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Maseratibu !letinen

Den

Staffan Enhörning
Staffan Fortman

Staffan Wohrne
017"t - 577 90

r

Margareta Ström

Korta citat medgives
med angivande av källan.
Längre utdrag endast
efter skriftligt medgivande från redaktionen.

SVENSKA

Ordföronden
har något att säga ...
När detta skrivs är det vackert sensommarväder med sol och
värme. Sommaren är kort, men den blir kanske lite längre "tack
vare"växthuseffekten ? Under alla omständigheter har den varit
händelserik. Det tycks arrangeras så många evenemang för sportoch veteranbilar i Sverige under sommaren att man kan täcka in
varenda weekend om man är intresserad att åka runt och delta. Kul

Något som inte är lika roligt är återförsäljarsituationen. Det är
fortfarande oklart hur försäljningen av Maserati och Ferrari skall
ordnas i Stockholm. Det har varit så under lång tid. Håller denna
beslutsimpotens från Tyskarna på att undergräva tilltron till märket
fullständigt ? Konjunkturen iSverige har ju varit dålig, men en viss
förbättring skönjs, och andra sportbilar som Porsche säljer ju bra.
Skall itallenbilarna vara med när det viker uppåt igen så är det hög
tid att etablera ett återförsäljarnät med därtill r,,rirande service av
hög kvalitet. Det är ju på eftermarknaden marr tjänar pengar.
I ltalien har det varit tråkigt på klubbfronten med visst kaos som
följd. Nu håller man på med att rekonstruera klubbverksamheten
och man inser att en stabil sådan bl.a.är'en viktig tillgång i
försäljningssamma n hang. Vi får hoppas att det bli r ord ni ng
och reda. Marknadschefen i ltalien, Luca Dondi, som talade på
galamiddagen på det internationella mötet i Spa, vill ha ner 1000
bilar till ltalien nästa år. Då det är 90 års jubileum för Maserati, och
Italien arrangerar Maserati Classic. Utan en stabil klubb i botten
som är intresserad att anstränga sig lite extra lär det bli svårt,
men ingenting är ju omöjligt enligt Gunde Svan.l styrelsen har vi
diskuterat frågan, och ett alternativ är att vi svenskar åker ner framåt
höstkanten och arrangerar ett eget möte med besök på fabriken
och på några fina museer,äter god mat och provsmakar viner.
Det skulle kunna bli trevligt. Hör av Dig med synpunkter
!

Staffan Wohrne

KLU BBEN
c/o Staffan Wohrne
Harvägen 2
746 35 Bålsta
Tel 0171 -577 90

www.maseratiklu bben.nu
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On 12 november:
Kvällsträff på Fiskartorpets restaurang för samvaro och bilprat
Sö 14 december:
Födelsedagsmiddag på italiensk restaurang i Stockholm

Vidare planerar vi för en bankörningsdag på Barkarby någon lördag våren 2004.

lnnehåll:
Ordföranden har något att söga
Höstprogram
Nya Quattroporten
Varför har man en Maserati...
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Maserati introdu
Den 9 september i Frankfurt visade Maserati upp sitt nya flaggskepp - den sedan lönge
emotsedda Quattroporten. Maserati har under en tid successivt löttat på förlåten kring
bilen genom att slöppa ut mer och mer information om projektet tillsommans med bilder.
Vi har presenterat en del av detta

itidigare nummer av Maseratibulletinen.

Den nya bilen är den femte vei-sione^ av en fyradörrars sedan
från Maserati. Den första Quattroporten presenterades redan
1 963. Det var redan då en supersedan med imponerande
prestanda och design av Frua. Bilen hade i sann Maseratianda
en mycket elegant och exklusiv interiör. Detta i kombination
med ett val av antingen en 4,2 eller 4,7 llters V8:a gav bilen
mycket fl na prestanda . Hela 77 6 bilar tillverkades fram till 1 969.
Det sorn var tånkt som en uppföljare, tvåan, tillkom under en
my,:ker svårtid i Maseratis historia. Den bil som presenterades
var mycket olik föregångaren med en V6:a och framhjulsdrift
kombinerat med en hel del Citroön hydralik i en alltför stor
och tung kaross. Det var i princip en Citroön 5M ien italiensk
kostym av Bertone. Totalt blev det endast tolv stycken, inklusive
en VB:a prototyp, tillverkade mellan 1976 - 1978.
Det dröjde ända fram ltl 1979 tills Maserati presenterade en ny
Quattroporte för serieproduktion, denna gång med en design
av Giugiaros ltaldesign. Det var en mycket stor och tung bil som
kombinerad,: imponerande prestanda från Maseratis beprövade
4,2 ocf,4,9 Iiters V8:or med en nästan överdådig inredning.
Den tillverkades under flera år och den sista versionen från
1986 kallades för Royal och var en moderniserad version med
mjukare linjer. Totalt tillverkades 21 55 enheter
Nummer fyra i ordningen presenterades på Turin Motor Show
1994. Det var en mer kompakt bil med 2,0 eller 2,8 liters biturbo
V5:a. Fr o m 1996 tillkom en 3,2 liters V8:a med ett mycket
imponerande vridmoment. Kanske det mest utmärkande
draget designmässigt var de bakre hjulhusen. De påminde en
del om Lamborghini Countach vilket kan ha sin förklaring i att
Gandini var designern bakom båda dessa skapelser. Efter det
att Fiat, via Ferrari, tagit över ägandet och kontrollen av Maserati
genomgick Quattroporten en större kvalitetsöversyn där många
detaljer moderniserades och förbättrades. Modellen fick nu
tillägget "Evoluzione" och fanns kvar i produktion fram till maj
2001 med totalt 2400 bilar tillverkade av alla versioner.
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...är en design av Pininfarina. Pininfarina har en gammal
koppling till Maserati. De första vägvagnarna från Maserati i
slutet av 40-talet var resultatet av ett lyckat samarbete mellan
Maserati och Pininfarina. Några av dåtidens mest eleganta
bilar skapades i mycket begränsade upplagor fram till en
specialmodell av 5000 GT. Sergio Pininfarina är därför mycket
glad över att kunna knyta an till detta gemensamma historiska
arv. Projektet att ta fram den senaste bilen har varit ett intensivt
arbete under fyra år. Pininfarina har försökt att knyta an till den

historiska inspirationen och har skapat en bil som är sportig,
elegant och mycket italiensk samtidigt som den omedelbart
skall kännas igen som en Maserati. Mycket tid har spenderats
på detaljarbeten och all den elektroniska utrustning som finns
i bilen för att knyta ihop det till en ny supersedan som skall
kunna konkurrera med de stora tyska konkurrenterna.
Bilens prestanda kommer frå n en 4,2liters sugmotor som
Ievererar 400 hk. Detta år tillräckligt för att accelerera från
stillastående till 100 km/h på 5,2 sekunder med en toppfart
pä 275 km/h. Naturligtvis finns det ett flertal elektroniska
övervakningssystem på plats såsom ABS för att både öka
prestandan och säkerheten. Bilen har på klassiskt vis en

längsmonterad frontmotor och bakhjulsdrift och en lång
hjulbas för att maximera komforten. Viktfördelningen mellan
fram- och bakaxel är 47 o/o mot 53 7o vilket har uppnåtts
framför allt genc"" att placera motorn bakom framaxeln och
en transaxelkonstlr ktion där växellådan är fast monterad ihop
med differentialen.
Mycket tid och kraft har lagts ned på att skapa en modern,
funktionell och luxuös inredning som inte saknar nutidens
alla elektriska prylar. Mycket är standard men det finns en hel
del tillval som gör att varje ägare kan få en bil som reflekterar
hans tycke och smak. Det finns bl.a.två typer av skinnklädslar,
tre olika träslag att välja mellan samt olika paketlösningar för
alla de mer eller mindre nödvändiga elektroniska tillval som
förhoppningsvis skall skapa det rätta intrycket i Maseratis nya

toppmodell. Bilen kan även fås med matchande läderväskor
(5 stycken får plats i bagageutrymmet). Den numera klassiska
ovala Maseratiklockan finns där tillsammans med övriga
instrument och datadisplay. Luftkonditionering ingår självklart
och kan ställas in individuellt fram och bak. I den främre
mittkonsolen ingåräven ett kylfackl (Kan någon ha påverkats
av en senare James Bond film med Pierce Brosnan,tro?)
Hursomhelst, bilen innehåller lillräckligt med elektronik för
att hålla de flesta mer än väl sysselsatta. Men det viktigaste
av allt år ju hur bilen är att köra. En Maserati skall som sig
bör vara en sann körupplevelse för framför allt föraren men
även passagerare. Vi hoppas att snart kunna återkomma med
kommentarer från lämplig provkörning; antingen i Sverige
eller ännu hellre från ett mer sydligt klimat. Till dess avvaktar vi
med att beskriva bilen i mera ord och låter bilderna tala sitt eget
språk

Staffan Forsman
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TEKNISKA DATA
KAROSS

Fyradörrars 5-sitsig sedan, längsmonterad frontmotor
och bakhjulsdrift.

Luftmotståndsvärde CxO.35.
CHASSI

Självbärande chassi i stål med motorhuv och
baklucka i aluminium.
HJULUPPHÄNGNING

lndividuell hjulupphängning fram och bak.
Gasstötdämpare med kontinuerligt variabla
inställningar. MSP Stabilitetskontrollprogram.
Standard 1 1-ekrars lättmetallfälgal fram 8.5J x 18,
bak 10.5.J x 18 med 9-ekrars lättmetallfälgar som
tillval, fram 8.5J x 19, bak 10.5.J x 19
BROMSAR

Brembo bromssystem med fyra "cross drilled"
ventilerade skivor;fram 330 x 32 mm, bak 316 x 28
mm. Bosch VDC 5.7 ABS anti-lock bromssystem.
(Electronically controlled braking corrector EBD).
VÄXELLÅDA

Transaxelkonstruktion med län gsgående Maserati
växellåda fast monterad vid bakaxeln. Segmenterad
självlåsande differential. Maserati DuoSelect

automatlåda.
MOTOR

cylindrar i 90" V block och cylindertoppar i lättmetall.5-lagrad vevaxel i smitt stå1. Fyra överliggande
kamaxlar och trettiotvå ventiler. Bosch Motronic
ME7 insprutningssystem. "Drive by wire" elektronisk
8

accelerationskontrol l.
Motorvolym 4244 cm3
Borrning 92 mm
Slaglängd 79,8 mm

Kompression

1:1

1

Max effekt 294 kW (400 hk) vid 7000 varv/min
Max vridmoment 45'1 Nm vid 4500 varvlmin
DIMENSIONER OCH VIKT

Längd 5052 mm
Bredd 1895 mm
Höjd 1438 mm
Hjulbas 3064 mm
Främre hjulbredd i587 mm
Bakre hjulbredd 1560 mm
Vändcirkel 12.3 m
Bagagevolym 450
Bränsletank 90
I

I

Tomvikt 1860 kg
Tjänstevikt 1 930 kq
PRESTANDA

Toppfart 275 km/h
Acceleration 0-100 km/h 5.2 sekunder
Bränsleförbrukning (blandad körning) 1 8,9 l/ l 00 km

^I
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har man en
Varför har man en Maserati? Det kan man fråga sig.
Jag har nu erfarenhet efter att ha köpt en Biturbo
-83 i april 2002.Ja7 arbetar sedan 1997 i Estland och
har en svensk firma som utför kontroll åt svenska
firmor när de lägger tillverkning här i Estland. Ett av
mina nojen är att gå runt på olika bilfirmor och titta
på begagnade bilar här i Tallinn där jag bor.
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Våren 2002,i april, såg jag en Maserati Biturbo stå
dammig bakom andra bilar och se inte mycket ut
för världen. Den såg nästan lite slokörad ut, om man
får säga så. Jag är en fyrtiotalist och har alltid varit
intresserad av bilar, mitt första minne var från 1946 i
Västerås där jag är född då jag såg en Chrysler, med

mycket krom.Vilket intryck det gjorde. Min första bil
köptejag 1959 for premiepengar som jag fickfrån
skolan och det blev en Citroän 81 1 Sport -46. Efter
det har jag haft många bilar men ingen Volvo eller
Saab under alla dessa år, de har inte tilltalat mig eller
rättare sagt jag har tyckt att de har varit för dyra
mot vad man kan få av andra bilar.
Åter till Maseratin. Jag tittade noga på bilen, både
inuti och under och kontaktade till slut en försäljare.
Det visade sig att bilen hade stått för försäljning i
sex månader.Jag tror att folk är rädda for ett sådant
märke, om de nu vet vad det är för bil. Jag ville att de
skulle provstarta bilen men det gick inte, batteriet
var urladdat. Fram med ett startaggregat och bilen
startade.Jag tog en provtur men inte blev jag så
imponerad. Det lät lite konstigt både här och där,
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Det visode sig att bilen hode stått

för försiiljning i sex månoden
lite gistet men bilen hade ju stått i sex månader.
Trots alla inneboende varningar slog jag till efter lite

prutning naturligtvis.
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Det visade sig att bilen stod inne för försäljning av
en privatperson och han hade en del reservdelar
som jag fick med på köpet. lnnan jag hämtade
bilen hade jag hyrt ett garage iTallinn så att jag
hade en säker plats att ställa den på. När han sa
en del reservdelar trodde jag att det handlade
om lite packningar och liknande men när jag
skulle hämta sakerna så sa han att jag behövde en
släpkärrallVaddå?? Jag fick med en extra bil utan
ka ross,

växel låda, ba kaxel, bensi nta

n k,

fra mva g n,

instrumentbräda och mycket mer. Aven en extra

*1,

motor men den har jag inte plats för igaraget.
När jag började köra så hände det alltid någonting
varje gång jag var ute. Plötsligt så stannade bara
bilen efter vägen helt dödl! Det visade sig att det
var matningen till billarmet som hade dålig kontakt.
Plötsligt blev det flipperspel på instrumentbrädan
och alla lampor började lysa och blinka för att sedan
bli bra igen. Efter tre veckor sedan jag köpt bilen så
tog jag en tur från Tallinn till Pärnu. Det gick bra och
jag hade just köpt en ny bilradio och satt och

I

lyssnade på den när bilen stannade igen. Men nu
var det ingen kabel som var loss det kom gnista till

tändstiften och bränsle kom fram också. Nu var jag
ställd så jag ringde efter hjälp och efter 1,5 timme
kom det två mekaniker som ganska snart sa att
det var fel på kamaxlarna? Vaddå, remmen fanns ju
på plats kunde jag känna med ett finger. Nåväl det
var bara att ringa efter bärgningshjälp tillbaka till
Tallinn.
Vi drog den till en bilfirma som jag känner till
då jag även har en Ford Scorpio som de hjälper
mig ibland med att reparera. När jag frågade på
måndagsmorgonen om de ville hjälpa mig så såg
de livrädda ut. En Maseratil! Aldrig!Vi vet inget om
en sådan bil fick jag till svar. Oj,oj,o),det var bara att

dra den vidare till mitt garage och begrunda mitt
öde! Det första jag gjorde var att söka rätt på en
verkstadshandbok och fick tag i en som var lagrad
på CD. Den är guld värd, utan den är man verkligen
ovetande om vad man håller på med.Jag kunde
nu börja riva motorn och det visade sig en hel del
saker när den var nerplockad. Det egentliga felet att
motorn stannade var att kamremmen inte hade gått
av utan den hade fransat sig med långa trådar som
hade fastnat. Därför hade kamaxlarna kommit i fel
läge

I!

tog bort topplocken och såg att alla sex
avgasventilerna hade kommit i kontakt med
kolvarna och böjt sigll Men fy fan för dessa muttrar
till grenrören. Som de satt fast och trångt utav bara
den, nej så får det inte vara så när jag monterade
dem igen så skruvade jag dit insexskruvar istället.
Jag beställde ventiler och packningssats av Fredrik
Karlsson på Maserati-verkstaden i Stockholm. priset
blev en smärre chock men vad göra. Det blev inget
mer bilköra under 2002 utan hösten användes för
att återställa motorn igen.
I mars 2003 var det dags att starta och det lät bra så
jag ville åka hem en sväng till Sverige och Värmland
Jag

där jag har

ett hus. Resan gick bra förutom att
motortemperaturen var alldeles för lå9. Någon
termostat fanns förstås inte att få tag på. När jag
kom hem tog jag bort termostaten och mätte
upp den för att sedan gå till Biltema och köpa en
som passade. En saktill köptejag där och det var
gasdämparna till motorhuven som var slut.Jag hade
fått hålla upp huven med en träpinne och det ville
jag inte fortsätta med. På tillbakavägen gjorde jag
ett besök hos Fredrik som tyckte att det lät för hårt
om kamremmen.Jag höllmed honom,jag hade
gjort som det stod i boken dvs spänt till 29 mm men
det blev tydligen for hårt spänt.Jag fick förstås ta i
rätt ordentligt för att komma till detta mått.
jag åkte från honom på Lidingö så började det
bli problem med kopplingen.Jag kom ombord
på färjan iVärtahamnen tillTallinn men hemma
fick jag stora problem att komma till garaget.
Upp med bilen igen på pallbockar och bort med
plastskyddet under kopplingen for att då konstatera
att urtrampningslagret var helt slut. Beställde på
lnternet från England och pratade med verkstaden
om hjälp att byta det.Jag hade först printat ut några
sidor ur verkstadshandboken så att de skulle se hur
det skulle gå till. Jag fick en tid två dagar senare
k|.9.00 och var med hela tiden och övervakade
arbetet. Ett av felen var att packningen till
hydraulcylindern också var helt slut. Men var hittar
man reservdelar till en Maserati iTallinn?? Det
var bara att glömma!Jag mätte upp de gamla
packningarna, sedan gick jag till en firma,och se
på fasen,de hade liknande och vi plockade ihop
allt. Nästa dag körde jag 6 mil varefter kopplingen
slutade fungera igenll
Draghjälp med hjälp av taxi tillbaka till bilfirman. Det
visade sig att det var flera fel på hydraulcylindern,
bl a. hade jag vänt en packningåt fel håll samt när
de hade monterat de nya packningarna så hade
de tryckt sönder den inre packningen. Men det
största felet var att tryckstången hade ätit sig in i
När
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tryckarmen och därigenom gjort att kolven kommit
så långt ut att packningen kom utanfor cylindern.
Närjag då hade vänt den yttre packningen åt
fel håll så låste sig kopplingen och bara slirade.
De åtgardade snabbt felet med atr förlänga
tryckstången och nu fungerar allt som det skall.
En söndag när det var sol och vackert väder iTallinn

beslutade jag mig för att göra den där turen till
Pärnu som jag aldrig kom fram till när kamremmen
gav mig så stora problem. Det hände inget under
hela resan, inga fel, otroligt men sant. Nu till det jag
började med, varför har man en Maserati? Det är för
mig en fråga om känsla, att känna ryggen tryckas
mot ryggstödet när jag ser turbotrycket närma sig
det gula fältet, att förundras över den utmärkta
väghållningen i kurvor, att vara ett med denna
körmaskin, det är att äga en Maserati för mig. Du
som själv har en Biturbo vet vad jag pratar om och
andra människor förstår inte vad det handlar om. De
kan fortsätta med sina själlösa bilar (ingen nämndl!!).
Logiskt sett så är det inte klokt med reservdelspriser
med en 10x potential mot vad jag betalar för delar
till min Ford Scorpio på Biltema. Det är hutlöst att ta
så mycket betalt men vad skall man göra, det är bara
att betala om det inte går att hitta delar på annat
sätt.
Fredrik sa till mig att de hade slutat att reparera
gamla Biturbo på deras verkstad men jag har ett
förslag.Om någon vill ha hjälp med reparationer,
ta båten över tillTallinn och reparera bilen här
istället. Men försök inte göra det själv, ta kontakt
med mig först annars så går det inte att få in bilen
på verkstaden, de vägrar! Orsaken är naturligtvis

ekonomisk. Priset i Stockholm är 900:- SEK + moms
/timme och här i Tallinn 236:- EEK /tim. *). Arbetskraft
är över huvud taget billigt här i Estland, det är ju
därför jag är här.
Jag är medlem i Maseratiklubben, det är mycket
intressant att få all denna information från Sverige.
Det är bara tråkigt att jag har så svårt att komma
tillalla de möten ni har,få prata litet med andra
medlemmar och byta erfarenheter med dom,det
skulle vara mycket roligt.
Hälsningar
Olle Lundqvist
Lesjöfors/Ta llinn
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HejOlle.
Tack för ditt brev dör du stöller den relevanta frågan
varför man har en Maserati.Som du beskriver ör livet som
Maserati-ögare inte alltid en dans på rosor.Vi kan sökert alla
räkna upp konstigheter hos våra ögonstenar som vi aldrig
träffat på hos andra bilar, men vi kan också glödja oss åt
hörliga körupplevelser nör allting fungerar. Dessutom glöds
vi åt mönniskor vi tröffat, resor vi gjort, middagar vi ötit och
italienska viner vi provat. För en oinvigd låter det kanske
frömmande men mycket av detta skulle förmodligen varit
ogjort om vi inte haft en Maserati.

Maserati-bilar har alltid pröglats av ett tilltalande yttre, en
stark och tekniskt intressant motor samt en exklusiv interiör.
Egenskaper som tillverkaren inte prioriterat ör rostskydd,
fu ktsö
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lågseriebilar har aldrig utmörkt sig för hög detaljkvalitet
öven om det kan finnas olycksfall iarbetet med bilar som
fu n g e ra r okl a nd e r I i gt.
Det ör i allmönhet betraktat som mycket osvenskt att hylla
en bil som går som en gud - nör den fungerar. För den
som kör sin Maserati som ett rent njutningsmedel ör detta
inget problem, men den som tönker anvönda sin italienska
springare som det dagliga transportmedlet har en intressant
resa framför sig. Man måste med ondra ord löra sig skilja på
att köra bil och att transportero sig.

Detta hindrar inte att en Maserati ör en utmörkt semesterbil
på ltaliensemestern. Böttre ön många bilar motstår den
prövningarna som snabb motorvögskörning innebör
i hett klimat. Motorn mår bra och får all den kylning
den behöver men det kan vara sömre för passagerarna.
Luftko n d i ti o n e ri n g h a r vi sserl i gen fö reko m m i t p å M ase rati vagnar sedan 60-talet men funktionen ör inte alltid den
bösta.
För många år sedan gjorde jag en resa med min Merak till
Göteborg i stark vörme. Jag och min föstmö gladdes åt en

mycket effektiv luftkonditionering - önda till Kungens Kurva.
Då upptöckte jag att den inte gick att justera i några lögen
mellan full AC och fullvörme. Förden fortsatte alltså i 500
km med temperaturen pendlande mellan +10" och + 40'. Att
bilen sedan vögrade att starta nör den var halvvarm gör att
man kommer ihåg resan mycket böttre ön om den företagits
i en "vanlig" bil.
Maserati har konstruerats av mönniskor som ölskar bilar
och bilkörning.Sådana bilar ör ofta de sista att bli utrustade
m ed sö ke rh etska rosse r, ABS-b ro m so r och krockku d d a r.
Passiv sökerhet hor aldrig varit mörkets starka sida men
få bilar kan sögas vara lika aktiva. En Maserati aktiverar
dessutom alla sinnena. Ett sinne för humor och lite distans
kan också vara bra att ha nör man ska leva med en Maserati.
Utrustad med detta kommer bilögandet att ge en fantostisk

utdelning.
Bengt Dieden
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Varje år arrangerar en Maseratiklubb "Maserati Classic lnternational'/ett möte öppet för
i första hand klassiska Maseratibilar. Eftersom vi har 8 klubbar i Europa, så får varje land
ta evenemanget vart åttonde år.
Svenska Maseratiklubben anordnade mötet år 2000, och det
mötet hamnade i Lund. Mötena är mycket trevliga, och formellt

för tre år sedan.Vackert väder, god stämning och mycket
trafik på E4 gjorde resan omväxlande och spännande. Inga
radarkontroller eller laserpistoler ute som störde friden. En tidig
start, runt halv nio på torsdagmorgonen, borde ge oss den tid
vi behövde. Ett litet vägarbete norr om Hamburg medförde
emellertid 1,5 h stillestånd, men vi hade ju hyggligt med tid.
Emellertid visade det sig att de 60 milsom vi uppskattade
avståndet till i stället blev 90, så vi var tvungna att stå på kraftigt
mellan vägarbetena.Tur hade vi,för vi körde direkt på hotellet
SAS Radisson i Spa, och anlände en kvart före åtta på kvällen. Att
passa tider är en dygd. Många engelsmän hade kommit, liksom
en del tyskar. Ett trevligt gäng, som alltid, och många välvårdade
klassiska maseratibilar. En och annan biturbo fanns även, så
Karifen behövde inte känna sig ensam. En god buffdmiddag
med utmärkta viner inledde..Julien hade förlagt alla middagar
på hotellet, ett bra drag tyckte vi, så man slipper alltför mycket
åkande. Det blev genomgående fina viner under hela mötet.

uppbyggda, där det ingår samling för en första gemensam
middag på torsdag kväll, en dag vikt för bilorientering och
en dag för bankörning. Lördag kväll är det galamiddag med
smoking och lång klänning för damerna. En bilparad med
"Concour d'elegance" och ett antal priser att dela ut ingår också

iritualet.
I år var det Belgiens tur, och Julien Appels, ordförande, hade som
krav att bankörningen skulle ske på anrika Spa Francorchamps.

Tidpunkten var först bokad till september, men trubbel med
banan förde med sig att mötet flyttades till 26-29 juni. Detta
påverkade antalet bilar som kom negativt.Vi var totalt 25 bilar
(mot72 i Lund !). Men det blev trots- eller kanske tack vare
det- ett mycket trevligt möte. Margareta och jag brummade
igång på onsdagen med siktet inställt på Lund för en första
övernattning och lite nostalgi med tanke på vad som hände
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På morgonen blev det bilorientering i Ardennerna.
Kartan bestod av ett antal kors, där det angavs hur man skulle
svänga. Alla tiders om man är på spåret, men missar man är man
saklöst förlorad.Vi höll tungan rätt i munnen, och lyckades på
ringlande småvägar upp och ner i bergen ta oss till en underbar
by där vi tillsammans åt lunch.lmponerade mest gjorde paret i
en gul Barchetta, som dök upp med oskadad bil trots hoppiga
och skuttiga vägar. Lugn tillbakafärd till Spa, där vi köpte
badbyxor, drack öl och tog en kort simtur i hotellets pool. Man
måste ju bada när man är i Spa. Själva Spa ligger i en dal, något
som tryggar vattenförsörjningen till den anrika bad- och kur
orten.
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Höjdpunkt med bankörning på Spa Francorchamps.
Här kördes tidigare F1, men det upphörde för några år
sedan. Man förstår varför. lnfrastruktur som vägar till och från
banan är usla. Själva banan är förmodligen Europas bästa
racerbana, mycket vackert belägen uppe i bergen med branta
nedförsbackar, uppförsbackar med backkrön där enbart himlen
kan beskådas,feldoserade kurvor och annat smått och gott.
Kort sagt en underbar bana. Men det är trångt runt den med
begränsat med serviceutrustning för bilar, och begränsat med
åskådarläktare, så man förstår att stora jippon som Fl inte kan
härbärgeras.Tyvärr,får man väl säga.Vi hade förmiddagen
på oss, och förutom "sta nda rd bila r" fa n ns bl.a. tre Ba rchettor,
en Birdcage och en 450 S. Det blev många varv, och livet
lekte. lnte var dag man kör på anrika Spa I Efter oss var det
sportvagnsdags, och jag såg bl.a. en Ferrari F40 åka ifrån en
mycket trimmad Lamborghini Diabolo så det bara visslade
om det. Ferrarin gick som ett strykjärn genom kurvorna.
Alla var mycket nöjda med förmiddagen - fattas bara annat.
På galamiddagen som följde hör till ritualen att gästande
klubbar överlämnar en gåva för att visa sin uppskattning till
den arrangerande klubben.Vi hade köpt en fin vas i konstglas

från Kosta-Boda, och jag höll ett litet tal där jag hittade
beröringspunkter mellan Belgien och Sverige i och med Vallonutvandringarna till Sverige, som startade på 1600-talet. Julien
blev mycket rörd över vår fina gåva. Marknadschefen för ltalien,
Luca Dondi, redogjorde för de olustiqheter som hänt i ltalien.
En ny klubb är under konstruktion, och Dondis ambition är att
nästa år, då ltalien står värd för det internationella mötet, skall
1000 bilar komma.Vi får hoppas att det mötet blir av...
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AvSlutningsdags med parad och COnCOur
d'elegance genom Spa.Villdu se merfrån mötet:titta in på
belgarnas hemsida www.maseraticlassico.be
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