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Nu är det oktober och dags för de flesta att ställa
in sina Masers för vintern. Det kan då vara pä sin
plats att påpeka Iämpligheten att byta olja i motorn,
den mår inte bra av att stä över vintern i gammal sur
olja. Det är kanske trivialt för många, men för mig
var det en nyhet, när jag fick höra det för ett tag
sedan.

På en sektionsledarträff inom AHK i väras godkän-
des regler för hur sektionen ska arbeta. Där stär bl a

att sektionens årsmöte ska hållas före AHK:s, vilket
brukar drabba oss i februari-mars. Därför föreslår
jag att årets årsmöte slås ihop med nästa års i mitten
av februari. lngenting i sektionens stadgar motsäger
ett sådant förfarande. Skulle någon medlem vara av
annan åsikt mä han snabbt kontakta mig. Nog om
detta.

Det har varit tunnt med tidningar i är, vilket till stör-
sta delen beror på redaktörens lättja. Nu fick han sig
dock en kick av ett veckolångt besök i London, där
en hel del godis beskådades. Mer om detta nedan.
Annu en bulletin är planerad att komma ut för års-
skiftet. Årsboken hoppas vi ska bli en julklapp.

Londonbesöket bekräftade ännu en gång de väld-
samma prisökningarna på gamla racerbilar eller vad
sägs om: drygt trehundratusen för en nyrenoverad
O.S.C.A. monoposto från 1953 eller knappt trehun-
dratusen för en 250F 1954 i originalskick utan
motor, nyligen hittad i Sydamerika eller etthundra-
trettiofem tusen för en Maserati 4CS från 1932 i

orenoverat men komplett skick. Försäljarna resone-
rar som så, att det finns ca 1000 intressanta bilar i

hela världen och det finns fler än 1000 miljonärer
bara i Mayfairs fashionabla kvarter. Jag hoppas
kunna visa bilder av underverken i nästa bulletin.

Richard Crump besöktes naturligtvis också och han
Iät oss (Dan och Lars Hedborg ver med) glutta i

korrekturet till sin nya bok som kommer ut i

ber. Och jag kan försäkra att det blir en intressant
Maseratibok. Mer villjag inte avslöja.

Vidare gjorde jag en visit hos Maseratiagenten MTC-
Cars och pratade med Mario Condivi, som berättade
att han har en hel del reservdelar i lager, även till
de äldre bilarna och att klubbmedlemmar får 10-
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15 % rabatt. Han lovade att skicka en datalista över
vilka delar som finnsoch vad de kostar. Mr Condivi
svarade mycket vänligt på alla mina frågor, bl a att
det var LIGIER som frågade-om Maserati ville göra

en Fl motor, att en ny bil häller på att ta form hos

Maserati, en mindre fyrsitstsig, tvådörrars bal..

Motorn är en nyutvecklad V6:a. Bilen är designad av

Frua och ltaldesign ihop. Nästa år tänker han arran-
gera en resa till Maseratifabriken för alla Maserati-
klubbar i Europa, med provkörningar av Maseratibil-
ar inklusive den nya prototypen på Modenas beröm-
da bana. Det vore ju trevligt om vi svenskar kunde
ställa upp på ett så ambitiöst arrangemang. Jag åter-
kommer om detta när planerna tagit fastare form.

Visitkort i4-färg. Begränsat antal finnes.
100 ex. 125:- 200 ex. 200:-
Ring Rolf Nordin arb.tel. 08/458060

Vi visar i detta nummer några bilder från Nurnburg
ring i augusti i år. Familierna Blomberg, Widenborg
Nivstrand, Enhörning och från en kurs i Schweiz
Kjell Winlund, hade trevligt under tre dagars täv-
lande med gamla racers. Tyvärr visar inte bilderna
det roligaste, nämligen alla människor och i synner-
het de i depän. Där kunde man se alla typer. T ex

mogna män över de 60 med sin ungdoms motor-
cykel, distingerade herrar i Ferrari, ungdomar i

threewheelers och ofta hela familjer. Alla verkar ha

roligt. Pä kvällarna fylls byns restauranger till sista
plats. Historic Race på Nurnburg Ring är verkligen
värt en resa.

Er allt i allo,

Staffan

Medlemsblad för Automobilhistoriska klubbens maseratisektion

Omslagsbilden är hämtad ur fabrikens arkiv och
visar en 3soo GT
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3500 GT

Maserati 3500 GT kostar mycket pengar. Av bilar-
na i den femsitsiga klassen, vad gäller priser, påstås

att detta är världens bästa bil, andra anser att den

är normgivande i hela världen. Kraven är enkla.
Den lyxiga sedanen mäste vara extra tyst och

komfortabel, tämligen snabb och nästan perfekt i

detaljfinishen. Racerbilar (som kostar lika mycket
och ibland mera) har liknande standardkrav; frågan

om vem som är bäst, kan man hårklYva.

Med 3500 GT, är Maserati i en närmast omöllig
situation. Dels att kunna bygga en racerbil med

krav på komfort som en lyxsedan och sedan kunna
bygga den till ett pris för endera kravet.

Andra företag försöker också göra sina kopior av

3500 GT. Det är Aston, Mercedes

och grannen Ferrari, alla med stor erfarenhet av

racing. Trots allt, när en bil kostar så här mycket,
måste den bli nästan perfekt. Oberoende av priset.

Pä området med GT bilar (inte för mycket racerbil)
är den enes bröd verkligen den andres död. Det är

verkligen sant vad gäller racerbilar men att ändra

bilarna så att de blir sedaner är inte bara att ändra

designen på lädersäterna el.dyl. Bygga på beställ-

ning? lnte ens kunden har råd att stä och vänta

medan bilen modifieras.

Ja, det är svårt att begära perfektionism - och inte

kunna betala för det!

MOTORHISTORIA

Ända sedan Adolfo Orsi och hans son Owen över-

tog Maseratifabriken '1937 , har de varit angelägna

att bygga en GT-bil. lnget tvivel råder om att de

tänkte att göra lönande affärer. Efter kriget försök-
te de med många modellförslag men inget var bra.

1953 fick ing. Colombo tillsammans med ing.

Bellentari fram en mycket fin tvåliters GT motor,
som kallades A6GCS. De första exemplaren av den

här A6G/2000 byggdes 1954, och visades i Geneve

och Paris. Colombo hämtade en del inspiration
från Alfa Romeo, eftersom han hade arbetat där

tillsammans med Jano, uppfinnaren av systemet.

Till en böjran hade AGG/2000 enkeltändning och

en dubbelportsförgasare, men prestanda var inte
bra. A6G/2000 A visades för första gängen i Gene-

ve i Mars 1955! Dock blev inte succen så stor. Kon-

kurrensen från Ferraris 3 liters bil var för stor.



3505 motorn tävlade först i Dakar 1956. Men i

April till MilleMiglia byggdes ett helt nytt chass-i

till 4,5 liters V8:an. Få bilar planerades men Tomf-
fi sade nei och Stirling Moss körde av vägen med
den starkt understyrda bilen. Den andra bilen sål-

des senare till Piotti. Bilen tävlade i Bari och Sveri-
ge. Den Iyckades placera sig som bäst 5:a och det
var i Buenos Aires 1957. Den användes senare
endast som testbädd för olika komponenter - till
sedanmodellen
Vid racingen i Geneve hade 3500 GT en motor på

226 hhp vid 5500 v/m. Man sade att den hade 230
hhp.

Med motorn i detta skick standardiserades chassit
och produktionen kunde börja. Maseratin blev van-
lig i Italien i slutet på -58. 1959 hade Alfieri lätit
Maserati att bygga lite billigare och tjusigare bilar.
Kraft var inget problem.

MOTORN IDAG

Tre dubbla weber förser 3500:an med kraft. För-
gasarna fungerar helt perfketöver hela registret.

Rekommenderat maxvarv är 5800 v/mile.

Vägbruset är nästan borta. Det man hör är enbart
normala motorljud. Förgasaren är välisolerad. Ma-
seratin låter verkligen mera som en hot rod än en
tyst sportbil. Tyvärr finns det lagar om motorbu!-
ler, och tyvärr klarar väl inte 3500 dessa gränser
riktigt.

Sports Car Graphic - 61

FYRA SYN KRON ISERADE VÄXLAR

Transmissionen är byggd av ZF. Samma som finns
iBMW507. Växlarna är inte idealiska för racerkör-
ning men duger bra för en sedan. Stadskörningen
blir enkel tack vare den perfekta växellädan. Kom-
mer man ut på landsvägen flyter den fram som en

riktig sedan. Lägena är perfekta.

Växellådan delar effektivt framsätet. Den ligger
ju ganska längt bak. Man skulle faktiskt behöva en
"död pedal" att vila foten på som fanns på tidigare
modeller.
Den hydraliska kopplingen är sä mjuk att till och
med en kvinna kan enkelt köra bilen. Det finns
också i Europa en femteväxel på vissa modeller, ut-
växling 0,855 till ett. Bilen behöver inte fem väx-
lar, men det vore väl f-n om slaktarns grabb hade
en!

PLATS FÖR FYRA

Problemet är att få benrum och ett riktigt baksäte.
Utvändigt är bilen en tvåsitsig att döma av formen,
trots att den är stor. Baksätet är mera forrnat att
ha specerier i än att frakta folk i. Det bordefinnas
ett stopp på framsätena så att de inte glider fram,
som de gör då man skall stiga ur baksätet.

KOMFORT OCH REGLAGE

Framsätena är miuka men fasta, lätta att ställa in.
Vindrutan sitter ganska långt bak. Detta till hjälp
för baksätespassagerarna, eftersom dörren är stor
och långt tillbakadragen.
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NURBURG RING

Peter Kaus fotograferade Steve Griswold i en Alfa
Targa Florio från 1924.

Costin-Maseratin, den enda täckta 450S, har åter-
bördats till Europa från USA. Peter Kaus har köpt
den tillsammans med den enda kvarvarande Tipo
151. Costinbilen kördes på Ringen, men var tyd'
ligen inte i bra kondition. Den lade ut en rökridä
över banan redan efter ett par varv och sedan var

det roliga slut den helgen.

Lamborghini producerar bilar igen och fyra nya

Countach stal föreställningen för Ferrarigänget.
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Maserati 6CM 1500cc kompressormatad från 1936.
Ghassi nr 1458.

I ett uppvisningslöp för sportvagnar från 1960-1970
fanns diverse Porsche från 906 till 917 turbo, Ferrari
250 LM, GTO, 512, Alfa Romeo Tipo 33 och Lola
T70. På bilden med nr 7 Ferrari 512, som inte gick
bra, och en Porsche 910.

Mamdelli Dilberto i en O.S.C.A. 1600 GT Zagato
chockade alla Porscheförare genom att vinna det
ena heatet och komma tväa i det andra. Rasannde
grann körning.

Den som besöker tävlingarna kan alltid räkna med

att få se en hel del av Maseratis gamla tävlingsvagnar.
Den här 3,7 liters kompressormatade 6G från 1934

var mycket snabb och körde till och med ifrån en

20 är yngre 250F i ett heat.

Kan detta månne vara en Ferrari...

åa "Wu.
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