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Ordföronden hor ordet.
Ska det bli någon försäljning av Maseratioch Ferraribilar i Stockholmsregionen fram-

över? Sydsverige har en väl fungerande
sådan i Autoropa, men norröver är det
tunt.Vad kan detta bero på? Kanske är det
standardiseringen som breder ut sig, och

som ibland slår helt blint. ICA-handlaren
i glesbygden funderar över framtiden,
då hans väl fungerande butilc med efter
omständigheterna anpassat sortiment,
ställs inför krav från ICA centralt på ett
standardsortiment som är mer omfattande
än vad han/hon kan sälja. Annars blir det
inga leveranser. Leva upp till standarder

Maseratibu

lletinen

Nr 2-2004
Bulletinen ges ut av den
Svenska Maseratiklubben och fungerar som en

medlemstidning.
Den utkommer med tre
nummer per år.

Är det samma sak med Maserati-Ferrari?
Ohemula krav på Iuxuösa försäljningsställen
och kliniskt rena garage där service utförs

för att nå upp till högsta standard må väl
vara bra, men vilka skall ta kostnaderna?
Naturligtvis du och jag som köper ny bil eller
servar den vi äger. Finns det så många bilar
och så många stora plånböcker för att de
högt ställda målen skall nås? Förmodligen
inte i Sverige. Om man inte kan driva en
verksamhet så att den går ihop så blir det
ingenting. Är det detta som vi ser hända

Min SAAB-verkstad i Bålsta har alltid servat
min bil. Har gjort ett bra jobb. Det har stått
"Auktoriserad SAAB-service" på stämpeln i

Jag passar på att upplysa hur du hittar
vår hemsida på nätet. Adressen är www.
maseratiklubben.nu. Om man söker på
Svenska Maserati Klubben på t.ex. MSN så
kommer det upp. Membro, som vi tidigare
hade samarbete med, har ju startat en

serviceboken. Så icke efter senaste servicen.

"nätklubb';och en del har "fastnat"där.

som sätts långt bort från verkligheten
försvinna!

-
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Varför? Jag kan inte motivera 300 000 kr för

Staffan Wohrne
Staffan Enhörning
Staffan Forsman

Bengt Dieden

Staffan Wohrne
0171 -577 90

Margareta Ström
Eje Blomberg
Tryck & Rit AB

1
j

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

SVENSKA
KLUBBEN
c/o Staffan Wohrne
Harvägen 2
746 35 Bålsta
Tel 0171 -577 90

www.maserati
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Stockholmstrakten?

kurser som ger dåligt utbyte för pengarna
och som SAAB/GM kräver säger han. Han
håller på så länge det är roligt, sedan får det
vara.

Staffan Wohrne
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Tis den 14 december:
Klubben har julmiddag iStockholm.
Plats och tid senare.

Lör den 18 december:
Den nya italienska klubben har julmiddag
Italien.

Medlem i Maseratiklubben har
flera alternativ till veteronfordons-

försäkringar

i

Prel datum 2005:
Lör den 19 mars 2OO5:
Årsmöte istockholm.
Plats och tid senare

För många entusiaster är det allom bekant att medlemskap
i en motorklubb innebär möjligheter att teckna förmånliga

försäkringar för sin/sina klenoder. Mest känt är MHRF-försäkringen där samverkan sker med Folksam. Maseratiklubben har avtal med MHRF. I denna artikel lyfter vi inte upp
alla fördelar och skillnader mellan MHRF-försäkringen och
andra försäkringar utan vi vill upplysa om att medlemskap
i Maseratiklubben innnebär att du som medlem har ett attraktivt alternativ. Det är if.. som Maseratiklubben har avtal
med sedan 1998. De krav som if.. ställer på dig som medlem
och fordonet påminner mycket om MHRF.
Grunden är att fordonet är i gott skick och inte används som
bruksfordon. lnriktningen på användningen skall vara att

Helgen 21 maj har vi förmodligen bankörning
på Gotland tillsammans med Ferrariklubben.
Datum fortfarande osä kert.

det används vid klubbträffar, rallyn, uppvisningsarrangemang mm Enstaka andra nöjesturer medges också.

Vecka 20, den 18-22 maj anordnar Niklas

- äldre

Hanna en resa till ltalien för att följa Mille
Miglia på nära håll.Anmäldig till Niklas på
niklashannoh@hotmail.com om du är intresserad.

- 20-30 år

Falsterbo Classic kommer mitt i sommaren

Under september kommer det internationella
Maseratimötet att arrangeras i Frankrike.Vad vi
vet idag kommer man att vara i Loiredalen med
bla körning på Le Mans. Mer info kommer.
Dessutom kommer klubben att arrangera ytterligare en resa till ltalien i september.
Den kommer att inrikta sig på en kombination
av "BiIgarage- och renovernigsshopbesök" samt
"kultur'l
Vi i klubben har experter på bägge ämnen.

Det kommer fler arrangemang så
småningom.

likhet med MHRF klassas fordonen in i grupper där åldern
har betydelse:
I

-

veteranfordon äldre än 30 år
gammal klassiker

samlarobjektfordon av udda konstruktion
specialfordon byggda av delar från andra fordon,

För att få de förmånliga försäkringsvillkoren krävs medlemskap i klubben. Klubben deltar aktivt med sina unika kompetenser i samband öed tecknande av försäkringen samt
vid inträffad skada för att allt skall bli bra och gå rätt till .

Någon officiell maximal körsträckegräns för en if..försäkring finns inte men ett riktvärde på 500 mil perår har nämnts.
Vid inträffad skada görs en bedömning från fall tillfall.
1f..9ör ingen skillnad på om du är en fysisk eller juridisk person till skillnad från flera andra bolag. Någon särskild förstaårsförsäkring för medlemskap krävs inte heller.

Avslutningsvis vill vi betona att vi inte rekommenderar den
ena eller andra försäkringen utan det är din skyldighet och
ditt val att utröna vad som är bäst just för dig och ditt underverk.

Om du vill veta mer ta kontakt med Maseratiklubben eller
givetvis if.. eller MHRF, de bolag som vi i skrivande stund
har awal med.

Vi har ansökningsblanketter. En ansökan om
donsförsäkring skall ställas till klubben.

För Maseratiklubben
Erik Barkman

samlarfor-

Vårsamlinct
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Italienska bilar i slottsmiljö i lött sol.
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Lunch på Krägga med Citroen 5M klubben

Den 1 maj är det tradition att italienska bilägare träffas på gräsmattan utanför Skoklosters slott för att fira säsongsstarten och
inte minst VAREN. Det har ofta varit kallt, blåsigt och regingt, men
i år visade vädergudarna sig från sin bästa sida:varmt, soligt och
mycket folk! Ett drygt dussintal Maseratibilar på plats med förväntansfulla ägare och passagerare. Många Fiat och Alfa Romeo,
som vanligt, medan Ferrari har tu nnat ut på senare år. Citroen SM
klubben var också där, och vi brukar tillsammans fira vårens intåg med en lunch på Krägga Herrgård någon halvmil därifrån. Så

och i år. Bengt Dieden hade satt ihop en frågesport som satte vår
hjärnverksamhet på stora prov.
Staffan Wohrne
Rolf Westberg kammade hem första pris ifrågesporten

4

t9
Jag har 2 är i rad åkt med Mille Miglia runt banan i en följebil och
det har blivit en upplevelse som jag inte vill vara utan längre. Nu
vore det kul att dela denna erfarenhet med andra medlemmar i
Maseratiklubben. Det kan vara lite svårt, om man aldrig varit där,
att veta var man ska titta, övernatta och hur man ska åka för att
få ut så mycket som mojligt av resan. Nu har jag lärt mig av mina
misstag och vet hur man bör lägga upp en sådan här resa.
Att se starten eller målgången är en bra sak men att stanna och
tanka på en öde bensinmack tillsammans med A6GCS och Cisitalia och diverse Ferraris är enastående. Förra året låg jag ensam

maj 2005 ?
på vägen på natten när en Mercedes 300 SLR blåser om mig i
250 med flammor ur avgas rören, med Jochen Mass vid ratten....
närmare att delta i Le Mans själv, kommer man inte.
Således tänkte jag kolla intresset för en liten gruppresa. Tänkte
organisera hotell och färdplan och datum för avresa närjag fått
en preliminär deltagarlista. Häng med nästa år! Det blir en garanterat kul resa med mycket "bil'l
Niklas Hannah
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Starten går den 19 Maj med målgång 21:a.
Skicka mejl till mig på niklashannah@hotmail.com
om du är intresserad av att följa med.
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På våra vår- och höstutflykter har vi haft för vana att blanda lite kultur och lite bilåkning.
Årets vårrally blev inget undantag. Ferrariklubben var inbjuden, och en bil förannonserad,
liksom ett stort antal bilar från Norsko Maserati Klubben.

En solig (l) lördagsförmiddag var

det samling i Norrtälje för att

bese en unik industrimiljö: Pythagoras tändkulefabrik. Namnet
för inte direkt tankarna tilltändkulemotorer,och fabriken anlades
med syftet att tillverka matematikmaskiner, mekaniska sådana.
Mekaniken var emellertid tjurig, och vissa moment hakade upp
sig beroende på en alltför stor mekanisk massa som behövde flyttas på. Det här var ju långt innan elektronerna gjorde jobbet. Så
det blev annat i stället. Sverige höll på att industrialiseras, och ett
stort behov av motorer, både små sådana t.ex.till båtar, och större
för stationär drift, förelåg.Tändkulemotorn var svaret på problemet:en robust motor som var pålitilig och som fungerade på lågkvalitativa oljebränslen.Vid vårt besök kördes en av motorerna
på fiskleverolja! En lång rad fabriker som tillverkade tändkulemotorer växte upp längs Sveriges kuster, och tillsammans med primusbrännaren bidrog dessa till Sveriges industriella utveckling.
Den här fabriken, som ligger i en norrsluttning (det var billigare
tomtmark där-ingen byggde i norrsluttning förr itiden) i centrala
Norrtälje, blev plötsligt övergiven i samband med en strejk. Den
har stått orörd ett stort antal år tills Fred Andersson fick nys om

detta och började ett tålamodsprövande utnötningskrig mot
myndigheterna för att bevara denna intakta industrimiljö från
1

800-talet med fungerande tillverkningsmaskiner, remdrift från

taket, och en kontorsmiljö med massor av orginalritningar.

Ett dussin bilar, med Ferrari och Citroen SM, slöt upp och vi fick
en mycket intressant visning av fabriken. Norrmännen hade annonserat ett 1O-tal bilar, som reducerades till tre varav en kämpade sig imål iNorrtälje.Vackert så !Fred välkomnade irödru
tig arbetarskjorta, och drog i gång den första motorn med sitt
karaktäristiska lågvarviga stånkande ljud. En doft av fiskleverolja
spred sig....

Uppsittning i bilar för avfärd till Gysinge Bruk vid Dalälven.
Färden gick via Knutby, där souvernirjägare ständigt plockar ner
namnskyltarna längs vägen. Upplandsnaturen visade sig från sin
allra soligaste sida när vi brummade väster- och norröver till det
vackra Gysinge.
Som så många vackra Uppländska samhällen byggdes Gysinge upp kring järnhantering. Där det fanns vattenfall att utnyttjas till att pumpa luft till masugnar och härdar eller lyfta tunga
hammare i smedjan anlades järnbruk för framställning av den
värdefulla handelsvaran stå1. Ett kilo stål kostade motsvarande
4000 kr i början på 1800-talet, så man kan förstå motiveringen
att arbeta med detta. Att stålet var värdefullt syns på brukssamhällena med mäktiga herrgårdar, förvaltningshus och bostäder
för tjänstemän, smeder och arbetare. Allt detta kring en masugn
och ett par smedjor placerade vid vattenfallen vid Dalälven.

6
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Vi kommer fram på eftermiddagen och får våra nattkvarter i de pietetsfullt restaurerade husen längs
bruksgatan. En mycket trivsam miljö. Gysinges egen
"Gyslnge" vår krögare för kvällen välkomnade med
en god måltid, och därefter blev det nachspiel med
kaffe och Calvados. Bengt Dieden förnekade sig inte,
utan ännu en klurig frågesport brydde våra hjärnor,
något distorderade som följd av en lång dag och en
del vin till maten.
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Våra hurtiga kollegor från Norge slopade övernattningen och satte kurs direkt hemåt. Oslo-NorrF:
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tälje-Gysinge-Oslo på en dag låter sig endast göras
i en Maserati 320OGT! Eller hur?

'
Staffan Wohrne
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Leif Lindström och Mats Andersson samt en rödtröjad herre

-
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Årets höstrally gick av stapeln ett fantastiskt vackert vöder. Blå himmel, klar kylig tuft
och vackra höstförger på tröden. En sann lisa för sjölen. Målet ör Sparreholms slott söder om
Malmköping. Slottet ör vackert belöget vid sjön Båven, Sveriges sjunde största sjö titl ytan.

Ett stort antal förhandsanmälningar, samt att många anslöt i sista
stund -vilket alltid går att hantera - gjorde att det blev deltagarrekord. Jag räknade in 38 personer, varav många glädjande nog
var barn. Klubbens utflykter blir lite av familjefester, något som är
mycket trevligt.

Många stockholmare samlades vid Statoilmacken i Kungens
för att svänga av E4 mot Järna

Kurva, och dundrade söderöver

och Katrineholm.Smala slingrande vägar iett vackert Sörmlandslandskap. En och annan Volvoägare blev lite förgrymmad när det
dansade förbi Maseratibilar på ställen "som man bara inte kör om
på1

Sven på Sparreholm hälsade oss välkomna till bilmus6et. Han
är en sann bilentusiast, och håller ett stort antal bilar, traktorer
mm i toppskick. Ungefär en tredjedel av bilarna är utställda i museet. Bland dyrgriparna kan nämnas ett antal Rolls Royce, nägra
Bentleybilar med svenskt chassi och en mycket fin Mercedes 300
SL med måsvingedörrar och allt. De flesta bilarna är inregistrerade, och Sven kör bilarna regelbundet. En bil skall inte stå stilll
Skall man säga någonting negativt så är det att bilarna är väl tätt
packade. Men... det kostar ju attvärma upp stora lokaler.
Öl och macka i stallet, där det blev trångt och gemytligt, avslutade det lyckade höstrallyt.Vi hoppas på fortsatt god anslutnig i
framtida evenemang!

Staffan Wohrne
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Samling vid Statoilmacken i Kungens kurva inför gemensam förd mot
Sparreholms slott.

-r_,,
F
,,.....,

*i

'1:.

t'r-å
=

.-:,

.9;

I

*

I
i.§

i'.
Sven håller låda ibilmuseet om en stor somling fino bilar.
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En Darmont från 20 talet,värde kanske 200-300 0000 kr.
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iStallet och man kan urskilja PG Johnells ivrigt diskuterande
och Stoffan Forsman i bakgrunden stående med ryggen åt.
Enkel lunch

Kanonfint vöder hade vi också och ungdomarno sköt skarpt.

En Mercedes

måsvinge från 50 talet. Co 50 gjorda och lika många cabbar.
1

Man njöt i solen. j8 personer röknades in till mötet. Alla fick inte plats på bilden.

MÅ§ H RÅT I

Fyra glada entusiaster gav sig i början av september ivög titt ttalien för att detta

i

firandet av Maseratifabrikens nittioåriga födetsedag.lnga och Staffan Enhörning
startade sin röda Maserati Mexico från Stockholm, tJtla och Petle Bengtsson i en
silverförgad Maserati Ghibli Spyder

Under resans andra dag sammanstrålade vi på autobahn i närheten av Ntirnberg.Vi stannade över på ett trevligt gasthaus och
träffades innan middagen, över ett glas svalkande lokal pils, en
nödvändig åtgärd efter en lång dag i solsken och oldtimerns tvivelaktiga luftkonditioneri ng.
Resan gick vidare via Mr"inchen och där började det böljande
landskapet ändra karaktär, bergen reste sig mäktiga i horisonten.
Via lnnsbruck körde vi upp mot Brennerpasset,en bra metod för
diagnosticering av motorstatus. Efter denna långa stigning kunde våra beprövade ögonstenar avslappnat glida ner i det italienska landskapet, vackert som ett vykort, med utbredda vin- och
fruktodlingar och tillhörande slott och borgar.
Pelle hade nu siktet inställt på ett antal intressanta vingårdar i distriktet Valpolicella, beläget norr om Verona och öster om
Gardasjön. Där produceras "guldet från Verona'j Amaronevinet,
i drygt hundra olika varianter, mycket robusta, djupt mörkröda
med häftiga dofter. Detta vin är så fylligt att italienarna själva ser
amaronevinet , en bit parmesanost och kanske lite parmaskinka
som en hel måltid. Rekommenderas å det varmaste.
Söndag kväll tog vi således in på hotell porta palio i Verona.
Utsikten från hotellrummen dominerades av en flod, kantad med
palmer, fikonträd och de typiska, enkupiga siennafärgade tegeltaken.
I den mörka och ljumma kvällen for vi i taxi till Antica Bottega
del Vino (två stjärnor i Guide Rouge) för att inta en ljuvligt god
måltid. Lägg gärna namnet på minnet, denna restaurant är ett
populärt ställe med härlig atmosfär. Bordsbeställning rekommenderas, te1.0039 0458-00 45 35. Deviser på väggen; ll vino 6
un composto di amore e di Iuce"(G. Galilei), "ll vino conforta la
spera nza" (Aristoteles).

Naturligtvis tog vi oss till porten vilken leder vidare in till ,,Balkongen'i just denna anses vara balkongen i kärleksdramat mel-

SS

skulle ansluto från Göteborg.

lan Romeo och Julia.Tyvärr var grinden in till portvalvet stängd,

vi såg endast en skymt av gården. Kärlekspar från världens alla
hörn hade klistrat, petat, och hängt upp lappar med sina namn
på överallt dit man kunde nå i valvet, ett bevis på att kärleken ju
är tidlös och i Shakespeares tappning odödli9.
Efter god sömn och efterföljande frukost styrde vi bilarna
norrut igen motValpolicella Classica.lnga och Staffan deltog idet
första besöket på vingården Allegrini i Fumane med vinprovning
och inköp och kunde därefter förnöjt fortsätta mot Bomporto utanför Modena. En något kinkig Mexico behövde lite översyn och
handpåläggnin g av Franco Tra li, italiensk maseratidoktor.
I

Ulla och Pelle for vidare i amaronevinernas rike och fann vin-

gården Bertani, ett vackert litet artonhundratalsslott, Villa Novare, i Arbizzano. Bröderna Giovannibatista och Gaetano Bertani var
de första som med start år 1857 producerade ett högkvalitativt
och förstklassigt vin här. Man håller fortfarande mycket på traditionerna och är stolta över sin export.
Serego Alighieri, belägen i Gargagnago, blev nästa må|. Här finns
rötter ända ner till mitten av 1 300-talet, då Dantes förstfödde son
för 475 lire erhöll denna gård.Sedan dess har gården gått i arv i
rakt nedstigande led. ldag har man även oliv- och fruktträdsodlingar.
Kvalitet, vänligt bemötande och ack så goda viner, vilket resulterade i ett mindre problem, nämligen hur man får ner alldeles för
många vinflaskor ien Ghibli Spyder.Tydligen finns det lite hålrum
här och där, undrar om Giorgetto Giugiaro tänkte på just detta
när han skapade denna modell...?
Skämt åsido,denna vältankade Ghibli vände nosen motVenedig,
en unik och osannolik stad, byggd på träpålar i en lagun, en stad
där det förflutna betyder mer än nuet, en stad att uppleva!
De Mexicoburna vännerna skulle sola och bada söder om La Spezia I Marina di Massa på den vackra Riviera Apuo-Versiliekusten
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Ghibli cab iVenedig.

Viktiga val av viner för avsmakning hos Bertani iValpolicelladistriktet.

Man tror inte det är sant hur mycket vin det går att packa i en Ghibli cab.

som har en 7 mil lång sandstrand. Massa ligger fem kilometer
från Forte dei Marmi. För tio år sedan, när lnga och Staffan deltog
i firandet av Maseratis åttioårsdag, semestrade de i Forte. Hotell

Ferrari-Maserati kaos utanför Arnaldo i Rubiera.

Italia i Massa , som Enhörningarna nu bodde på, byggdes som
privatvilla 1913 och blev hotell sju år senare, vackert med slna
två våningar, stora salonger och mycket högt i tak. Rummen, som
moderniserats men med bevarade takmålningar, har utsikt både
över ett turkosblått medelhav och över bergen. lnga och Staffan
hade förstås hoppats på tre dagars solsemester, men de italienska vädergudarna hade något annat i kikaren. Storm, regn, åska,
blixt och dunder, ovädret härjade. De soltimmar som blev över till
enhörningarna var endast tre futtiga..
På torsdagen lämnade de Toscana och återvände till Emilia
Romagna, där de åter fann solen och värmen. De mötte Ulla och
Pelle igen.

Bilarna måste tvättas och putsas för "Det Stora Evenemanget,,
som skulle börja följande dag. På kvällen iden lilla staden Rubiera utanför Modena åt vi en fantastisk middag på Clinica Gastronomica Arnaldo, hotell och gourmetrestaurant. Bordsbeställning,
te1.0039 0522-62 61 24
Nota bene; "Arnaldos" matkonst sätter man inte ord på, så enkelt
är det.
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lnga utanför tjusiga och traditionsbundna Hotell ltalia i
Marina di Massa.

Fredag morgon tidigt uppbrott. Uppställning krävdes av samrliga
deltagare päPiazza Roma i Modena.
lnnan dess var det lite stökigt att komma iväg från Arnaldo. AutoKönig, återförsäljare för Maserati och Ferrari i Munchen, bodde
med kunder på samma hotell, vilka alla skulle besöka Ferrarifabriken. Ett lätt kaos uppstod bland dubbelparkerade, blockerande
Ferraris och Maseratis, den ena bilen glänste och prunkade mer än
den andra i ett färgglatt virrvarr och två poliskonstaplar var mycket
bekymrade över situationen. Dessutom skulle ju alla titta på allas
bilar. Till slut fick konstaplarna ta till visselpiporna och skingra
svärmen av alla glänsande åkdon. En kul bild under tidig morgontimma.
På Piazza Roma visade ett stort antal funktionärer och säkerhetsvakter oss våra platser. Pelle och Staffan skyndade sig till funk-

tionärstältet för att fylla i erforderliga blanketter. Körningen på
banan, Mugello Circuit, krävde även en kontroll hos en läkare, mest
innebärande lite frågor om huruvida man ansåg sig frisk eller ej.
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l\,4aseratis nya kontor kröns av ett högt torn med en trident på toppen.
Det syns lång vö9. Sjalvkänslan har vuxit kraftigt hos Maserati.

'Bft

kom bilar frön 40-tol et
,§uffons Mexica,lndy och Meroks
:organistörernas tölt, en möngd 3500 GT
tabbor och kupeer,tuå A6GCS från S}-tolet.

Sedan till bussar för färd till Maseratifabriken, adress Viale Clro Menotti 322. På långt håll syns det nybyggda tornet med "tridenten,,
på toppen, intill Iigger ytterligare två nya hus.l två äldre röda byggnader sker provning och slutbesiktning av bilarna. Vi visades runt
av kunniga guider och fick följa monteringen av alla modeller i en
salig blandning Pigga montörer och montöser stod utmed bandet
och det hela såg mycket välvårdat och effektivt ut. ldag har fabriken ca 480 anställda och iår beräknar man tillverka ca 4600 bilar.
Bilarna är ett hantverk, inga robotar finns i monteringenl
En härlig lunchbuffe var uppdukad i parken inom området och
nya verkställande direktören Martin Leach höll ett kort anförande
om fabriken och framtiden. Signore Leach kommer från Fordkoncernen och är en man som uppenbarligen lever iverkligheten,som
ser vad som händer och sker på "golvet'l

Staffan träffade nye chefen för Customer Relationship Management Maurizio Bruno. Signore Bruno är den man vår klubb kommer att ha kontakt med.
Efter kaffedrickning besök i showroom för beskådande av nya och
gamla bilar. De nya modellerna är elegant uppställda på en svängd
bana i utställningshallen. (lnga och Ulla önskade sig genast var sin
läcker liten cab ijulklapp.) Även prylhörnet var beläget här, med
diverse "nödvändiga" Maseratiattribut. Hoppas man hörsammar
vår idd om örhängen i tridentutförande, visst vore det fint? Vi får
se nästa

år....
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Insiktsfulla av hur en Maserati blir till, begav vi oss de tretton milen söderut till Mugellobanan. lnlämning och nattning av samtliga bilar hos säkerhetsvakterna där, därefter busstransfer genom
Toscanas kuperade landskap, gröna trädbeklädda kullar och böljande dalar, till hotell Demidoff för att förbereda oss för kvällens
övning, middag på Caffaggiolo Castle.
Slottet byggdes 1451 för familjen Medici, vilka tillbringade sin
ledighet här med fester och avkoppling. Det har sedermera renoverats, mycket pietetsfullt. Takvalven är synnerligen vackra med
dekorationer av ljuvt färgsatta blomstergirlanger. Här finns att
beskåda historiska klädedräkter, porträtt av dätida framstående
personer och antik keramik. Dessutom åt vi en utsökt middag här.
Runt vårt bord satt holländare och italienare, gamla vänner möttes och nya kontakter knöts. Precis som det skall vara, bilarna är
förstås den gemensamma nämnaren och människor möts.
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Mugello Circuit är en trevlig bana att åka på med många kurvor och vackert lä9e. "90 -Years Maserati Trophy"åtråddes här och
bilarna tömdes på bagage inför loppen. Akta halfter och andra
medlöpare instruerades noga om de två provvarven, åtföljda av
fem varv med tidtagning.Måletvaratt köra så jämnt som möjligt.
Stoppur och överenskommet teckenspråk skulle användas, hjälmar och motorljud omojliggjorde all annan kommunikation.Viljan var det i alla fall inget fel på och roligt hade vi!Vi väntade inte
till prisutdelningen (av förklarliga skäl). Färden till Rom innebar
denna eftermiddag 32 mil i 28 graders värme genom spännande
nejder med vyer över Toscanas olivlundar, byar klängandes på
berg och kullar samt vackra pinjer som avtecknade sig mot en
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Pininfarina från 1 954, endast 3 ex
tillverkades. Denna bil såg Mats Danell, Dan Hedborg och Staffan
Enhörning hos Franco Lombardi som kaross för över 20 år sedan i
Genova, nu färdigrenoverad och körbar på Mugello. Paninimuseet
har också ett exemplar.
En vacker blå A6GSC kupö av
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Mugello inför racen, 3 st A6CGS f rön 50 talet, en svensk Mexico 69,
samt fler röda 50-talare.
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På,Qnndn en r,öd OSCA och Maseratis vackroste kupö, den blå A6§C9,
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En karta över Rom med omnejd inhandlades, Ulla guidade och
via en liten omväg ut på landet kom vi in i ett varmt och fuktigt Rom, förbi Olympiastadion, ytterligare en liten omväg, för att
slutligen landa framför Rome Cavalieri Hilton.Till saken hör att
flera Maseratis hade hakat på oss i tron att vi hade vägen klar
för oss. Det blev en lustig karavan, som körde i vårt slingrande

Så småningom började allt åkande ta ut sin rätt, sömnen gjorde
sig påmind och vi började vår retur till hotellet. Samma promenad, nu med hälsningen "Buona notte, buona notte"... Tillbaka
på lngas och Staffans balkong kunde vi beskåda ett praktfullt fyr
verkeri som avlossades nere i staden till ackompanjemang av itaIiensk klassisk musik. Det var den "vita natten'idå bl.a.alla affärer
har öppet, man kan åka nattlig båttur på Tibern m.m.. Enligt paret
i den enda deltagande danska bilen var detta "en oförglömlig
upplevelse'l
lnnan vi efter en lång dags färd mot natt överlämnade oss till
John Blund, gjorde vi en angenäm upptäckt i hotellrummen. På
sängen låg en godnattpresent från Maserati i en elegant påse i
en ännu elegantare förpackning. En aftonsjal i kaschmirull och en
tridentprydd Maseratislips samt en minnesplakett. Konstigt nog
infann sig samma känsla som på julafton när man var liten, eller
snarare som om någon engagerat sig särskilt för att vi kom.....

kölvatten.
En piccolo kastade sig över vårt bagage, en annan över vår
bil och vi erhöll våra vackra rum, nåja, Ulla och Pelle en svit med
ett stort upphöjt sovrum, större plasma-TV i tung guldram och
en stor byst av någon romersk hjälte på balkongen. lnga och
Staffan kunde däremot skryta med en fantastisk utsikt över hela
Rom med Victor Emanuelmonumentet och Vatikankyrkans kupol i bakgrunden. En turkosblå pool kantad av upplysta palmer
och vilomöbler i förgrunden. Samt vid närmare granskning två
stegrande enhörningar i parken nedanför (tillfällighet?!).

Galamiddagen skulle avnjutas på slottet Villa Miani. Festklädda samlades vi alla i foajen för en femminuterspromenad i den
mörka och ljumma kvällen,till Miani. En mycket lång "röd matta"
(juteväv) var utlagd, kantad av brinnande oljelampor och säker
hetsvakter. Övning i huvudvridning började, vi hälsades hela vägen fram av vakternas "Buona sera, buona sera'l
På slottsterassen serverades champagne och nedanför, framför
guldfiskarnas damm, stod en sidendraperad Maserati Cab Grand
Sport,vilken avtäcktes senare på kvällen under stortjubel.Tal av
Martin Leach och italienska Maseratiklubbens ordförande Maria
Teresa de Filippis. Under vajande Maseratiflaggor blev det många
provsittningar av bilen.
De inbjudna gästerna bestod av (ca femhundra personer) klubbmedlemmar från hela Europa med gamla och nya bilar samt ett
stort antal andra yrkesgrupper, knutna till Maserati. Vi förplägades med en god buffe och samtalade med de journalister och
försäkringsmän som satt vid vårt bord.
En

jubileumsutgåva av en Grand Sport cab avtöcktes vid galamiddagen

påVilla Miani iRom.
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lngas och Staffans höftiga utsikt från balkongen på hotell Cavallieri-Hilton med hela Rom i bakgrunden. Mycket imponerande. Hör skulle vi kunna
tönka oss att ha en löngre semester.

Vi överlämnade en present från Svenska Maseratiklubben

till Maria Teresa de Filippis i samband med en liten pratstund. Presenten bestod av ett signerat glasfat av Britten Pååg från Steninge
slott. Maria Teresa uppskattade uppvaktningen, bad oss framföra
sitt tack till vår klubb och hoppades på gott samarbete i framtiden. Bouna notte.

Följande morgon skulle "Grand Parade" genom gamla Rom
gå av stapeln! Omkring tjugo pigga MC -poliser slöt upp. Vår
långa karavan med etthundrafemtio bilar drog i en slinga förbi
piazzor, statyer, pampiga byggnader och borgar, ruiner, slott och
parker, hela tiden med strikt avstängda gator, snyggt, snabbt och
proffsigt arbetat av dessa motorcykelburna flickor och pojkar.
Blinkande blåljus och tjutande sirener. lngen Fiat slapp igenom,
man utdelade skarpa visselpipesignaler och stoppade dem som
dristade sig att försöka smita förbi. Det var en fantastisk tur, ett
Rom i söndagsstämning, strålande solsken och med vinkande
människor!

Staffan Enhörning med en annan enhörning.

Slutligen ställdes alla bilar utmed Via Piazza Giardino Zoologico, en lång parkgata utefter Roms zoologiska trädgård. Vi
skulle inta den sista måltiden i Maseratis hägn, en härlig lunch,
som Barilla, känd pastaproducent, bjöd på.
Så tog vi avsked av Maria Teresa de Filippis och vänner vi mött.
lnga och Staffan återvände till Bomporto och doktor Tralli för
slutbehandling av Mexicon. Krasslig bil behöver inte innebära att
man oroligt vankar av och an på ett verkstadsgolv och vrider sina
händer....Nej, minnsann, man smög sig tillbaka tlll "Arnaldo"för
att återigen smörja kråset....!
Ulla och Pelle styrde kosan mot norr. I rättvisans namn kan nämnas att Ghiblin efter besöket i Rom började mullra högst betänkligt, mer än vanligt, och väl inkomna i Tyskland utgjorde detta
fordon en sanitär olägenhet, mycket pinsamt. Utanför Stuttgart
fick de göra en avstickare in till sin tyska bildoktor, Herr lmalski
i Tiefenbronn, och laga den av kullriga gator sönderslagna ljuddämparen....
Har ni vägarna förbi Tiefenbronn, förresten, missa inte Ochsen
Post Hotel, en pärla i den tyska gasthausfloran,

te|.0049 0723 49 5450.
Buona notte, buona notLe.

Vid pennan lnga och Ulla
MariaTeresa di Filippis ochTheo
Huschektar emot klubbens present till den nybildade italienska
klubben, ett glasfat fran Steninge
slott. Maria Teresa ör den första
ordföranden i den nya klubben.

Alexander Fyshe i nyrenoverade byxor ityg med "stars &
stripes" motiv.
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Web-länkar:

Arnaldo i Rubiera;

www.cl i nicagastronom ica.com

Antica Bottega del Vino iVerona; www.bottegavini.it
Rome Cavalieri Hilton;

www.cavalieri-hi lton.com

Franco Tralli i Bomporto;

www.tralliauto.com

Maseratifesten:

www.maseratiann iversary.com
Det vacka folket.lnga, Pelle och Ulla inför galamiddagen skålandes i champagne eller kan det ha varit spumante.

