
Det var historisk sus over Etna Rally i år 
da man for første gang valgte å ta med veteranbilene 

med spesialferge over til en av de syv små vulkanske øyene 
nord for Sicilia. n Reportasje: Anne Beth Moslet.

JAGUAR XJ 12 C 1977: Edguardo Rossi vinker
farvel ved avkjørselen fra Aktea Hotel. 

EN AV TO: Jaguar E-type 1968 med eier 
Gian Paulo Brugnoli.
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Etna Rally er et veteranbilløp
som arrangeres på Sicilia hver
høst. Det starter i Palermo hvor
de fleste bilene ankommer med

båt fra Genova. Mange deltagere fra Ita-
lia, Tyskland, Østerrike, Sveits. Monaco
men også fra Brasil, Argentina og USA
kommer igjen flere år. Derfor velges det
årlig varierte og til dels nye kjøreruter
fra Palermo til Catania og vulkanen Etna.
Denne gangen var det imidlertid lagt

inn en helt spesiell og helt ny opplevel-
sestur ut til en av de små vulkanske
eoliske øyene nord for Sicilia. Rundt 80
veteranbiler ble således fraktet med
spesialbestilt ferge på en halvannen
times overfart fra havnebyen Milazzo til
Lipari. 

Ingrid Bergmann
Den meste kjente av De Eoliske Øyene
for oss nordmenn er muligens Stromboli
som ble «udødeliggjort» gjennom filmen
med den kjente evenske skuespiller-
innen, Ingrid Bergmann, og hennes film-
skaper av en ektemann, Roberto Rossel-
lini.  
Men hver og en av disse vulkanske

øyene har sine særpreg og helt unike
sjarm. Her finner man vidunderlige og
eksotiske landskap med vulkanske klip-
per, svarte strender og rykende vul-
kaner. Det hele er ikke bare en fryd for
øyet, men også vitnesbyrd om en plutse-
lig tilblivelse av et øyrike midt i denne
vakre delen av Middelhavet.  

På UNESCO-listen
Her er mer enn 5 000 års kulturhistorie
hvor både fønikerene, grekerne, romer-
ne, araberene og normannerene har
etterlatt sine spor. Det er slett ikke uten
grunn at De Eoliske Øyene havnet på
UNESCOs Verdensarvliste i år 2000.
Men her er ikke bare unik natur og his-

torie. Her er pulserende gater med
fargerikt folkeliv i høysesongen fra juni
til september. Øyene favner sjarmeren-
de fiskelandsbyer, små vingårder og
romantiske feriehus i herlig blanding. 

Øyen Lipari
Lipari er den mest befolkede av disse
små idylliske øyene og fungerer som et
slags knutepunkt for de andre øyene
som Vulcano, Stromboli, Panarea og

Veteranbilløp
til eolisk vulkanøy

JAGUARENS KORRESPONDENT: 
Anne Beth Moslet med utsikt mot en 

av de syv Eoliske Øyene.
OVER: LUNSJ I LEKRE OMGIVELSER. 
Veteranbilene parkert ved Aktea Hotel
for lunsj etter rundturen på Lipari.

EOLISK VULKANØY:
Eoliske dannelser, formet eller avleiret 

av vind; dvs. alle terrengformer, struktur-
er og avleiringer som skyldes vindens 
virksomhet. Eksempler er steile klipper

«underminert» ved sandblåst,
vindfasetterte og glattpolerte steiner 

i ørkenområder.
(Store Norske Leksikon / nett)
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Salina.
Det var nok derfor ikke uten
grunn av Etna Rally valgte Lipari som sin
første øy-hopper. Her kunne veteranbil-
entusiastene nyte en fantastisk utsikt til
flere av de andre små vulkanske øyene.
De Eoliske Øyene er perfekte for øy-

hopping, med korte avstander mellom
øyene og spektakulære utsikter under-
veis. I tillegg har Lipari en historisk
slottsborg og sjarmerende gater med et
uttall av barer og restauranter.  

Etna Rally
Så etter en times fergetur fra Sicilia la
veteranbilene ut på en uforglemmelig
kjøretur – som ble avsluttet med en ut-
søkt lunsj på Aktea Hotel hvor jeg var
noen dager for nettopp å treffe og holde
litt kontakt med kjente fra tidligere Etna
Rally-løp som jeg har skrevet flere repor-
tasjer om i Jaguaren.
Årets Etna Rally gikk fra Palermo til

den berømte turistbyen Cefalu og videre

langs nordkysten til Blu Hotel
Portorosa ved Milazzo. Derfra
tok man med veteranbilene på
en dagstur med spesialferge til
Lipari. Videre gikk turen via den

vakre Capo Peloro til Messina, til
Catania og vulkanen Etna samt en tur til
den historiske byen Enna og Ragusa.
Etna Rally ble i år som tidligere av-

sluttet med gallamiddag i Palazzo Manga-

nelli dei principi Borghese i Catania.
På årets Etna Rally deltok ca 80 biler

hvorav de eldste var en Bentley fra 1936
og en liten rød Sieta 500 Grand Sport fra
1939. Det var denne gangen bare med to
Jaguarer hvorav en Jaguar E-type fra
1968 tilhørende Gian Paolo Brugnoli og
den andre en Jauguar XJ 12 C fra 1977
som deltok også i fjor og tilhører
Edguardo Rossi.
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NEST ELDST: 
Den lille røde Siete Grand Sport

1939 i gågaten i Lipari.

KYSTKURVEN: Mercedes Benz 300 SL
Roadster langs en kyststrekning.

UTSIKTEN: MGA 1959 parkert ved utsiktspunktet på rundturen på Lipari


