerär som
medlemstidning.
Den utkommer
med fyra nummer
per år.

Staffan Vt/oh rne
Staffan Enhörning
Staffan Forsman
Bengt Dieden
Henrik Appelholm

Staffan Wohrne
0171-577 90
Appelholm&Co
Linköping
Centra ltryc keriet

Linköping

Förra bulletinen som kom ut ijulas väckte berättigat uppseende. Kommentarerna över den mycket forhöjda kvalitdn på medlemstidningen har varit mycket
positiva. Styrelsen har haft långa diskussioner kring hurvi skallfortsätta, och vi
är överens om att bulletinen skall hålla samma standard framöver. Vi har stor
hjälp av Henrik Appelholm i Linköping vad gäller layout och redigering och är
honom stort tack skyldig.
varje nummer av Maserati Bulletinen framöver tänker vi presentera en Maseratimodell. Här ingår en faktadel samt ett antal intervjuer med ägare. Först ut är klassikern 3500GT. Staffan Forsman har hållit ihop denna första artikel. Fortsättning
följer.
I

Vidare har vi med Anna Lindsjöös benägna bistånd uppdaterat vår hemsida.
Detta beräknas vara klart i samband med utgivningen av vårbulletinen. Förutom
ett antal fasta faktabaserade sidor kommer även ett reportage om en biltyp inklusive ägarens medverkan och kommentarer att göras. Först ut är nyblivne
Maseratiägaren Bengt Dieden. Vi försöker utnyttja de möjligheter det nya mediet
ger, och se till att reportagen på hemsidan inte konkurrerar med artiklarna i
Maseratibulletinen. Det blir snarare fråga om ett mycket bra komplement. Ta en
titt l. Maseratiklubben.nu är adressen. Se även på nya hemsidan www.maserati.it.
Maserati Classic lnternational går av stapeln i Berlin i år. lnbjudan bifogas detta
nummer. Notera att mötet enbart är öppet för bilar med 1980 som senaste
tillverkningsår. lnga biturbo bilar till Tyskland med andra ord. Jag fick upp 100
ex vilket ej räcker till alla medlemmar, så jag lägger iförsta hand bilagan till
bilägare med V8-bilar.

Motor Historiska Riksförbundet har även två bilagor ivårbullen, varav en
handlar om risk och säkerhet. Läs och begrunda.Tidningen Classic & Sports
cars, April2001, innehåller hela 38 sidor Maserati!Rentallmänttycker jag mig
se ett allt större intresse för våra bilar. Detta märks bl.a. genom antalet telefonsamtal samt att medlemsantalet ökar. I takt med detta försöker styrelsen höja
kvaliteten på våra aktiviteter. Vi ser fram emot ett mycket spännande år.
Med Maserati hälsningar

Korta citat inedgives

med anglvande av
källan. Längre utdrag
endast efter skriftligt

medgivande från
redaktionen.

Staffan Wohrne
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Maserati 3500 GT
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Maserati 3205 - en koncept bil
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Ordföranden har ordet

MASERATI
c/o Staffan Wohrrre
Harvägen

2

74fr 35 Bålsta

Tel 0171-57790
www.maseratiklubben.nu

Klubba ktiviteter

10

Klubbens
kommande

akt ivi teter
fra möv er

. 1 maj, Traditionsenlig träff på Skokloster för
Ita

Iienska sportbi lar.

.19-2O maj, Vårrally. Stefan Mattsson har arbetat i
de Småländska skogarna. Samling vid Kosta Boda
glasbruk kl 12.00. Vi beser glasbruket samt rally-kör
till Halltorps Gästgiveri på Öland för intagande av

god middag samt övernattning.
Pris c:a 1200 kr per person i dubbelrum

(övernattning, middag exkl. dryck samt frukost)
Anmälan skall göras omgående till Staffan Wohrne
på telefon 0171/577 90!
. 9-10 juni, Anderstorp - Scandinavian Raceway.
EM för historiska bilar - Oldtimer Festival/Prins Bertil
Memorial."
. 29 juni, Maserati lnternational Classic i Berlin

.

11-12 augusti, Sportbilens dag på Linköpings
Motorstadion. Henrik Appelholms succd från förra
året upprepas. Vi får se till att bli fler Maseratibilar
denna gång. Möjlighet till bankörning finns. Vi är
lovade röda mattan och fri bankörning, entr6 och

+-.

en bit mat.

q ri-+

.25-26 augusti, Sportscar show på Häringe slott
söder om Stockholm. Automobil arrangerar.

.{r
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. 22-23 sept, Höstrally. Samling kl 1 1 .00 vid Falu
gruva, där vi får visning

timme. Sedan går färden
till Carl Larsson gården med visning, och därefter
norröver till Klockargården iTällberg för middag
och övernattning. Pris c:a 1 100 inklusive övernattning i dubbelrum, middag med tre glas vin
samt frukost. Klubben bjuder på entrd till gruvan
1

och Carl Larson-gården. Anmälan till Staffan
Wohrne, O'171/577 90.

. 14 december, Traditionsenlig julmiddag

i

Stockholm på ltaliensk restaurang. Vi skall hitta
något med lägre ljudnivå än vad som var fallet
förra året.
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egentillverkade bromsskivor fanns från 1959 som tillval
fram för att senare bli standard runt om. Under normal
körning räcker trummorna till men om hastiga inbromsningar krävs kan de vara lite i underkant. På de senare
modellerna fanns det även förbättrade säten och en
rad andra detaljförändringar som glorde detta tillen
av de riktigt stora GT-bilarna. Den samtida pressen var
lika lyrisk där de konstaterade att 3500 GT ",..has
reached a degree of perfection that only a select few
automobile manufacturers even endeavor to approach."
(Car &Driver 5/62).

Hjärtat i 3500 GT var naturligtvis motorn. Det var en
sex-cylindrig motor i aluminium på 3485 cc med dubbla
kedjedrivna överliggande kamaxlar, tre dubbla Weber
42DCOE förgasare med dubbla tändstift per cylinder.
Det är samma motor, med ännu högre kompression
och torrsump, som Maserati beslutade använda i 350 S
i jakten på ännu mer hästkrafter. Motorn utvecklade
220 hästkrafter vid 5500 varv per minut för den nya
coupen. Det var, och ärll, en tillräckligt kraftfull motor
med ordentligt vridmoment för att ge den nya Grand
Turismon imponerande prestanda. Från stillastående
till 100 km/h tog det ca 7,7 sekunder och till 160
km/h ca 20 sekunder. Toppfarten var ca 230 km/h.

Carrozzeria TouMaserati använde sig av en gammal och beprövad
tillverkningsmetod som tog tillvara på det bästa från
de berömda italienska karosserierna. För att göra en
vacker, modern och avancerad kaross vände man sig
till Corrozzeria Touring of Milano med deras beryktade
Superleggera (superlätt) karosser. Ett rullande chassi
leverades från Maserati till karosseriet. Touring tog vid
och skapade ett komplicerat och intrikat stödjande system av formade stålrör. 5tålrören hade en liten diameter
och formade en "bur av stålrör" ovanpå chassit. Runt
detta fästes handformade aluminium plåtar. Det skapade
en stark men samtidigt lätt kaross. Alla detaljer runt
om tillverkades även de för hand. Stötfångare och fönsterramar tillverkades och passades in till varje enskild
bil. Karosserna ser exakt likadana ut för ögat men de
varierar alla från varandra. Den ägare som har renoverat sin bil och försökt använda till exempel en grill
från en annan bil har ofta kunnat konstatera att den
inte riktigt passar till den egna karossen - förhoppningsvis innan karossen är lackad och klar!

Andra karosserier
Under denna tid var det fortfarande mycket vanligt

Senare modeller frän 1962 utrustades med Lucas bränsle

med specialkarosser som beställdes av individualistiska

insprutning. Antalet hästkrafter steg till235 vid 5500

ägare. Maserati 3500 GT var inget undantag från
detta. Flera välkända karosserier gjorde specialbyggen.
Maserati tillverkade färdiga rullande chassin komplett

varv per minut och bränsleförbrukningen förbättrades.
Modellbeteckningen blev därefter 3500 GTI för injezione.
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Med början i detta nummer kommer Svenska Maserati Klubben
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att i varje nummer av bulletinen presentera en Maserati modell
i mera detalj. Då det finns ett nyvaknat intresse för Maserati
och de nya 3200 GT bilarna kan det vara intressant för klubbens
medlemmar, gamla som nya, att stifta bekantskap med någon
modell ien lång rad av intressanta och fantastiska bilar. Vi
kommer att blanda ganska friskt bland det Maserati har skapat
under många årtionden, allt från klassiska GT-bilar till moderna
biturbo. Det är också möjligt att vi kommer att göra någon
atikel om sport och Grand Prix vagnarna. Det kan då röra sig
om betydligt äldre bilar såsom 8CM eller varför inte en historia
om V4 motorn från 30-talet eller den senare V5(!) motorn. Vi
hoppas även att ägarna till bilarna kommer att vara villiga att
dela med sig av sina erfarenheter. Det kan vara alltfrån enkla
kommentarer tillfoton och fantastiska eller roliga minnen.

Ti po 10L:
Bakgrund och

historia

Aret var 1957. Sputnik 1 sköts upp som den första konstgjorda
satelliten, Maria Callas firade nya triumfer på La Scala iMilano
och Maserati och Fangio vann världsmästerskapen i Grand Prix
för andra gången i den beromda 250F med totalt förtio poäng.
Konkurrenten Ferrari vann inte en enda Grand Prix seger detta
år. Trots dessa fantastiska segrar var det en hel del bekymmer
för Maserati. Tävlandet kostade stora pengar och kassan var
svag. Den lilla produktionen av A6G bilar gjordes lite halvhl'ärtat

och i mycken liten volym. För att säkra framtiden behövde de
en framgångsrik vägvagn iGran Turismo klassen tillverkad i
betydligt större volym. Den 20 mars, 1957 presenterade Maserati
en helt ny protoyp iGeneve, tipo 101. Den togs emot med
entusiasm. Det var en betydligt större bil än A6G med en 3,5
liters rak sex-cylindrig motor. När det senare samma år var
dags för Turin utställningen hade ingeniör Giulio Alfieri redan
modifierat kamaxlar, förbättrat smörjningen och insug för att få
uI 220 hästkrafter vid 5500 varv per minut. 3500 GT var då
redan i begränsad produktion och order började strömma in.
De första bilarna hade många handbyggda detaljer vilka snart
ersattes av standard tillverkade komponenter. I början kom
bilarna med fyrväxlade lådor som senare (1960) ersattes av
modernare femväxlade lådor. Standard hjulen var stålfälgar
från Borrani. Ett dyrt tillvalvar ekerhjul,likaledes från Borrani.
De första bilarna kom med servo assisterade trummor runt om
som standard. Moderna skivbromsarfrån Girling med Maseratis
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Bland de

tillverkade de

karosser som dök u
specialcoup6 med

i ett mindre antal kan Carrozzeria Bertone nämnas. Under 1959
rena, vackra linjer.. Se även nedan.

med motor som sändes ut till de olika karosserierna.
Maserati hade en mycket exklusiv och trogen klientel
som gärna villevisa sig ien så personlig bilsom möjligt.
Karosseri Allemano (med uttalet Allemano) tillverkade
totalt fyra stycken karosser 1 958-1 959. Carrozzeria
Bertone gjorde en coupe 1959 och Pietro Frua försökte
med en Spider samma år. Även Touring gjorde ett mindre
antal spider versioner, kanske fem stycken totalt. De var
i exakt samma stil som

Ciro Menotti. Under 1960 var produktionen uppe i sju
bilar per vecka. Detta var en helt annan typ av produktion
än föregångaren A6, A6G och A6G54 som g.jordes i totalt
'l
1 37 exemplar från
946 t o m 1957.
Till dessa vackra karosser adderade Maserati en elegant
skinninredning och mattor i ull. De eleganta och påkostade
inredningarna kom att bli ett av Maseratis nya kännetecken
för sina GT-bilar. Det kom att utvecklas mer och mer i kommande modeller under sextio- och sjuttiotal. Till detta
kom en komplett uppsättning med instrument. De är
alla väl synliga bakom Nardi ratten. Med en total överblick
av vad som skedde under den långa aluminiumhuven
kunde den nya ägaren ta vid där Maseratis berömda
testförare Guerino Bertocchi hade slutat. Det saknades
inte lovord från pressen, "Truly a superb handling automobile" (Sports Cars lllustrated 11i58). Några år senare
kom följande kommentar som en total uppsummering:
"One of the world's truly magnificent GT automobiles."

coupderna men utan det fasta taket.

Den stora volymen 3500 GT spider kom dock från Vignale,
baserat på ritningar av Michelotti, baserat på ett förkortat
i
.:

i
:

chassi. Karossen var tillverkad i stå1. Totalt blev det 245
spider versioner från Vignale i både höger- och vänster
styrda versioner. Totalt sett kom Maserati att tillverka
1983 coupeer; den absoluta majoriteten med Tourings
vackra karosseri fram till och med 1964. Maserati hade
nu en ordentlig produktionslina som kom att bli basen
för alla de kommande klassikerna från fabriken på Viale

(Motor life

l

I

6161).
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Förändringar under produktionstiden:
Tre 42 DCOE förgasare
Trumbromsan runt om,
främre skivbromsar som tillval

Lucas bränsleinsprutning
Skivbromsar runt om som

sta nda rd

Fyrväxlad låda
Borrani stålfälgar, ekerhjul -tillval
Framsäten med fast ryggstöd
med

Femväxlad Iåda

Uppgraderade fra msäten

justerbart ryggstöd
Främre ventilationsruta
per dörr

Mindre vattenpump
Handbroms under instrumentbrädan
handbroms
Manuella sidorutor

Främre och bake

ventilationsruta per dörr
5törre vattenpump
Golvmonterad
Större vindruta
Elektriska sidorutor

Ägarkom mentarer:
Jag vill rikta ett MYCKET STORT TACK

till alla de som har
bidragit med material och kommentarer till denna artikell
Klubbens 3500 GT ägare är naturligtvis en samling entusiater som talat sig varma för sina fina bilar. De flesta har
haft sina bilar under många år. De har även haft många
andra bilar, både Maserati och diverse andra ädla sportbilar av italienskt eller brittiskt ursprung. De kan därför
göra bra bedömningar av bilarna. De 3500 GT som finns
i Sverige finns i allt från totalt renoverade och körklara
bilar till renoveringsobjekt nedpackade i lådor.

+
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Till den senare kategorin hör Tomas Allards 35OO GT från
1 961 med chassinummer 101 .'l 242, Bilen är ursprungligen
såld i ltalien och kom till Sverige 1970. Några år senare
kom den i Staffan Enhörnings ägo (vad var det där låga
som döljde sig under en pressening på parkeringen??).
Bilen har sedan dess varit nedplockad. Tomas köpte den
på hösten förra året och skriver att han "ser fram emot att
få återställa denna underbara maskin tillsin forna glans
och skönhet." Bilen har skivbromsar fram och en femväxlad låda frän Zt. Tomas berättar art det blev en 3500 GT
av flera anledningar, "_arvet ifrån tävlingsbilarna med
dubbeltändning och aluminiumkaross och de undersköna karossformerna från Touring."

,,,,c

§i

En betydligt senare modell är AM1 01.2266, en 3500 GTI
frän 1962. Nuvarande ägare har haft den i många år.
Den har använts flitigt under åren. Ägaren har även kört
bilen i snö i imponerande hastigheter utan några som

helst problem med väghållningen. En fördel med de äldre
Maseratibilarna är att många delar är gemensamma med
vanliga produktions vagnar. Som de flesta känner till
kommer mycket av hjulupphängningarna, bakaxel, instrument och delar av elsystemet från England. Det gör att
med lite kännedom går det att få tag i reservdelar till rimliga kostnader. Många av de här fina bilarna kördes
mycket hårt och passerade flera ägares händer innan de
- alltför ofta - övergavs som hopplösa vrak på sjuttiotalet.
En del av dessa vrak har tagits om hand och restaurerats,
andra används enbart som reservdelsbilar. Speciellt
under sjuttiotalet fanns det gott om många begagnade
eller slutkörda bilar att köpa i ltalien. Det fanns även gott
om gamla reservdelar att köpa innan det som fanns kvar
till slut köptes upp, rubb sorn stubb, och skeppades till USA.
Staffan Forsman
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Maseratis konceptbilsprojekt som är känt som 3205 har utvecklats i ett tekniskt samarbete med Sparco och design av ltaldesign
och inkorporerar flera teman som kommer att framträda ordentligt i märkets framtid.

Andra karaktäristiska drag på karossen är, i de nedre delarna,
några modifieringar till de aerodynamiska profilerna speciellt i
nivå med vingen på bakre stötfångaren som sitter lägre för att
öka den vertikala belastningen på bakvagnen.

Ett av de viktigaste av dessa rör utvecklingen av tävlingsbilar
för enskilda bilmärkes tävlingar för kunder där 3205 siktar på
att föreslå nya idder för framtiden samtidigt som den inspirerats
av de bästa traditionerna från Maseratis tävligsbilar från tidigare
år. Med 3205 markerar samtidigt Maserati sin återkomst till USA,

Vad beträffar motorn är den lånad från 3200 GT Coup6 (90" V8
turbo motor, med en kapacitet på 3,2 liter och 370 hästkrafter
vid 6250 varv per minut), kombinerad med en manuell mekanisk
växellåda med 6 växlar och backväxel.

en marknad där märket snart kommer att finnas representerat
igen. Det är en marknad där Maserati har en mycket ärorik
tävlingshistoria, ett faktum som understryks av bilens vita och
ljusblå lackering för att fortsätta traditionen av de Maserati som
tävlade och vann i USA förr i tiden.
Slutligen erbjuder 3205, även om den bara är på koncept stadiet,
en föraning av den framtida Maserati Spider med dess öppna
kaross och en kortare hjulbas än 3200 GT Coup6.
Från en styling synpunkt, som är resultatet av en minutiös utveckling av ltaldesign, framstår speciellt den övre delen av
karossen, som har en 'barchetta' liknande lösning med en liten
vindruta begränsad till ytan direkt framför föraren och en synlig

rullbåge med aerodynamiskt avslut baktill. Passagerar sidan är
täckt och utan säte. De här dragen tillsammans med den enda
centralt placerade backspegeln reflekterar det bästa från
Maseratis sportbilar från förr, speciellt Tipo 60/61 'Birdcage',
men också andra modeller som 200, 300S och 450S.
Hjulbasen är som nämnts tidigare kortare än på coupdn (med
ungefär 220 mm), och mäter 2440 mm vilket också kommer att
bli ett utmärkande drag på den framtida Maserati Spidern.

Med tanke på bilens syfte för bankörning har signifikanta förändringar gjorts på bromssystemet, (med användandet av tävlingsbromsar, 355 x 32 mm skivor fram och 328 x 28 mm skivor bak),
av hjulupphängning (speciella hårdare fjädrar, speciella aero-

dynmiska effekter och justerbara tävlingsstötdämpare) och
med hjulen som år monterade på gränsen till hjulhusen (9,5 x
'l
8 fram och 1 1 x 1B bak) med Michelin racer däck (slicks).
5äkerhets aspekterna utvecklades av Sparco och inkluderar
'rullbåge' med dörrdiagonaler och skydd runt omkring ratten,
dubbel snabbpåfyllning för bensin på båda sidorna, ett automatiskt brandsläckningssystem som uppfyller FIA 2001 kraven,
en batterifrånkopplingsknapp samt racer säte tillverkat i
komposit material och ett sexpunkt bälte.

lnteriören har utformats helt och hållet med tanke på tävlande
och innehåller därför endast det absolut nödvändiga: alla
paneler från den vanliga coup6n har tagits bort, liksom luftkonditionering och alla knappar och komponenter som inte
är nödvändiga vid bankörning. Det hela avslutas med digitala
instrument, Sparco tävlingsratt och pedaler, start knapp och
andra tävlingsknappar. Tjänstevikten (utan bensin) för 3205 är
ungefär

1

300 k9.

Sportbilens Dag från förra sensommaren fortsätter även
Ett iättetack

till alla 500 sportbilar

i år!

I år kör vi den 12:e Augusti, på Linköpings Motorstadion.

som kom senast!

Det vart den heldag vi hoppats på i Sportbilens tecken. Vädret var
underbad, en massa trevliga sportbilsägarc som tog chansen att

Vi kör med samma koncept som tidigare där sportbilen värderas
på rätt sätt: Ett arrargemang av entusiaster för entusiaster,

rasta I'a!!a sina hästar", och niöt av alla andra bilar som kom.

med sportbilsägaren

liir

i centrum! Nytt för i år blir mer aktiviteter

barnen och övriga familien med - fler bilar!!!
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SVENSKA MASERATI KLUBBEN
c/o Staffan Wohrne
Harvägen 2
746 35 Bålsta
Tel +46 171-57790
www. ma serati kl u bben.n u
Staffan Enhörning
Tel +46 A-765 48 80
Fax +46 8-765 48 33
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Fön DEM soM lÅrrn rÄNsleN
vARA MED I BILvAL OCH STITÖRvAL.

Err

NrNG FrNNS DET FA s1ÄrvrlARA
AV DEM Än uesERATI, NU TrI-r.IlAKA r svEnrGE MEn

EN I(RITII(ERROSAD CIT-MODELL MH,D 2+2 I(AROSS, SOM KOMBINERAR ELEGANS OCH PRESTANDA MED GODA UTII.YMMEN"
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Palmstierna, Elmgren
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Bortz AB

Auktoriserad återförsäljare och service för Maserati och Ferrari.
Sveavägen 140,113 50 Stockholm

Telefon 08-612 61 00, telefax 08-612 25 50
info@maserati-stockholm.com
Vid hlqndad kitruing gåt Mdsertti 3200 CT 6,4 kmlliter bcnsin
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av ökande försäljning i Storbritannien, ltalien och Schweiz,

Maseratis försäljningschef Antonio di Resta, presenterade i dag försäljningssiffror för 2000. Antalet sålda
bilar uppgicktll202T jämfört med 1538 under 1999 (en
ökning med inte mindre än 32 procent) och 666 under
1998.

Maseratis största marknad är fortfarande Tyskland, där
inte mindre än 461 bilar såldes - 20 o/o av företagets
totala produktion under året. Den framgången följdes

medans Japan, som är den största marknaden för
Quattroporte Evoluzione, har befäst sin position som
Maseratis femte viktigaste marknad.Di Resta underströk
att ökningen av Maseratis försälj-ning reflekterar den
höga kvaliteten och pålitligheten av deras bilar, ett
faktum som uppskattas av de kunder som är helt nya till

!
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Maserati.

Det positiva resultatet, tillsammans med Maseratis
marknadsföring och eftermarknadsservke på 36 olika
marknader, och den underliggande trend som det reflek-

terar hjälper till att belysa företagets tillit till sina ambitiösa expansionsplaner under de kommande åren.
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liten kuriosaberättelse inträffade när jag tillsammans
med 25 initierade och intresserade Svenska Maseratioch Ferrariägare kom över till Maseratifabriken på Viale
Ciro Menotti för några veckor sedan. Efter sedvanliga
inlämnandet av diverse kameror ute vid vakten och en
första introduktion i tystlåtna unga italienska tonåringar
kom vi in i förgemaket till fabriken.
En

Det var vid detta ganska provisoriska 'förtält" där bla
leveransklara bilar står, men även en och en annan
tomkaross som inom kort skall in på linan, som tumultet
uppstod. Den nya cabrioleten stod mitt framför ögonen
på oss, på första parkett.

lnnan guiderna och folket på Iinan förstod sitt misstag
och brist på kommunikation hade en slipsbeklädd högre
fabriksansvarig reagerat och kom rusande mot vår

grupp. Han forklarade att de var tvungna att täcka över
denna bil, som vi redan hade sett. Den stod ju mitt framför

ögonen på oss.
Vi förstod att vi var tvungna att lyda och gå tillbaka ut i
förgemaket, så de hade tid att täcka över dessa uppenbar[igen "hemliga prototyper". Vi försökte utan större

framgång förklara för honom att vi minsann sett modellen
i flera varianter på internet. Enligt honom fanns inte då
ännu några "äkta" bilder utan endast fejkade spionbilder
som var datoranimerade.
Under vår lite avkortade runda kring linan stod de flesta
montörerna och studerade oss, eftersom det mesta stod
still, och vår framrusande vän kände stressen växa i takt
med att tiden sprang ifrån dom. Katastrofen var nog inte
så stor och snart gick lunken sin gilla gång igen.
Henrik Appelholm

