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RAID DELL’  ETNA

Hvilke veteranbilløp som er mest spennende, kommer nok an på 
øynene som ser. Men ett av de løpene som kombinerer 

interessen for klassiske biler med vakker natur, kulturelle perler 
og kulinariske høydepunkter, er Etna Rally på Sicilia. 

• Reportasje: Anne Beth Moslet

Fjorårets vinnerbil med Etna i bakgrunnen:
Wolfgang og Barbara Stegemann fra Tyskland kjører sin Jaguar XK 120 OTS fra 1950 i strålende sol i Etna Rally 2012. 

Under årets løp var vulkanen skjult av tåke da veteranbilene nådde siste etappe opp mot Etna.
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I
fjor fulgte jeg, som leserne av 
Jaguaren vet, Etna Rally fra
sidelinjen. I år ble jeg invitert til
å være med som kartleser sam-

men med en italiensk journalist i en
Fiat 1500 Spider fra 1964. Dette var en
fantastisk opplevelse som gjorde
meg bedre kjent med denne histo-
riske perlen i Middelhavet.
Etna Rally er en kjøretur på

1.000 kilometer med 10 inn-
lagte tidsetapper. Turen kom-
binerer bilinteresse med et
møte med en mer variert kul-
tur enn kanskje noe annet bil-
løp. For knapt noe annet om-

råde er blitt erobret og styrt av flere
inntrengere enn Sicilia. Siciliansk his-
torie er en kavalkade av invasjoner
hvor Sicani, Siculi, Elymni, kartage-
nere og grekere var de første som in-
vaderte øya, fulgt av romere, vandal-
er, normannere og spanjoler.
Sicilia er en smeltedigel av gammel

kultur og Etna Rally åpner dører til

kulturopplevelser og private palasser
som den vanlige turist aldri får opp-
leve. På den 1.000 kilometer lange 
rallyturen fra Palermo til Catania fra
29/9 til 5/10 fikk vi med oss et bredt
spekter av historiske høydepunkter. 

Historiske perler
Etna Rally startet i Palermo hvor de

fleste av deltagerne ankom
va. Det var ca 70 veteranbiler
fra Italia, Tyskland, Sveits,
Storbritannia, Belgia, Øster-
rike, Monaco, Brasil, Argenti-
na og USA. Alle bilene ble pre-
sentert på Piazza Verdi uten-
for Teatro Massimo som er en
av de største operaene i Eu-
ropa. Om kvelden ble det
servert en «buffet dinner» i
den gamle aristokratiske resi-
densen «Palazzo Francavilla»
på den andre siden av gaten.

Vintage de Luxe: Jaguar D-type’n i forgrunnen er i utsøkt selskap under Etna Rally. 
Oppstilt utenfor femstjerners hotellet «Gardino di 

Constanza Resort» nær Mazara del Vallo.

Jaguarens utsendte:
Anne Beth Moslet i en Fiat

1500 Spider fra 1964 på veien
fra Mazara del Vallo til 

Catania med vulkanen Etna 
ruvende i det fjerne.
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Svart lava:
T. v.: Tåke og regn møtte 
rallykjørerne ved Piana 
Provenca 1 800 moh opp 
mot Etna. Foran ser vi en 
Riley 12/4 fra 1938 i et kort solgløtt.

Flott Jaguar:
Paolo Casazza i sin Jaguar D-type fra 1960.



Her bor fortsatt eierne i en del av palas-
set.
Teatro Massimo ble bygget i 1780-

årene av Hertugen av Sperlinga som var
i nær slekt med Borbonnerkongen av
Napoli. Sicilia bærer fortsatt preg av
øyas fordums prakt som frem til forrige
århundre ble holdt i hevd av et stort
kobbel av «adelige familier» som gjen-
nom tidene hadde nytt godt av de ulike
herskere og kongers gunst. 
En roman som illustrerer både for-

dums prakt og dekadens på Sicilia på
en glimrende måte, er «Leoparden» av
Tomasi di Lampedusa (1963). Boken
ble udødliggjort av en film hvor Burt

Lancaster spilte hovedrollen som Prins
Salina. På mange måter er denne boken
en nøkkel til å forstå både siciliansk for-
tid og nåtid.
Etter sightseeing i Palermo neste dag,

var det lunsj i «Kursaal Kalhesa» i den
gamle bygningen Palace Forcella De
Seta. Fra Palermo kjørte veteranbilene
videre langs kysten til Mazara del Vallo,
med en stopp i den lille byen Petrosino
hvor vi ble møtt av ordføreren og fikk
smake stedets vin. 

Jaguarer på rad
Vinsmaking var naturlig nok en del av
programmet på Sicilia som også er

kjent for økologiske viner fra lavaområ-
dene ved vulkanen Etna. På den vakre
vingården «Gorghi-Tondi» fikk vi neste
dag – på min forespørsel – plassert alle
Jaguarene i borggården. Senere fulgte
en presentasjon av veteranbilene i Piaz-
za Repubblica in Mazara del Vallo hvor
byens ordfører inviterte til en mot-
tagelse I rådhuset. 
Etter to dager på det praktfulle fem-

stjernes hotellet «Giardino di Constan-
za Resort» ute på landsbygden kjørte vi
over til Catania gjennom vakre land-
skap i strålende sol i retning vulkanen
Etna (ca 3 300 m.o.h). Denne levende
vulkanen, som i år kom med på Un-
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Jaguarer på rad:
Flotte biler i borggården på 
vingården Gorghi Tondi (f.v.): 
2 x Jaguar E- type, Jaguar XK 120,  
Jaguar XK 150, Jaguar E-type,
Mc Laren M1C, Jaguar D-type, 
Daimler V8 250, Jaguar XJ Coupé og Jaguar E-type.

Ung entusiasme:
Livia La Terza og
Michele Di Paolo

fra Roma i sin 
Bentley 3,5 liter 
Tourer fra 1935.



escos historiske arveliste, viste seg
klart i det fjerne. På veien til Catania
besøkte vi byene Agrigento med den
berømte «tempelhøyden» eller som den
kalles «The Valley of theTemples» og
Pergusa hvor vi foretok en av bilenes
mange tidstester. Denne gangen på en
lokal bilbane. 

Catania – Taormina – Etna
De siste tre dagene bodde vi helt nede
ved Middelhavet på Grand Hotel Baia
Verde utenfor Catania. I løpet av disse
dagene presenterte vi bilene på torget I
en av de mest kjente turistbyene på Si-
cilia, den historiske byen Taormina
med sitt berømte greske teater hvor
lunsjen ble inntatt på den kjente restau-

ranten «Granduca» i en praktfull villa
fra 1500-tallet i Corso Umberto.
Kveldens middag var i «the Palace of

the University of Catania» som ble teg-
net i 1696 av arkitektene Battaglia og
Vaccarini. Palasset var en privat resi-
dens helt frem til for rundt ett hundre
år siden.
Den eneste skuffelsen på årets Etna

Rally var tåke og regn på den dagen vi
skulle kjøre opp mot Etna. Ved «Piano
Provenzana» (1.800 m.o.h) på nord-
siden og på veien oppover var det tett
tåke og vanskelige forhold for både
kartlesere og tidtakere. Etna Rally ble
avsluttet med prisutdeling og en eks-
klusiv lunsj i Teatro Massimo Bellini i
Catania.
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Fartsglede: Marino Riebmann 
forlater vingården «Gorghi Tondi»
med sin Mc Laren M1C fra 1967.

Britisk /
gresk-romersk:
En Riley fra 1938
speeder gjennom det
klassiske sicilianske
kulturlandskapet.
Historisk sus av gresk-
romersk arkitektur 
på «tempelhøyden» 
i bakgrunnen.

RALLY ETNA INFO
� Raid dell’Etna arrangeres årlig 

i september/oktober. Det går over en
strekning på 1 000 kilometer med 10
tidsetapper og tar deltagerne med til

historiske severdigheter og
lunsjer/middager i gamle 

aristoratiske villaer / palasser. 
� Det er mulig å leie historiske biler
på stedet. For informasjon ved-

rørende leie: «scuderiamed@tin.it».
� Pris for dobbeltrom inkludert

avgifter og alle måltider 
fra 29/9 til 5/10 2013: 

Per person € 1,620.00. Ekstra for 
single room (per person) € 450.00.
Ekstra Superior room (according 

to availability) € 250.00
Ekstra bagasje transport 

(per bil) €  200.00

REGISTRERING
� Alle biler bygget før 31/12 1969
kan delta. Biler bygget senere kan
delta ved tillatelse fra organisasjon-
en. De første 80 bilene som har 
aktivert sin registrering vil bli 

akseptert.
� For ytterligere informasjon 
kontakt: dott. Giovanni Spina: 

+ 39 3396958030
eller se: www.raidetna.it


