


Här är äntligen det första numret av den redan tidi-
gare annonserade tidningen lL TRIDENTE SVEZIA.
Artikelförfattarna har gjort en insats som manar till
efterf öljd..

Vi vågar inte lova något om framtiden utan tid-
ningen kommer ut så snart tillräckligt material in-
flutit och så länge arbetsglädje finns. Denna är na-
turligtvis beroende av hur tidningen tas emot. Upp-
skattning kan till exempel visas med ett bidrag till
nästa utgåva.

Varför ska alla göra tidning ar? Den frågan ställde
för en tid sedan en klubbmedlem som själv har ett
förflutet i branschen. Svaret är i första hand att vi,
med nyfödd entusiasm för märket Maserati och dess
histona, vill sprida information om dessa ting. Men
det är också ett sätt att hålla kontakten med klubb-
medlemmarna. Det f inns dock ett speciellt skä|, som
gör att vi intensivt vill sprida entusiasm en tid fram-
över, nämligen att vi gärna ser att det kommer lite
f ler äldre Maseratis till Sverige. Det finns mycket få
femtitals Maserati här och det borjar bli ont om dem i

Italien. De här gamla bilarna har blivit handelsvara
på kontinenten, i USA och Japan och handlarna an-
vänder av natu rliga skäl ltalien som källa. Det är
dock fortfarande möjligt att till ett rimligt pris hitta
en 3500 GT. Även äldre Maseratis kan man leta upp
men d ä är priserna genast högre.

Förra året gick vi miste om minst tre Gobitar: Jan
Svanbäcks 5000 GT, som såldes i ltalien då ingen av
de tillfrågade här hemma ville köpa den billigt, en
OSCA tävlingsvagn från femtitalet gick till USA för
det facila priset av tjugofemtusen kronor, eh Pinin-
farina kupe såldes iltalien (se vidare artikeln om
Pininfarina-Maseratis). Det finns alltså möjligheter
att hitta någonting trevligt att åka i eller att renovera.
Om du är intresserad så kontakta mig så kan vi
d iskute ra ärets fynd.

Bou n estate,
Staffan Enhörning.

Eksätravägen 186,
Tfn. 08-88 65 36

127 33 S kärholmen

"Vi vill här rikta ett speciellt tack till Eje Blomberg
Som har komponerat och producerat omslaget och
till Rolf Nordin som har stått för lay-out och tryck-
n ing av in lagan.



Ake Andersson har
renoverat motorn pä
sin Ouattroporte.
H ar ar hans berättelse.
När jag handlade min Quattroporte nr 42 vintern
1973 och körde den från örkelljunga i snömodd och
dimma visste jag inte mer om Maseratis än som stått
att läsa i Autocar. Det var alltså en chansning och
något av ett äventyr. Kunskaperna har bättrats på en
hel del sedan dess med god hjälp av den litteratur
jag fick från fabriken. Men mest genom den renove-
ring av topparna och förgasarna som jag själv
gjorde. Ett telefonsamtal med generalagenten läm-
nade inga tvivel om att en mer fackmässig renove-
ring hade varit ekonomiskt omöjlig. Det blev alltså
ett garagejobb över en vinter och merparten av vå-
ren. Mina ertarenheter bör vara uppmuntrande för
de Maseratiägare och tänkbara sådana som, liksom
jag, har en helt annan utbildning och ertarenhet än
bilreparatören. Jag tycker att det kan ge mycket att
jobba med en sådan här bil.

Den tidiga V8 som sitter i mitt exemplar skiljer sig
från senare upplagor genom att topparna är gjutna
på samma sätt som tidigare mer racerbetonade vari-
anter, d v s med dubbla tändstift och en tätning mot
blocket i form av bronsringar plus en mjuk packning
för kylvattnet. Vad som skiljer är också ventiltiderna
och lyfthöjden. Motorn i denna vagn har den mindre
slagvolymen på 4,2 liter.

Att demontera förgasarna är lätt liksom att lyfta av
topparna. lnte heller att dessförinnan lossa kamax-
larna. Men innan allt detta görs måste man noga
märka upp tändinställningen. Mer om denna senare.
Viktigt ar också att man har en vana att anteckna
vilka delar som satt var. Det är viktigt detta att veta
vilken kamaxel som satt var eftersom lyfthöjden är
olika pa vänster och höger topp, inte mycket men
ändå en tiondels mm. Anteckna måste man, t o m
längden på en av de smidda topplocksbultarna kan
variera. När så turen kommer till lyftare och ventil-
fjädrar och ventiler är det bäst att förvara de delar
som hör ihop ivar sin plastpåse med en notering om
deras placering. Själva topparna är gjutna i lättme-
tall och liksom motorn i övrigt mycket stabilt upp-
byggda. ventilstyrningarna är inpressade och jag
föredrog att inte försöka byta dem. I stället bytte jag
alla avgasventiler mot andra med något grövre skaft.
Kanske inte precis verkstadspraxis med det har fun-
gerat bra i den här motorn. lnloppsventilernas styr-
ningar är i regel väsentligt mindre slitna, liksom de
bättre kylda ventilerna. I min motor kunde alla in-
ventiler behållas efter en uppiffning i en ventilslip-
maskin och inslipning för hand. Avgasventilerna såg
däremot bedrövliga ut. Vid en tidigare sotning hade
man bytt ut några av ventilerna och dessa hade inte

klarat belastningen. Två av de inkrympta ventilsä-
tena såg dåliga ut men eftersom även dessa var av
brons så skavde jag dem först och slipade sedan tills
dess att tätningen blev perfekt. Jag ville inte skicka
bort topparna för att få ventilstyrningarna bytta och
började se mig om efter passande ämnen till nya
avgasventiler. De enda avgasventiler jag hittade med
tillräckligt stor ventiltallrik var avgasventiler till en
stor dieselmotor. Men tyvärr gick det snett när en
god vän med tillgång till slipmaskin skulle slipa ner
dem. Skaften blev kon iska och ventilerna
skrot. Lika gott det förresten. Jag tror inte stålkvali-
teten var god nog. Dieselventiler lär arbeta med
mindre värmebelastning. Vad göra? Jo, riksom
många andra har jag alltid haft svårt att skiljas från
skrot. Hittade i mina gömmor några gamla ventiler
från en ALVIS som inte bara hade tillräcklig tallriks-
diameter utan även skaft några hundradelar grövre
än maseratins original. Skaften var någon centi-
meter för långa men detta ordnades lätt i en svarv.
Nästan lika lätt var det at slipa ur tallrikarna för att ge
den extra säkerhetsmarginalen till kolvarna.

Hur kan man avgöra om ventilstålet är bra och
kommer att hålla? I det här fallet kom ventilerna från
en motor av erkänd kvalitet och dessutom förklarade
den pensionerade verkmästaren som slipade dem
att han på gnistornas färg kunde på ett ungefär av-
göra deras hårdhet. Om han hade rätt vet jag ännu
inte men faktum ar att ventilerna efter 2.000 mil,
delvis hård tjänst, fungerar perfekt. Lyftarna måste
granskas så att de inte har spruckit. Jag fick lov att
byta en. Ventilfjädrarna kan man naturligtvis byta
men om de har samma höjd obelastade tycker jag att
de gott kan gå ett tag till så jag bytte inga. Motorn
snu rrar ju inte speciellt fort.

Det tog tid att få hem den nya lyftaren, packnings-
satsen och glidskorna för ventilkedjorna, men de
kom och jag förstår att det krävdes en del jobb av
generalagenten att få fram dem. Tyvärr vara bara
några av packningsringarna av rätt sort så jag fick
använda några av de gamla. De gamla, liksom de nya
visade sig variera för mycket i tjocklek så jag filade
dem först sedan slipades de på en plan glasskiva
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ech smärgelduk. Detta tog sin tid men med tålamod
och ett bra mätdon blev resultatet gott.

Dessbättre var båda topplocken helt plana så det
arbete som återstod var att mäta och slipa de brickor
som styr ventilspelet. Jag slipade dem på en liten
hobbymaskin sedan en god vän svarvat till en enkel
hållare för dem. Det här är ett jobb som tar mycket
tid men gör man det noga så tror jag att motorn går
åtminstone 5 000 mil innan nästa justering behövs.

Ventilkedjorna såg fina ut men jag borde nog ha
bytt dem. De tycks ha en förmåga att sträcka sig mer
än man tror.

Monteringen av topparna, efter en grundlig rengö-
ring av motorn, vållade två större problem. Hur få
ringarna, som är tunna, smala och ynkliga att ligga
precis rätt över varje cylinderfoder när man drar dit
locket? Jag vet inte hur proffsen gör. Själv tog jag
det säkra före det osäkra och Iimmad fast dem lite
grann i kanterna. Jag har sedan hört att man kan
använda sig av fett men

Det andra problemet som man måste vara två om
är att fixera kammarna exakt vilket är svårt därför att
man alltid tycks få arbeta mot fjädertrycket. Vi gjorde
det genom att använda en liten rörtång som vi höll
kamaxlarna med tills dess att drevet hade fästs. Det
är viktigt att spänna sekundärkedjorna lika så att
man inte får tokiga kamtider.

Förgasarna skall man nog inte försöka förbättra
på annat sätt än att flottörnivån ställs in så exakt lika
som möjligt i de tyra flottörhusen. Här gäller det att
vara mycket lätt på hand och tänka på att en milli-
meter ändring av metalltungan ger ungefär den fem-
dubbla effekten. När jag fick bilen var flottörnivåen
olika på alla förgasarna och den gick därefter. Byte
av munstycken tror jag inte man bör försöka sig på.
Jag bytte packningarna i förgasarna.

Så inställningen av tändningen. Min ertarenhet är

att brytarna inte alls går att ställa in för hand som
man kanske kan lyckas med i en fördelare med en
brytare. Man kan göra på två sätt tror jag. Sedan man
tagit rätt på hur många grader spetsarna skall vara
stängda - antalet kamvinkelgrader kan man plocka
bort hela fördelaren och lämna in den till en elverk-
stad med möjlighet att köra fördelaren på olika varv-
tal i en provbänk eller också som jag gjorde, ta bort
fördelaren och sätta den i en liten svarv, koppla till
ett batteri och en lånad kamvinkelmätare. Sedan är
det bara att justera brytarna tills dess att mätaren
visar rätt gradantal och slutar pendla.

Grovinställningen kan man förslagsvis göra med
ett skjutmått i första cylindern och en strömkrets och
lampa kopplad till primärkretsen.

Maseratins motor är försedd med med ett överdi-
mensionerat kylsystem. Men det är viktigt att man
ser till att termostaten öppnar som den skall. På min
bil var termostaten helt stollig i början med överhett-
ning - före sotningen - som följd.

Det lönar sig att vara noga med all montering. Man
bör låna en momentnyckel och använda den.

Maseratis V8 är förvisso inte någon slit och släng-
produkt. Den verkar byggd for att kunna gå väldigt
länge. Dessutom är den fortfarande - efter 13 år -en match för de storsta och dyraste som görs idag.

Till slut några data. På långresor och med tyra
passagerare drar den aldrig mer än 1.4 liter per mil -
97 oktan. Däcken håller cirka 3 000 mil och är AVON
185-15 med textilcord. Dom ger en mjuk och tyst
gång upp till 170-180 km/tim med ett lufttryck på 2,5
kg runt om.

Jag använder relativt mjuka japanska stift. Tack
vare skiftet för ett par är sedan från dim 21s- till
185-1 5 på däcken i kombination med stift med ett
brett värmetal är maseratin väl så korbar i tät trafik
som någon annan.
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Åkes toppar titthör den äldsta typen.
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Besök
hos Richard Crump.
av Uno Lingmark

I början på året åkte jag och hustru lngrid med Torline
till England en vecka. Vi passade på att avsluta vårt
besök med en avstickare till Richard Crump och
Grooms Barn, som utövat en speciell lockelse ända
sen jag fått kännedom om Richard, värs namn vilade
pa en omfattande typiskt engelsk adresstapel. En
bidragande anledning till besöket var att Richard
hade lagt undan en Vignale tillverkad hardtop, som
skulle hämtas hem.

I London fick vi telefoninstruktioner. Mot Cam-
bridge. Stanna vid första Walthamskylten. Där blir ni
upphämtade. Sagt och gjort. Efter ungefär en tim-
mes bilresa från Londons innersta centrum, höll vi
på att passera en liten obetydlig Walthamskylt. Vi
ringde och Richard mötte upp i något småbilsaktigt
och lotsade oss sedan fram till Grooms Barn på
Bulls Cross Ride. Visst var den Groomska ladan lite
mindre än i fantasin men betydligt mer innehållsrik
än jag kunnat ana. Richard berättade att här hade
han enbart lager. Serviceanläggningen med en del
Maseratibilar under arbete låg en dryg timmes bil-
resa därifrån.

Richard började med att slå upp en dubbeldörr
och vi kunde vila ögonen på ett tiotal motorer, de
flesta från 3500 GT bilar men där fanns även täv-
lingsmotorer. Längs väggarna löpte hyllor tungtned-
lastade med diverse godbitar för varje 3500 reno-
verare. Kompletta insprutningssystem, insugnings-
rör, förgasare, vevstakar, kolvar, lager, olika slit-
delar, växellådor, karosseridetaljer, lyktor, bromsde-
taljer för att bara nämna några smakprov. Speciellt
stolt var Richard över 8 st nya kompletta original-
lykto r - de där typiska extralyktorna för 3500 med
en liten "skärm" på. Många detaljer till Maserati-
kommer från England, såsom bromsar, styrning,
koppling, eldetaljer m m. Richard har därför många
gånger kunnat göra framgångsrika attacker motle-
verantörerna i England direkt och befriat dom från
säkra hyllvärmare. Dessa originaldelar blir betydligt
dyrare, om de över huvud taget finns kvar, från
Maserati. På en hylla låg Tridenter, kylarmärken,
som Richard låtit nytillverka med gott resultat.

När våra flackande blickar inventerat lagret, om än
en smula översiktligt, fann vi att V8-orna nästan inte
alls var representerade. Richard erkände att hankänt
sig tvingad att begränsa sin verksamhet på något
sätt och därför valt att i första hand inrikta sig på
delar och service för tävlingsbilarna och GT-vagnar-
na fram till och med sexorna. Richard bekräftade
även att de flesta delarna kom från olika lagergöm-
mor och inte från någon skrotningsverksamhet.

Mitt bland alla delarna tronade en liten glasmonter
med ett sällsamt innehåll. Som varje ansvarskännan-

de Maseratientusiast vet, hör det till plikterna att
samla på modellbilar, åtminstone på replikor av det
egna innehavet. Hur många har inte en smula dis-
kret gått igenom leksaksaff ärer och bensinstationers
bilmontrar i hopp om att finna något Maseratiaktigt.
Här fann vi vår överman. Lite generat förklarade
Richard att de trettiotalet olika modellbilar i glas-
montern endast var resultatet av ett lokalt köpslå-
ende med traktens barn. Något som motbevisades
av kollektionens innehåll. Allt lrän tävlingsbilar,
Birdcage och 250F, till moderna GT-bilar. Till och
med en modell av Costin-Maseratin den enda
täckta versionen som tillverkades av 4505.

I ett innersta skrymsle låg det senaste nyförvärvet.
Delar från ett racinglager som Maseratifabrikenhade
kasserat sommaren -77 och som genom rädigt ingri-
pande från bl a Staffan Gunnarsson kunde räddas
undan nedsmältning på en större skrot. Bland delar-
na ingick kolvar, vevaxlar, toppar, bromstrummor m
m. I många fall rörde det sig om helt obearbetade
ämnen. Vi gläntade på en ännu större dubbeldörr
och fann en skinande röd 2505 i extremt fint skick.
Richard beklagade att det inte var hans, men trös-
tade sig med att han gjort en del arbeten på den,
samtidigt som han undrade om det fanns något in-
tresse i Sverige för Maseratis racerbilar. Han drog
sig till minnes att han endast sett GT-bilar, om än
många, på Djursholms Slott somrnaren -77, där han
varit närvarande. Vi försvarade oss med att intresse
nog fanns, trots att det svenska beståndet kunde
räknas på ena handens fingrar, eftersom flera med-
lemmar i Maseratisektionen gjort upprepade besök
på HistoricRace på Nurburgring.

I en hörna såg vi målet för vår resa. Dammig och
medfaren, men hel stod en blå hardtop, som såg ut
precis som de vi sett i Maseratibroschyrer. Efter en
stund var den fastsurrad på taket till vår Peugeot via
två takräcksskenor, Resultatet såg makabert ut. På
avstånd såg det ut som om bilens tak just höll på att
blåsa av. Resultatet såg väl för engelsmännen helt
naturligt ut. De är ju vana vid dubbeldäckare!

Besöket pa Grooms Barn led mot sitt slut och vi
blev eskorterade till ett närbeläget värdshus, en ren
sagoidyll, där vi blev bjudna på en omfattande och
välsmakande middag. Richard berättade under mid-
dagen hur han kommit att syssla med Maserati och
att hade satt som mål att någon gång i en obestämd
framtid kunna försörja sig på att enbart serva och
renovera Maseratibilar. Vi önskar honom lycka till i

sitt arbete.
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2059 Den delade f ramrutan är ett kännetecken för just detta ex.

Karosserif irman Pininfarina har gjort en av Maseratis
absolut vackraste vagnar. Den upptäkten gjorde jag
för flera år sedan när jag bläddrade i Hans Tanners
bok om Maserati. Sedan dess har i fler Maserati-
böcker publicerats nya bilder av supervagnen och
alla har bekräftat denna uppfattning. Bilen är en
kup6version av tävlingsmaseratin AOGCS 2000 och
tillverkades i tre exemplar 1954. När man väl fått upp
ögonen för en sån här bil så kan man inte låta bli att
samla information om den trots mikroskopiskachan-
ser att hitta en till ett mänskligt pris.

På försommaren förra äret ringde jag till en hand-
lare igamla bilar i ltalien för att följa upp ett tips om
en OSCA motor. Han hade inte den motorn jag sökte
men väl en helt ny 2liters OSCA motor, ett unikt fynd
lör den som behöver den. Vidare berättade han att
han hade en Maserati Pininfarina kupe i mycket då-
ligt skick. Man studsade, väl medveten om möjlig-
heten,

En vecka senare bekräftade en nyligen hemkom-
men ltalienresenär, Staffan Gunnarsson, att han sett
en Maserati A6GCS 2000 kupö hos just denne hand-
lare. Ytterligare några dar senare fick jag reda på
priset, tjugofemtusen kronor lör en bil med alumi-
niumkarossen avtagen från chassit, utan växellåda
6

W

och instrument, motorn urtagen och i delar och el-
systemet en saga blott.

Enda möjligheten att få fram denna summapengar
var att sälja Mexicon, men familjen gick naturligtvis
inte med på att sälja den enda f u ngerande bilen
strax före semestern. Det hela f ick bero till hösten.

Under tiden samlade jag så mycket information
om bilen jag kunde. När hösten och regnen kom så
sjönk också efterfrågan på Maseratibilar i Sverige
och jag sag drömbilen få vingar och sakta försvinna.
Någon månad senare fick jag höra att budgivningen
hade varit stor på bilen iltalien och att den till slut
sålts för nästan femtiotusen kronor till en italiensk
sam lare, Orenove rad.

För att illustera detta lilla stycke, skrev jag till ett
antal personer och bad att få låna bilder. Karosseri-
firman Pininfarina var vänliga nog att skicka några.
Dom skriver bland annat följande: "Vi skickar er
bilderna av alla Maseratis som vi tillverkat mellan
åren 1947 och 1954. Därefter slutade vi arbeta med
Maseratichassin p g a den specialöverenskommel-
sen vi trättade med Ferrari."

Detta innebär att vi kan publicera bilder på nästan
alla Pinifarina Maseratis som byggdes.

Vi låter bilderna med text berätta vidare.

d)

MAS E RATI och P I N I N FAR I NA
Staffan En hörn ing berättar.



Den här bilden tog Staffan Gunnarsson av vraket ittalien. Chassi-
nummer 2059. En bild av en sän här bil i exakt samma skick
publicerades f ör några år sedan i den engelska klubbens tidning,
Trident. Den bilden togs 1957 på Maseratifabrikens kyrkogård
och visar ocksä i förgrunden Costin- Maseratin i ungefär samma
skick. Bilen har alltsä antagligen stätt så här imer än tjugo år.

ffi;ä4oq ' *'"-"'"

A6-1500 var det sista chassit bröderna Maserati konstruerade
innan de lämnade f abriken. Motorn var en rak sexa på 6s hk.
Toppfart 140 km/tim. Den här bilen stä//des ut pa Geneve-sa-
longen 1947 som Maserafis /örsta Gran Turismo. Där köptes den
av en svensk, Torbjörn Carlsson, men kom aldrig till Sverige. De
f/esta av ett mycket litet antal gjordes dock med synliga strål-
kastare.

y4.ffi.1ffr#'6 '#w'g:

Pininf arina en f ace.



A6G-1 500 var bilen som skulle "serieproduceras " 1948 och 1949.
Motorpaketet var samma som iA6-1500. En sån här bil finns att
köpa i England just nu för ca tretusen pund. Orenoverad.

Samma bil igen men cabrioletutförande.
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AOG-2000 ti I lverkades bara
blivit lite häftigare. 2 liters
nästan 200 km/tim.

1951 och då i 9 exemplar. Motorn har
sexan gav 160 hk och toppfarten var

ffi.e*.. l

A6GCS-2000 Cuope från 1954. Det här drömexemplaret har för-
modligen chassinummer 2059. Så här såg den ut innan den blev
till skrot. Lägg märke till tvåf ärgslackeringen och det korta avgas-
roret. Renoveras nu i ltalien.
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Samma typ och med chassin ummer 2060. Den lär f innas någon-
stans iCalifornien men kan inte betecknas som hittad. Motorn i
denna modell är en tvåliters rak sexa på 160 hk. Toppfart 235
km/tim.

lnteriör från 2059. Fint spartansk men långa personer göre sig
antag I igen i nte besvär.
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Den här bilden togs förra äret på Sicilien vid ett "Hisoric Race".
Bilen har chassinum mer 2086 och ägs av Dubbini i Padova. Köpt
f rän USA för tre år sedan. Den skiljer sig frän de andra tvä genom
att den har ett luftintag pä motorhuven. Foto ur La Manovella.



En titt
bakom kulisserna hos
Maserati 1954 Curt Borgenstam

Ar 1954 fick jag ett unikt tillfälle att titta bakom för-
låten på Maseratis racerbilstillverkning. Anled-
ningen var ett utvecklingsarbete med lsotto Fra-
schinis 18 cyl 1500 hk marinmotor, som vi höll på
med för svenska marinen hos firman CRM i Milano
(lsottos "arvtagare"). Motorns sex förgasare avsågs
bl a ersättas med anordningar för direktinsprutning
enligt ett nytt system som föreslagits av uppfinnaren
Salvatore Perego. Det framgick att hans system var
under utprovning även hos Maserati, och jag frå-
gade därför om han ville visa mig detta. Pepego var
mer än villig och ordnade ett snabbt besök.

Direktinsprutningen var vid denna tid en högaktu-
ell fråga hos alla racermotorbyggare. Daimler Benz
hade nyligen presenterat sin nya 8 cyl 2,5 liters GP-
vagn, vars överlägsna prestanda allmänt tillskrevs
den desmodromiska vetilmekanismen och direktin-
sprutningssystemet som utvecklats i nära samarbete
med Bosch.

Det följande är en sammanfattning av mina intryck
från Maseratibesöket och mina samtal med firmans
tekniker och mekaniker;

Maseratis huvudtillverkning är (1 954) verktygsma-
skiner. Dessa är föga kända i Sverige men ett fåtal
har sålts av firman Löwener. Verktygsmaskintillverk-
ningen har som logisk konsekvens att Maserati gör
nästan all maskinbearbetning i sina egna verkstäder.

Familjen Maserati har ärorika traditioner som ra-
cerbilbyggare alltsedan den första stora framgången
då Maserati 1926 lyckades hemföra segern i det hår-
da Targa-Florio-loppet på Sicilien med 8 cyl 1,5 liters
kompressormatad vagn. Maserati är ett av de få icke-
amerikanska märken som segrat i lndianpolis-lop-
pet, där Wilbur Shaw vann med en 3-liters Maserati
både 1939 och 1940.

Efter kriget lämnade familjen Maserati sin fabrik,
som man redan tio år tidigare sålt till Orsi. De fort-
sätter emellertid att bygga sport- och racervagnar i

de mindre klasserna under namnet OSCA.
Både Maserati och Ferrari ligger i Modena. Den

inbördes rivaliteten mellan dem har sporral bäge till
otroliga konstruktiva insatser trots att ingen av dem
har tillnärmesevis samma resurser som exempelvis
Daimler Benz.

Den ömsesidiga sekretessen är också djup. Mode-
nas motorintresserade befolkning är delad i två läger
som knappast vågar besöka samma restauranger av
f ruktan tör spionage.

Modena har en egen "pista", en miniatyrracer-
bana av 2 km längd. Där fick vi bevittna provkör-
ningar med några Maserati-racervagnar som prepa-
rerades förM onza-loppet, medan Ferrari-folket stod
utanför med stoppur och kikade in genom kvisthålen
i planket.

Maserati-racer. Därbakom ing. Sa/vato re Perego.

I verkstaden mottogs vi av chefen, ing Bellentani,
som överlämnade oss till den unge ing Alfiere, vilken
hade hand om utprovningen av motorer och vagnar.
De grundläggande konstruktionerna har utförts av
ing Colombo, vilken nyligen lämnat ltalien för att i

stället söka tä fram en ny 2,s-liters GP-vagn hos
franska Bugatti.

För närvarande tillverkas huvudsakligen två mo-
tortyper för racer- resp sportbilar med följande data:
Racermotorn; 6 cyl,2,5 liter, diam 84 mffi, slaglängd
72 mm,245 hk, 7 2OO r/m, kompr förh. 12:1, bränsle:
special (metanolblandning?), magnettändning.
Sportmotorn: 6 cyl, 2liter, diam 76,5 mm, slaglängd
72 mm, 175 hk, 6 750 r/m, komp förh. 12.1, bränsle:
90 okt. bensin, batteritändning.

Dessutom var ett antal 1,5 liters 4-cyl motorer un-
der tillverkning. Cylinderblocket är av gjuten lättme-
tall med lösa, inpressade foder. Även cylindertoppen
är av gjuten lättmetall med inkrympta ventilsäten av
brons. Ventilerna är snedställda i 80 graders vinkel
och påverkas av två överliggande kamaxlar, drivna
av en kuggväxel i motorns främre ände.

Vevaxeln är helsmidd och helt bearbetad. Den lag-
ras i sju blybronslager, liksom vevstakslagren av det
brittiska fabri katet Vandervel l.

Vevstakarna är av kromnickelstå|, helt polerade
och av kraftig H-sektion. De kupolformade kolvarna
av Borgos Fabrikat har tre tätningsringar och en
oljeskrapring. Tändsystemet är dubbelt med två-
tändstift per cylinder och två Marelli-magneter
(sportmotorn har batteritändning och tändfördelare)
drivna av kuggväxel från vevaxelns främre ände.

Smöroljesystemet ar av torrsump. Racermotorn
har två returoljepumpar, en i vardera ändan av olje-
tråget for att säkerställa oljecirkulationen även då
oljan slungas framåt eller bakåt vid häftiga inbroms-
ningar och accelerationer.

Ferrari kör sina motorer på vegetabiliska oljor,me-
dan Maserati använder vanlig mineralolja.. Det för-
vånade mig, då ricinolja eller liknande eljest är vanli-
gast på italienska racermotorer. Nyligen hade jag
haft besvär av kam-slitage på min Mondial racer-
motorcykel efter övergång från ricinolja till mineral-
olja. Därtör var jag en smula skeptisk, särskilt som
en del isärtagna motorer med nedkörda lager i verk-
staden skvallrade om ännu olösta smörjproblem.
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M aserati sportvag n ty p A6GCS / 2000.

De vagnär som provades inför Monza-loppet var
alla forsedda med tre dubbla DCO 42 Weber-förga-
sare. I bromsbänk provades också ett insprutnings-
system med Bosch-pumpar, men det var ännu inte
moget att ersätta förgasarsystemet.

Kopplingen har två resp tre torrlameller, anbringa-
de i svänghjulet. Detta är av duralumium och lamel-
lerna arbetar direkt mot urfrästa bommar i svänghju-
lets insida. Det torde ge besvärande slitage på bom-
marna, men enligt ing Alfieri hade man måst tillgripa
denna lösning för att få liten svängmassa.

Sportvagnen är tyrväxlad växellåda flänsad direkt
till motorn, med synkronisering på 3-an och 4-an.
Racervagnen har däremot helsynkroniserad växel-
låda med tvärliggande axlar hopbyggd med bakaxel-
växeln som är fast monterad i chassit.

Dess kardanaxel är sidoforskjuten for att medge
ett lagt placerat förarsäte i den ensitsiga vagnen.
Växellådan är trycksmord med egen pump.

Chassiramen är en fackverkskonstruktion av svet-
sad krom-molybden-stålrör. Framhjulen ar spiral-
fjädrade med dubbla svängarmar och spiralfjädrar.

Vevaxel, helt bearbetad.
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Sportvagnen har en stel bakaxelbrygga. Aven racer-
vagnen hade tidigare stel bakaxel vilket sades ha
varit en av ing Colombos heliga principer. Det skall
bli intressant att se hur pass "stelbent" hans nya
Bugattikonstruktion blir. Så snart ing Colomboslutat
hade man dock skyndat sig att införa en De Dion-
axel, vilken lör all del också är stel, men har betydligt
lägre ofjädrad vikt. Fjädersystemet vardock högst
kuriöst med en tvärliggande bladfjäder, vertikalt rör-
lig på mitten och vridbar kring kullagringar intill
chassibalkarna. Stötdämparna är av typ Hondaille.

Bakh julsupphängningen på racervagnen, typ De Dion. Observera
den egenartade tvärgående bladfjädern med central sidof ixering
och yttre vertikalf ixering.

Karossen är av tunn lättmetallplåt och kan lyftas av
som en enhet för att förbättra åtkomligheten. Den
har mjuka harmoniska linjer och Maserati är enligt
min uppfattning den avgjort vackraste av GP-vagn-
arna.

Med en uppgiven toppfart av ca 280 km/tim ar
Maserati väl så snabb som Ferraris 4 cyl 2,5-liters
racer, ehuru kanske inte så driftsäker.

Tillverkn ingen g ru ndades g ivetvis på handarbete i

stor omfattning och är genomgående av hög kvali-
tet. Stor omsorg nedlades på all bearbetning. Lager-
lägena för vevaxel och kamaxlar inslipades t ex for
hand med fin slippasta och mandriller användes som
d iametertolkar.

Sedan ovanstående skrevs hade jag tillfälle besö-
ka ltaliens GP på Monza, som så när slutade med en
Maserati-seger. Stirling Moss hade ännu ej övergått
till Mercedes och ledde klart med sin Maserati när
han tvingades bryta bryta med nedkörda lager. Villo-
resi låg länge hack i häl men fick ge upp med have-
rerad koppling, medan den tredje fabriksföraren
Mantovani försiktigt lyckades lotsa sig i mål med en
brusten bakaxelupphängning, allt detaljer som för
mitt öga förefallit en smula dubiösa vid verkstadsbe-
söket en vecka tidigare. Utan tvekan har dock Mase-
rati en hog utvecklingspotential och det bor vara
möjligt att finslipa konstruktionerna så att även drift-
säkerheten kommer i nivå med vagnens förnämliga
prestanda.



Maserati racervagn Tipo 250/F Formula 1.

Motor under montering. Kamaxeln är lagrad mellan varie kam.

Vevstake av smitf stå/, helt polerad Borgo-kolv. Bromstrummor av lättmetall med radiella kylflänsar.



ITALIEN
for andra gången -77
Tre motortokar, en gammal Opel Caravan utan yttre
företräden, dock med potent motor, samt en lev-
nadstrött biltrailer är samlade en fredagseftermid-
dag i juli. Anledningen? Att åka till ltalien och hämta
ett av mina impulsköp, vilket skett ientusiastisk
blindhet vid en rekognoseringsresa en månad tidi-
gare.

Först skall jag förklara att min last är italienska
sportbilar, och då i synnerhet Maserati. Det var alltså
ett sådant objekt som skulle hämtas hem. De övriga
deltagarna var: Klas Nööjd som tillsammans med
mig gjort en sådan resa tidigare, samt Lasse Äker-
man som skulle följa med för att hämta en Ducati
MC-motor i Bologna.

Det roliga började redan två mil utanför Helsingör,
där vi blev stoppade av "Danska Politi" vilka påstod
att vi kört för fort. Oförstående skakade vi på huvu-
dena. Vi trodde att det var för fort för släpkärra i

Danmark? Nåväl efter en halvtimmes dividerande
fick vi fortsätta. När "Politi" var utom synhåll gav vi
Opeln "järnet" och vid 16-tiden på lördagen hade vi
nått italienska gränsen.

Vi bestämde att först åka till Riva, ett semesterpa-
radis vid Gardasjöns nordspets, för övernattning och
"rehabilitering" efter den ansträngande nedresan.
Vad vi ej tänkt på var att det var lördagskväll, och alla
hotell var upptagna av den italienska befolkningen,
vilken bosätter sig vid sjöarna varje week-end. Nåvä|,
på en campingplats hade något som kallades bun-
galows lediga, och eftersom ordet bungalow förde
tankarna till något lyxigt söderhavsbetonat, så be-
stämde vi oss för att övernatta i en sådan. Det visade
sig att de italienska bungalowerna var suspekta ku-
ber i glasfiberarmerad plast. Av den fantastiskt in-
stängda lukten att döma verkade vi vara de första
(och troligen enda) för året. Man får ej ha för stora
krav, det var i alla fall bättre än att sova över växel-
spaken i bilen.

Då man aldrig kan få nog av italienska bilar, så
ägnade vi de första dagarna åt att åka kors och tvärs
genom norra ltalien, och leta efter en Alfa Romeo
T-33 Berlinetta, dock utan att finna den (Guds för-
syn). Efter dett misslyckande, så var väl humöret inte
på topp, men detta kurerades med stora kvantiteter
vin. Nästa anhalt var Bergamo där jag tidigare varit
och tittat på en Maserati Sehring Typ ll. Nu återstod
endast den obligatoriska prutningen på priset, något
som man måste förekomma om man ej vill bli tagen
som tysk, och dessa är ej populära i ltalien. Denna
prutning misslyckades kapitalt, beroende på att äga-
ren körde med knep och pekade på bilens alla goda
sidor. Att den dåliga sidan var vänd mot väggen och
ej kunde studeras upptäcktes när bilen rullades fram
i dagsljus. Bl a så var däcken italienskt $0o/o-iga d v s
80 % av corden var synlig.
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Det blev dock atlär av i alla fall, och vi kunde
fortsätta på Odyseer bland italienska verkstäder och
bilskrotar, vilket naturligtvis fick till följd att ytterli-
gare en ltalienresa fick göras detta år, men det är en
annan histo ria.

Som avslutning på vår vecka i ltalien skulle vi göra
ett besök på Maseratifabriken i Modena. Som vanligt
blev vi väl bemötta, och sedan vi inhandlat lite re-
servdelar och just var i färd med att gå, frågade
Signor Vignoli, vilken är chef för reservdelsförsälj-
ningen, om vi visste någon som var intresserad av ett
större parti gamla reservdelar, vilka förvarades i ett
magasin i staden.

Jag kunde knappt dölja min iver, och stammade
fram att visst var jag intresserad. Signor Vignoli skul-
le visa oss delarna senare på kvällen, så vi bestämde
träff kl. 19.00 på en bar i närheten av fabriken.

När klockan närmade sig 19 satt tre förväntans-
fulla svenskar och drack öl på en bar iett regnigt
Modena. Efter en halvtimmes väntan dök vår vägvi-
sare upp, och så bar det iväg genom Modenas bak-
gator och ut pa ett industriområde i utkanten av
staden. Det visade sig att vi var på väg till Omar Orsis
fabrikslokal. (Orsikoncernen övertog som bekant
Maseratifabriken på trettiotalet och ägde denna tills
Citroen trädde in 1967). Vi blev insläppta i fabriks-
lokalen och där inne mötte oss en fantastisk syn.

Ekerhjul i långa rader.

Tonvis med gamla fina racerdelar, långa rader med
ekerhjul, motorblock till sexliters V8 Maseratis, v12
block och toppar, hundratals kolvar. Mitt på golvet
stod en stor sopcontainer full med olika motorblock,
toppar och kolvar. Omar Orsi var inte där för tillfället
så vi gick runt och rotade bland godsakerna. Signor
Vignoli undrade om vi ville ha några souvenirer och
så gav han oss några jättelika kolvar, troligen från en
Maserati båtmotor.

Vi var ju intresserade av att veta om det gick att
köpa delar, och det visade sig att det gick bra. Helst



ville man sälja hela partiet på en gång. Av några
anställda fick vi veta att även engelsmän och ameri-
kaner varit där och tittat, så man började misstänka
att herr Orsi försökte "klämma ut" mesta möjliga för
partiet. Då han ej var där på kvällen, utan skulle
komma först nästa dag, så kunde vi ej få svar på våra
frågor. Vi bestämde oss för att återvända nästa dag.

Efter långa diskussioner och lite sömn på "Mase-
ratistis" stamställe, hotell Domus i Maranello, åter-
vände vi tidigt nästa dag till Omar Orsis fabrik. Då
herr Orsi ej kommit ännu, så hade vi gott om tid att
studera härligheten. När vi åkt förbi dagen innan, så
hade det skymtat några bilvrak på fabriksområdets
baksida. Vid närmare efterstudie visade det sig vara

rrrffi

prototyperna till 3500 GT Touring, Sebring typ llsamt
Quattroporte. Dessa bilar hade stått ute i åtskilliga år
och nässlorna f rodades f riskt i skinnklädseln. Speci-
ellt 3500 GT prototypen var intressant och trots det
dåliga skicket så "tände" jag på skrotet. Det skulle
dock visa sig att priset var minst sagt hutlöst.

Efter en stund såg vi en lastbil kora in ifabriks-
lokalen och fram till den stora containern mitt på
golvet. Jag fick onda aningar när man kunde läsa:
Rottani Ferro-Metalli, på lastbilens dörr. Den tillhör-
de alltså en skrotf irma.

Vi forsökte fråga vad som egentligen var me-
ningen, men gubbarna bara skakade på huvudena
och fortsatte att plocka ned lite kolvar och toppar

f rån hyllorna och slänga i containern. När denna var
full lyftes den upp på lastbilsflaket och kördes däri-
från, trots vilda protester från oss. Nu hade emeller-
tid Omar Orsi kommit och vi försökte diskutera attä-
rer med honom, men vi kunde inte tä några klara
besked på någon punkt. Beträffande delarna i con-
tainern sade han att dessa delar var till prototyper
som bara hade tillverkats i något enstaka exemplar.
Då dessa delar var osäljbara så skulle de transporte-
ras till ett annat forråd för förvaring. Han lugnade
oss med att säga att delarna var för värdefulla och att
han ej hade någon tanke på att sända dem till skrot.

Då vi måste anträda hemresan och redan var för-
senade, så gav jag min adress till Omar Orsi som
lovade höra av sig när han bestämt ett pris på reserv-
delslagret (ett pris som senare skulle visa sig var
astronom iskt).

När vi kom ut på gatan igen återvände lastbilen,
för att föra ytterlig are delar i "säkert föNar". Då herr
Orsi givit ett mycket tvivelaktigt intryck, så flög en
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Vad man efter mycket list kan finna påen skrot i ltalien.

3500 prototyp trån 1957.



idö in i "skallen". Vi skulle hänga på lastbilen när
den åker härifrån och se vart delarna tar vägen. Sagt
och gjort; vi följde efter bilen genom Modenas små-
gator, någonting som visade sig vara tämligen svårt
då hastighetsbegränsningarna ej tycks gälla för last-
bilar i ltalien. Som jag befarat hamnade vi till slut på
en stor skrotningsfirma i utkanten av Modena. Gub-
barna ilastbilen, som upptäckte oss, skakade på
huvudena och skrattade: Galna svenskar!

När vi tittade in genom porten låg en stor hog med
motordelar urtippade mitt på golvet. Män med stora
släggor i händerna var just i färd med att sända
gamla Maseratiblock till de "sälla jaktmarkerna".
Man trodde man drömde. Vi skyndade oss in på
skrotf irmans kontor och f ick träffa ägaren. Visst
kunde vi tä kopa skrothögen på golvet. Om man
betänker att skrotpriset på aluminium och magne-
sium är tämligen högt och att det var några ton delar
som lag där, så skulle totalpriset bli mycket högt.
Vidare var ägaren ej dummare än att han hade vett
att ta ut ett högt pris. Han var ju affärsman. (En ny
Maserati Khamsin i garaget vittnade om tidigare
lyckade attärer.) Han lovade oss dock att tä leta
igenom "skrothögen" och plocka ut de delar vi ville
köpa, samt att de ej skulle forstöra delarna förrän jag
hade kontaktat någon som var villig att köpa hela
partiet.

Vad väljer man ut för delar när man står som "ås-
nan mellan två hotappar"? Toppar till Tipo 151, cy-
linderblock till AOCM, fördelare till V12 motorer osv.
Jag valde några delar på måfå i högeh, alldeles för

många visade det sig när betalningen skulle ske. Nu
var det inte tal om några skrotpriser, men man är ju
entusiast.

Resten av delarna då, vad skulle vi ta oss till för att
rädda dem? Det skulle ta for lång tid att ordna något
trän Sverige, och jag var ej stadd vid kassa tör att
själv kunna köpa alltihop. Därför tog jag kontakt
med en bilsamlare i Bergamo, vilken jag känner se-
dan tidigare, Han lovade att ta sig an problemet. När
detta läses är delarna i säkerhet i England.

Då hemresan redan var en dag försenad fick vi
skynda oss att samla ihop det vi köpt och försöka
stuva in det ibilen. På väg ut ur Modena stötte vi
ännu en gång ihop med Omar Orsi, vilken kastade
långa blickar efter vär nedlastade bil.

Nu gällde det bara att ytterligare stuva in: En
Maserati 3500 motor med växellåda, en Ferrari Dino
motor, en Ducati mc-motor, 30 liter vin, samt att
hänga på biltrailern med Sebringen på.

Hårt nedlastade begynte hemfärden från den dit-
tills mest lyckade ltalienodyseen. En sak som vi dock
ej tänkt på närmare var att en combi med nedfällt
baksäte bara har plats för en passagerare. En av oss
f ick alltså välja mellan att antingen sitta i bilen bakpå
trailern, eller att liksom ett s forsoka halvligga mellan
två bilmotorer och en MC-motor med huvudet vilan-
de på en växellåda. Då det första alternativet föreföll
I ivsfarligt, Väldes det sen are.

Under sådana omständigheter ar man gärna töra-
re av bilen, även om man får köra nonstop Bergamo-
Mantorp. Staffan Gunnarsson

-

Maserati Seöring, använd av
tommavinbuteljer.Mängder av intressanta delar utlagda direkt på golvet.
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Det är alltid tillf redsställande att bli ombedd att kon-
't;..;;-:

Boras frontparti skapades sålunda, en flat kort
struera en ny bil och tillfredsställelsen blir än större form som ger ett unikt aggresivt intryck; motsatsen
när chassit som skall täckas bär det ansedda namnet till detta, den snygga nästan horisontella prof iten av
Masbrati. Eftersom chassit har konstruerats för en vindrutan-kup6n-bakdelen ger intryck av energi och
ny modell, blir uppgiften både spännande och krä- kraft. Länken mellan dessa delar representerades av
vande. Begränsningarna blir rent tekniska eftersom den kantlinje som stiger mot taket för att omge föra-
de vidare ekonomiska gränserna tillåter större frihet ren och sluta i den vinkel som formas av taket och

^

/^

7 iuttryckssätten.
Faktorer så som att snabbt kunna ta fram och

tisk och mycket litet däröver.
Ovanstående utgjorde grunderna i den överens-

stö rtbågeko nstru kt i o nen .

Kupen som är försedd med servokontroller för att

re väska och an dra saker.
Motorhuven går i ett stycke och öppnas utåt för att

utveckla grundläggande förslag och förmågan att i personer av alla storlekar skall kunna sitta bekvämt
formgivning översätta den genuina känsla för vad genom att justera ratten, sätet och pedalerna, är
Maseratin var avsedd och önskad vara, nämligen en exceptionellt rymlig och ljus. Den stora vindrutan
avancerad GT modell; allt spelar sin roll i konstruk- ger perfekt sikt och dess profil ger minimalt vindm-
tionen av karossen. otstånd men förhindrar också ait passageraren slår

Hjulbasen, motorns placering, vikt- och volymför- huvudet i den vid en kraftig inbromsning.
delningen kunde ha varit en ursäkt att konstruera en För ögat är taket skilt från resten av karossen gen-
överdrivet iögonfallande ny stil. om kontrasten mellan det polerade stålet och klara

Men projektledningen i Modena visste vad dom tärger. Ett annat grafisk inslag är fördjupningen
gjorde från början och deras idåer var väl grundade. längs sidan i vilken en skyddande remsa gummi är
Maseratis kundkrets är beryktad för sin fordrande inlagd. Bagageutrymmet i fronten är mycket större
kompetens och måste presenteras en tekniskt riktig än vanligt på GT bilar. Bakom förarplatsen i kupön,
sportbil med modern design än en bil vars funktio- mellan hjulhusen och den del som avskiljer motor-
nellt meningslösa stilistiska dekorering gör den exo- rummet, finns tillräckligt med utrymme för en mind-

kommelser som träffades mellan ltal Design och ge bästa möjliga åtkomst till motorn. Den är ti1 stör-
Maserati i början av 1969. Den nya kup6n skulle vara sta delen gjord av glas, eftersom man har begränsat
kompakt, funktionell och enkel med inslag av ny- användningen av stål till karosserkonstruktioner och
tänkande utan att vara revolutionerande, och som bakstycke och ger en god sikt bakåt och åt sidorna.
helt skulle uppfylla högt ställda krav på aerodymik Hela arkitekturen bak har fötjande positiva drag: den
och tillförlitlighet. är med ftit utskjutande så att en kraftfuil motor tyd-
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ligt kan anas, men estetiskt är den i harmoni med
resten av. karossen.

Då man tagit med idöer som nyligen utvecklats av
Giorgio Giugiario, såsom fördjupningen i mitten av
huven fram, mittlinjens utformning och fördelning
av utrymmena bland ytorna som teoretiskt bildar
bilen, speglar bilens stil helt Maseratis personlighet.

Givet de speciella tekniska kraven, åstadkommer
de stilgivande inslagen om harmonisk balans i för-
hållandet mellan raka och böjda ytor.

En enkel geometrisk design används for de infäll-
bara lyktorna liksom för andra delar.

Mindre tydliga men lika viktiga är bilens uppbygg-

nadssätt som haft ett signifikant inflytande på form-
g ivningen av bakpartiet.

Maseratis ingenjörer förljde formgivningsarbetet
på nära håll av både modellen och prototypen.

Maseratin är därför ett resultat av ett givande sam-
arbete mellan ett företag med stort inflytande och
ärorik tradition, och en grupp mycket unga, tram-
synta formgivare. lngenjören och formgivaren som
hade ansvaret hade redan tidigare skapat en fram-
gångsrik sportbil, Således kom inbördes förståelse
och aktning tillsammans i perfekt samspel och det
var möjligt att på mycket kort tid förvandla en idö till
den första bilen tör allmän visning.

v
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En reseberättelse frän
Welsh Weekend 1978
I ett av de senare numren av Trident, den engelska
Maserati-klubbens tidskrift, fanns en blänkare om
1978 är upplaga av Welsh Weekend, som skulle äga
28-30 April. Min hustru och jag hade redan planerat
en resa till de brittiska öarna under första delen av
april, en omdisponering av planerna möjliggjorde
mitt deltagande i Welsh Weekend. Snabb anmälan
till Richard Bergel g aranterade logi pa möteshotellet
Pou I Co Il in (Co lli B ridge) i Syd -Wales.

Torsdagen den 27 l4 embarkerade vi försiktigt Tor
Britanra iGöteborg korande på tvären över last-
ningsrampen för att kunna klara den laga frigången
på Ghiblin.

Efter en stärkande sjöresa landsteg vi en fredag
em i Felikstowe och sedan gallde det att navigera till
Syd-Wales och i görligaste mån u ndvika London.
Sent omsider anlände jag till Poul Collin, för sent
givetvis för middag och årsmöte men ej för sent för
efterSnacket i baren. Blev Snabbt introducerad som
den saknade Maseratiman nen, togs ut till parke-
ringsplatsen for en snabb presentation mitt i natten
av G h iblin. Sedan f öljde långa och intressanta d is-
kussioner och olika Maserati-egendomligheter.

Dr Lindsay med tva av sina söner, David och Alv-
stain, som stod för mötesarrangemanget, uttryckte
på sitt m ju ka engelska sätt, sin stora tillf redsställelse
att mötet hade samlat deltagare även från overseas.
Det fannas nämligen en fransk Mistral samt ien
Alfetta GT, Doug en amerikan bosatt i Norge (NATO)
(har en 5000 GT under renovering i Midlands) för-
utom den svenska G h ib I in.

Eftersom jag hade lämnat Christina i Ramsgate för
en intensivkurs i engelska så var Lindsays för mor-
gondagens "Mystery Tom" Som krävde en co-driver.
David Lindsay anmälde sig snabbt som f rivillig, men
det var många som kände sig kallade.

Redan pa natten kom jag i synnerligen god kon-
takt med Bob Danaher som renoverar bl a en BCM-
33 helt f rån g ru nden. Bob hade den stora vän lig-
heten att bjuda hem mig för att se på hans renove-
ringsobjekt efter Welsh Weekend.

Lördagsmorgonen med strålande väder erbjöd en
härlig syn. Nedanför mitt fönster stod hela familjen
Hartley och drog av presseningen f rån sin BC 2,5, en
pärla f rån allra tidigaste Maserati år 1929. Barnen var
väldresserade i putsandets ädla konst och dessutom
foto-vana, så fort jag närmade mig med kameran
avbröt de sitt jobb och frågade om jag ville ha upp
motorhuven för en bild på motorn.

Av övriga Maserati-modeller som deltog var Mist-
ral väl representerat, en vit med dragkrok (!), en vit
Spyder (med Ghibbli-fälgar), den franska vinröda
samt en tegelröd. De övriga var Bora (MM 500 skyl-
tad), en lndy America 4700, en 3500 GT Spyder, värd-
folkets Merak SS samt den svenska Ghibblin.
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"The Mystery Tour" var upplagt som en slags f a-
miljerally med avstandsangivelser i mrles, så det blev
en omfattande huvudräkning med faktorn 1,6 hela
förmiddagen, det gällde exempelvis att i snabb takt
tä 2 3/4 miles konverterat till 4,4 km etc. Nå ja, med
David Lindsay som en skicklig co-d river kom vi ru nt
hela banan, som bjod p ä tantastiska vyer. Jag saknar
helt o rd f ör att beskriva det mångskiftande landska-
pet med f loder, raviner, stugor, källor, sjöar. skogar
etc. Allting i den skiraste välg rönska och med en
stralande sol.

Vid ett tillf älle sa roade vi oss med att mycket
langsamt närma oss ett litet sam hälle och stan na pa
ortens centralpunkt. Urinnevanarna betraktade oss
Som typiska strangers som felnavigerat. varpa David
steg ut och pa klingande welsiska f ragade efter vä-
gen. Welsharna f ick nog en något skev uppf attn ing
om deras språks utbredning ifrämmande länder.

Eftermiddagen avslutades med five o'clock tea
hos familjen Lindsay kombinerad med concours-
bedömning av ekipagen.

Nästa avdelning i Welsh Weekend var en identif l-
eringtävling med foreträdesvis brittiska bilar. Det
g ick riktigt bra, tack vare en f litig läsn ing av
Thoroughbred and Classic Cars. De enda utlandska
bilarna på f otona var Fiat Xl/9, Lancia Beta, Golf GTl,
Ferrari BB. Det var pafallande vad kännedomen om
deSsa "Strange" bilar var dålig hos f lera britter,
Golfen identif ierades som en Scirocco etc.

Lördagen avslutades med en middag på ett genu-
int värdsh us (ett om byggt stall så jag kände m ig
hemma).

På söndagen var det ett typiskt Wales-väder, dvs
dagsregn. Wales tillhör ju den nederbördsrikaste de-
len av de brittiska öarna, så det måste regna minst
varannan dag påstod engelsmännen. Men britterna
är härdade så rallyt fortsatte med bl a en uppställ-
n ing f ör avf otog rafering av samtliga deltagande
M ase ratis.

Det var Welsh Tourist Board som stod för den
off ioella fotograferingen, men jag undrade om bil-
derna kommer att publiceras. Under den halvtimme
Som var anslagen för fotograferingen sa askade och
hällreg nade det hela tiden ! Den tappra f am iljen Hart-
ley i sin öppna f ortsatte även de rallyt och nästa
tävlingsmoment var en backtävling pa en avlyst



skogsväg. Vädrets makter var verkligen onådiga och
banan blev mycket uppkörd, något som de ekipage
som startade sist fick erfara. Jag tog det lugnt idet
här avsnittet av rallyt men det var roligt att studera
med vilken inlevelse vissa ekipage visade, bl a Hart-
ley i sin mer och mer nerstänkta.

Efter backtävlingen var det gemensam middag
med prisutdelning etc. Michael Loveday i en Jaguar

V12 convertible segrade och till min stora förvåning
belade jag 9:e plats totalt (18 starter inräknat även
icke Maseratis) och blev bästa icke-britt. En flaska
f in f ransk cham pag ne b lev belön ingen. Därmed var
Welsh Weekend slut.

Ett bra och säkert tips till alla Maserati. Deltag i en
Welsh Weekend och upplev Syd-Wales i ett trevligt
sällskap.

-

-

-

och besöket hos Bob Danaher
Som jag nämnde i mitt referat fran welsh weekend
blev jag inbjuden till Bob för att se hans pagående
renovering av en BCM från 1933. Det var en helt
fantastisk upplevelse, allting var nerplockat iminsta
detalj, endast ett vackert chassi med tyra hju l, f 1ädrar
och styrning var monterat.

Originalvevhuset var sprucket sa Bob hade tillver-
kat ett nytt, kolvar och vevstakar f ick ocksa nytill-
verkas efter gamla ritningar.

Topplocket var märkligt, ventilstyrningarna var ej
inpressade i blocket utan de var urfrästa ur hela
b locket !

Kylsystemet var givetvis i ett daligt skick, vatten-
pumpen helt bortkorroderad exempelvis. Där hade
Bob lagt ett synerligen mödosamt och tidskrävande
arbete med att tillverka nya gjutformar för alla delar
till vattenpumpen och förmått en lokal förmåga att
gjuta upp några stycken vattenpumpar. Fördelnings-
röret för vattnet var bortkorroderat, varvid Bob f ick
tillverka ett nytt själv.

Rootes-kompressorn uppvisade de typiska slita-
gemärkena efter g rova partiklar (p laceringen av-
kompressorinloppet strax bakom ett framhjul var väl
termodynamisk gynnsam men pa bekostnad av luf-
tens renhet) och krävde renovering.

Bob har i sin verkstad en omfattande maskinut-
rustn ing, svarv, f räs, svets etc. Eftersom han va r lära-
re i maskinteknik på en teknisk högskola innan han
drog sig tillbaka, så finns det mycket kunskap och
känsla for alla slags renoveringsproblem. Dessutom
har Bob renoverat en hel del olika veteranbilar ut-
ställda bl a i Dornington (Mercedes 1903) m ffi, så
han ar verkligen de rätte mannen att ge sig i kast
med en Maserati-renoveri ng.

B land de verkligt intressanta och u n ika detaljerna
pa Bob's Maserati var stötdämparna. Till skillnad
f ran de klassiska f riktionsdamparna typ Hartford, var
vag nen utrustad med de syn nerligen exklusiva
Luvax-däm parna. Dessa var hyd rau liska, fo rtf arande
enligt svängarmsprincipen, men de var iviss mån
självjusterande efter belastning och atminstone
progressiva i sin dämpning. De är nallagrade preci-
sionsinstrument, som pa den tiden kostade ca 400
pund per par, d v s mer än vad en medelklassvagn
kostade !

Ett annat problem för Bob var att hitta en magnet
som passade. Slutligen hade han funnit en flygmo-
tormagnet (för en 7-cylindrig stjärnmotor), visserli-
gen med fel utväxling men för en renoverare av Bobs
kaliber var det en enkel match med byte av drev etc.

Bob hade hoppats att få igång sin vagn tiil hösten
-78, men ett intermezzo med en Frazer-Nash spoli-
erade hans planer. Våren -79 är nästa riktmärke och
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Bob lovade att komma till Sverige på sin första ut-
landstur med vagnen. Svenska Maseratiklubben kan
väl ordna ett svenskt möte ej långt ifrån Göteborg
och på så sätt få en verklig sensation och dragplas-
ter till mötet, eller vad säger styrelsen?

Förutom Maseratin hade Bob i sitt garage en Bris-
to I av sextiotalsårgång, en helt renoverad Austin
Tou rer 20-tal samt en orenoverad Lancaster, ett för-
nämligt bevis på brittisk bilbyggarkonst pä2}-talet.

Sent på eftermiddagen kom en av Bob's söner

Witney Straight i $CM på sjön Rämen 1934. Foto Ove Haak.

med sin Riley 1500 Tourer och erbjöd en provtur.
Tyvärr fick jag själv inte plats med benen i förarsätet
sa jag fick avstå från att kora. Det gick bättre ipas-
sagerarsätet och med en motorhuva och glasögon
tog vi en sväng. Ytterst varvvillig motor och impone-
rande prestanda. I över 100 knyck blåste min motor-
huva av sa nog erfors fartkänslan mer än ien täckt
kupe. Så slutade en av mina mest innehållsrika
M ase ratr-d agar.

JAN-AXE GYLLANDER
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