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Så blev det då äntligen sommar i år igen och nästa 
fas börjar. För min egen och sambons del, började 
den med ett för en gångs skull varmt Skokloster 
på den italienska bilträffen 1. maj. Där mötte vi 
massor av Treuddar och trevliga entusiaster. Nu är 
värme och grönska här, nu är det som bäst och det 
nu som ädlingen ska ut och rulla på nya äventyr. 
Jag har längtat och njuter och önskar alla andra i 
klubben samma ohejdade glädje. Brum-brum.
 Ändå är engagemanget i klubben och för 
våra bilar en långsiktig relation, i det närmaste 
obotligt för många av oss. Ibland mer intensivt 
och annars kanske mer balanserat. Det fina med 
vår gemenskap och intresse är att det genom 
klubben finns aktiviteter hela året runt. Vännerna/
entusiasterna är faktiskt lika galna årets alla 
månader. En Maserati kräver omvårdnad och 
pyssel under vintern, lika mycket som den behöver 
få sträcka ut på torra sommarvägar. Oavsett om 
du använder din Maserati mycket eller litet finns 
det alltid något att göra och att uppleva. Styrelsen 
har med stor tacksamhet huttrat sig igenom 
ännu en vinter i Gambrinusgaraget bland diverse 
Treuddar. Själv har jag kommit ett steg längre i 
renoveringen av Ghiblin som är klar för lack. Att 
komma dit i renoveringen har tagit tid vilket 
säkert många av våra ”gammelbilsmedlemmar” 
känner igen. Oavsett ålder på våra medlemmars 
ögonstenar tror jag vi alla kan känna igen oss 
i det som vi måste, vill och kan fixa med nu, de 
upplevelser vi ser fram emot och de drömmar vi 
har i framtiden. För de flesta av oss blir innehavet 
av våra Maserati en långsiktig relation, för många 
varar den livet ut.
 Denna uthållighet, övertygelse och passion 
kännetecknar också Maserati. Maserati har 
alltid varit litet av den diskrete gentlemannen 
eller kvinnan personifierad och litet av en 
”under-dog” bland de italienska fullbloden. En 
kombination av smakfull elegans och fantastiska 
upplevelser. Mycket har hänt i märkets historia 
från tävlingsvagnarna till 3500 GT som blev 
den första stora framgången, till raden av fina 
GT-bilar och fram till dagens Quattroporte och 
Gran Turismo som sålt i stora volymer. Maserati 
har de senaste åren varit mycket framgångsrikt 
och spänner nu bågen med 3 helt nya modeller 
i år och nästa år. Idag finns fler än 600 bilar 
i Sverige och förhoppningsvis kommer det 
antalet öka ännu mer med de nya modellerna. 
100-årsjubiléet 2014 är heller inte långt borta 
och vi håller alla tummarna för framtiden som 
onekligen ser spännande ut. Detta påverkar 
naturligtvis också vår klubb positivt. Jag vill här 
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passa på att välkomna alla nya medlemmar i 
klubben. På annat ställe i Bulletinen berör jag våra 
medlemsförmåner, men vi har försökt baka in så 
många förmåner i medlemskapet som möjligt 
utöver de aktiviteter vi arrangerar gemensamt.
 Klubbens ekonomi är god och vi fullföljer vårt 
program så som tidigare år. Jag har i kontakter 
med olika medlemmar förstått att det finns 
intresse för fler aktiviteter med större geografisk 
spridning och att detta är något vi kan verka för 
framåt. Det skulle vara trevligt om vi i framtiden 
mer naturligt kan träffas någon gång om året 
från olika delar av landet. I skrivande stund väntar 
närmast en informell rundtur i Stockholm 16 juni 
som avslutas med brunch på villa Söderås på 
Lidingö. Jag vill också gärna slå ett slag för vår 
resa till mässan Auto Moto d’Epoca i Pauda 25-
28 oktober då vi redan nu bokar upp hotellrum. 
På denna resa brukar vi kombinera mässtittandet 
med andra upplevelser utanför mässhallarna för 
att tillgodose alla smaker. 
 Jag vill därmed önska alla en skön sommar med 
mycket solsken, många underhållsfria mil och 
stora upplevelser.

Med vänliga hälsningar,
Per Bjerner
Ordförande Svenska Maseratiklubben
Maserati Ghibli 4.7 -69
Maserati Quattroporte 4.2 Automatic -07 

Program 2012-05-20
16 Juni , träff inkl körning och brunch i 
Stockholmsregionen

16 juni, Piazza Italia, Gävle

7-8 juli, Svenskt Sportvagnsmeeting, 
Ring Knutstorp

5 augusti,  Skanör Falsterbo Gran 
Turismo Show

13-16 september, Maserati International 
Rally, Belgien

22-23 september, höstrally i 
Mälarregionen

Sista helgen i oktober, Italienresa, i 
samband med Padova-mässan

December, julmiddag i Stockholm 
(motsvarande i Region Syd)

Omslagsbilden:

En Ferrari Dino har slirat på en 
oljefläck och kanat in i räcket 
under årets ”Monaco Grand 
Prix Historique”.
Foto: Staffan E

Glad sommar alla Maserativänner!

Träffen på Magasin 1 är årets första evenemang. Magasinet är en 
fantastiskt vacker byggnad uppförd i tegel med anor från förra 
sekelskiftet jämngammalt med Maserati som företag. Bröderna 
Maserati startade ju verksamheten för 98 år sedan. Vår klubb är 
ju bara drygt 20 år.
 I Magasin 1 finns nu sedan ett år tillbaka Autoropas moderna 
verkstad för mellersta Sverige. Att ha årsmöte mitt ibland de se-
naste juvelerna från Maserati är en ynnest för oss entusiaster som 
uppskattar vackra föremål.
 Tyvärr var det allt för få som tog tillfället i akt men det ges fler 
tillfällen och själva årsmötet kanske inte är så inspirerande som 
omgivningen. Verkstan är mycket elegant och nästan kliniskt ren. 
Mötet inleddes med nygräddade våfflor så här dan före våffelda-
gen. Tune Bjerner gräddade frenetiskt för hela den glupska Mase-
ratiförsamlingen. 
 Vad hände på själva mötet då? Viktigast för oss i styrelsen var 
att årsmötet beviljade oss ansvarfrihet trots en mindre förlust 
(-10000kr) det gångna året . Förlusten beror på minskad rega-
liaförsäljning och sviktande medlemsantal. Förhoppningsvis har 
antalet medlemmar som nu är 150 bottnat. En viktig uppgift för 
styrelsen under det nya året 2012. 

Rapport från Maseratiklubbens 
årsmöte mars 2012
Årsmötet hölls på Autoropas nya verkstad i frihamnen Magasin 1

Positivt är att vårt utbud av aktiviteter ligger kvar på en hög nivå 
och att vi har råd att ge ut 2 Bulletiner per år.Nytt för årets pro-
gram är Hamnträff i Nyköping den 8 augusti.Vidare beslöts att 
bibehålla medlemsavgiften 500 kr även för år 2013.
 Avslutningsvis beslöts att välja om samtliga ledamöter i styrel-
sen. Det innebär:

-Per Bjerner ordförande
-Staffan Forsman sekreterare
-Fredrik Ajnefors kassör och försäkringsansvarig
-Mattias Björck Webredaktör 
-Erik Barkman Redaktör  Bulletinen
-PG Johnell Regalier
-Bengt Jödahl Medlemsansvarig
-Björn Westrell suppleant
-Roland Axelsson suppleant
Som valberedning omvaldes Rolf Westbeerg och Åke Nordquist

Vid pennan, Erik Barkman
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Svenska Maseratiklubben har som syfte att främja intresset för 
Maserati och värna våra medlemmars intressen. Vi erbjuder varje 
år ett program med aktiviteter och skickar ut vår medlemstidning 
Bulletinen. utöver detta finns även ett antal andra förmåner och 
mervärden som vida överstiger den årliga medlemsavgiften på 
500 kr. Vi vill påminna dig om vad som finns och informera om 
några nya förmåner som tillkommit. Medlemskapet ger dig föl-
jande mervärden:

Vår Entusiastförsäkring
Vi har idag ett samarbete med både MHRF/Folksam och if… som 
gör att du kan entusiastförsäkra alla Maserati som inte längre är i 
produktion. Det gör alltså att du kan entusiastförsäkra en relativt 
ny bil såsom t ex Maserati Coupé till en mycket rimlig kostnad.

Grunden är att fordonet är i gott skick och inte används som 
bruksfordon. Inriktningen på användningen skall vara att det 
används vid klubbträffar, rallyn, uppvisningsarrangemang mm. 
Enstaka andra nöjesturer medges också.

För att åtnjuta de förmånliga försäkringsvillkoren krävs medlem-
skap i klubben. Klubben deltar aktivt med sina unika kompeten-
ser i samband med tecknande av försäkringen och vid inträffad 
skada för att allt skall bli bra och gå rätt till. Någon officiell maxi-
mal körsträcka för en if…försäkringen finns inte men ett rikt-
värde på 500 mil per år har nämnts. Vid inträffad skada görs en 
bedömning från fall till fall. If… gör ingen skillnad på om du är en 
fysisk eller juridisk person till skillnad från flera andra bolag. Nå-
gon särskild förstaårsförsäkring för medlemskap krävs inte heller. 

För mer information kring våra försäkringar, kontakta våra försäk-
ringsansvariga, Roland Axelson och Fredrik Ajnefors.

Sedan ett antal år tillbaka har medlemmar från Maseratiklubben gemen-
samt besökt den stora motormässan i Padua i norra Italien. Auto Moto 
d’Epoca går av stapeln 25-28 oktober i höst och vi räknar med att förlägga 
besöket torsdag 27/10 till och med söndag 30/10. Mässan är ett eldorado 
för bilfantasten där man både kan titta på och köpa bilar och delar från alla 
tidsåldrar. Eftersom vi från klubben också uppskattar livets goda brukar 
resorna även efter tycke och smak innehålla gemensamma middagar och 
andra aktiviteter utanför mässhallarna. Vår ambition i höst är att samla alla 
intresserade och lägga upp ett luftigt program som ger möjlighet att helt 
gå loss bland mässhallarna, eller efter tycke och smak njuta av Italien när 
det börjar bli mörkt och kallt i Sverige. Till det prickar vi in några gemen-
samma måltider. Vi bor oftast på Hotel Europa nära mässan och för närva-
rande har vi bokat några rum och det finns ytterligare rum att boka. Jag 
fungerar som koordinator i år och ber de som är intresserade att e-posta 
mig så snart som möjligt via hemsidan så att vi kan hjälpa till med boende 
och middagar. Vi lägger upp ett program på hemsidan senare under som-
maren med den inriktning som beskrivits.

Med vänlig hälsning, 
Per Bjerner

Vill du följa med Maseratiklubben till Auto Moto d’Epoca 
i höst, den 25-28 oktober...

Service
Klubben har sedan många år ett gott samarbete med både Au-
toropa som är auktoriserad Maserativerkstad i Sverige, och AMK 
som har en lång och djup kunskap om Maseratibilar i alla genera-
tioner, även vid en internationell jämförelse. Båda dessa verkstä-
der ger 10 % medlemsrabatt på samtliga servicearbeten.

Bilvård Mr Cap
Som medlem i SMK får du hos Mr Cap på Frejgatan 1 i Stockholm 
vid en ”Formula u” ytbehandling, även en ”Glass shield”, ”Interior 
service” eller ”Machine Clean” behandling på köpet av ett värde 
om 500-1000 kr.

Annonsering
Du som är medlem har gratis tillgång till vårt annonsforum på 
hemsidan för bilar, delar och tillbehör kopplade till Maserati. Kost-
naden för icke-medlemmar är 100 kr/annons.

Stilfulla kläder till Maseratiföraren och alla andra medlemmar
Maseratiklubben har inlett ett samarbete med Best of Brands 
butik och det eleganta klädmärket Mille Miglia i deras lokaler på 
Regeringsgatan i Stockholm. Vi kan där som medlemmar räkna 
med en medlemsrabatt på kläderna, hur stor är i skrivande stund 
oklart.

Navigatorer till Maseratin
Media Markt i Länna erbjuder alla medlemmar 10 % rabatt på ut-
valda GPS-navigatorer i sortimentet beroende på tidpunkt.

Medlemsförmåner
för dig som är medlem i klubben

Första maj och italienska fordon – få är nog 
de entusiaster runt Mälarregionen som då 
inte tämligen omgående kommer att tän-
ka på Skokloster. Att så är fallet visades inte 
minst av antalet besökande fordon som 
enligt många var rekordstort i det härliga 
vårvädret.

 Skokloster 1 maj 2012

Många av oss valde att samlas klockan nio hos Autoropa i Fri-
hamnen för gemensam körning ut via lagom kurviga landsvägar. 
Ett starkt minne härifrån var för min del ljudkulissen från en av de 
deltagande bilarna, en Ferrari 275 GTB Competizione. Att få höra 
denna bil dra igång utanför Autoropa på morgonen fyllde mig med 
ett sådant välbehag att jag redan då visste att jag skulle bli helnöjd 
med dagen oavsett hur fortsättningen artade sig. Körningen ut blev 
trevlig och inspirerande. Inte minst blev den också säker, då vi under 
delar av sträckan bjöds på (ofrivillig) poliseskort. 
 Väl på plats vid Skoklosters slott bjöds det som sagt på rekord-
många fordon. Detta gällde inte minst det antal Maseratis som sä-
kert uppgick till ett 40-tal – enligt många ett rekord. Alla epoker var 
välrepresenterade: bland de äldre GT-vagnarna fanns exempelvis 
Bora, Ghibli Spyder och Merak. Biturbobilarna var som ofta välrepre-
senterade och flera av de mest udda modellerna fanns på plats, så-
som Karif, Shamal och Racing. Kul var också att se att fler och fler av 
de nyaste modellerna, Quattroporte V och Gran Turismo dyker upp 
på dessa träffar. Ett antal 3200GT, Coupe GT, Spyder och Gran Sport 
fanns också på plats. Det stora antalet Maseratis bådar mycket gott 
inför framtida träffar.
 Ett högst inofficiellt ”longest distance”-pris kan också utdelas 
till en av klubbens grundare, Staffan Enhörning, som kommit från 
södra Frankrike och var på plats. Huruvida han rest till Sverige en-
kom för Skoklosterträffen låter jag dock vara osagt.
 Efter en härlig dag i solen tillsammans med Maserati-vänner och 
andra Italien-älskare utanför slottet kunde vi därför nöjda vända 
hemåt, fyllda med förväntan och energi inför den säsong som vi nu 
har framför oss.

Text: Mattias Björck
Foto: Staffan E
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Loppet som är en motsvarighet till täv-
lingarna för historiska bilar på t.ex Nur-
burgring och GoodWood, blir alltmer po-
pulärt och hade i år ca 220 anmälda bilar 
som körde i sju olika klasser. Den äldsta, en 
Bugatti 39 från 1925 samt den yngsta, en 
RALT RT3 från 1984, visar på den spänn-
vidd som råder.
 Vi var tre grabbar (?) från Vence som 
satte oss på tåget i Cagnes sur Mer, kl sju 
på morgonen för att ta oss till Monaco. En 
resa på ca halvtimmen med vackra vyer 
utanför fönstret. Vädret lovade sol och 
värme, något som höjde våra förvänt-
ningar inför dagens race. Biljetter hade 
redan införskaffats i god tid via nätet och 
landat i brevlådan. Vi hade noga valt våra 
platser på sektion K1 med utsikt mot ha-
vet och båtarna och med solen i ansiktet 
mest hela dagen. Fördelen med den pla-
ceringen är att man då ser bilarna komma 
utmed havet, först rakt emot oss för att 
sedan ta en skarp kurva framför oss. Sho-
wen igenom kurvan visar hur en del förare 
ger tusan i vad dom sitter i för dyrgripar 
och tar kurvan med fyrhjulsdrift eller till 
och med på tre hjul. Det är de förarna som 
sätter krydda på tävlingen. Andra håller 
hårdare i plånboken och mer eller mindre, 
defilerar runt banan. Inget fel i det kanske 
men vad hade historisk racing varit idag 
om våghalsarna inte funnits. Man ser hur 
roligt vissa har trots risken att behöva re-
parera en bil som kostat många miljoner 
redan på startlinjen. Det blir ju också ett 
”förarnas race” istället för ett ”bilarnas”. 
Många entusiaster är riktigt duktiga förare 
oavsett vad dom sitter i. 

Vartannat år i maj, 
två veckor innan 
Formel1, körs ett 
”GP Historique” I 
Monaco.

San Vitale

Maseratiklubbens medlem sedan många 
år, Niklas Hannah har som många redan 
vet, blivit fast anställd som COYS repre-
sentant i Sverige (Skandinavien) och Ita-
lien. Hans uppgift innebär att leta upp 
samlarbilar som kommer att säljas via de 
bilauktioner (ca 8-9) som auktionshuset 
Coys håller varje år. Han blir en av 10-12 
anställda som sysslar enbart med auktio-
ner på samlarbilar.  
 Att Niklas är rätt person för uppgiften 
torde vi i Maseratiklubben vara överens 
om. Förutom att han är en stor Maserati-
kännare som kan tala utmärkt italienska 
och engelska, har han också skaffat sig ett 
stort kontaktnät i samlarbilskretsar, under 
åren. Niklas har under flera år hjälpt olika 
auktionshus med värdering av intressanta 
objekt företrädesvis i Italien men även i 
Sverige. När så Coys Italien- representant 
gick över till konkurrenten Bonhams,  gick 
frågan till Niklas eftersom man kände till 
hans kapacitet på området.
 Den allra största delen av jobbet som 
representant handlar om värdering. Po-
tentiella säljare av olika objekt har själv-
klart en egen uppfattning om vad bilen 
borde vara värd. Först bestäms ett s.k. läg-
sta pris (bevakningsvärde vid en auktion) 
och det gäller sedan för Niklas att avgöra 

Niklas Hannah 
ny ”biljägare” åt COYS

om bilen är värd det plus lite till för att 
täcka kostnader för transporter, hantering 
och vinst. Det blir många kontakter och 
ofta långa förhandlingar innan ett even-
tuellt klubbslag avslutar en affär. 
 Niklas menar att bilförsäljning genom 
auktionshusen kommer att spela en allt 
större roll för prisbilden på samlarbilar 
framöver. I dag finns de flesta köparna i 
uSA, Schweiz och Tyskland men även Eng-
land och Österrike är intressanta markna-
der.  Just nu är efterfrågan störst på bilar 
från 60- och 70-tal, -information till er som 
går i säljtankar 
 Coys nyaste ”biljägare” kommer tillsvi-
dare att bosätta sig i Italien men eftersom 
även Sverige ingår i hans arbetsområde 
lär vi ha kontakt med honom till och från, 
även på hemmaplan.
 Redaktören lyfter på hatten och önskar 
Niklas framgång i sitt nya ”kneg”.

Vill du ha kontakt med Niklas, kan du nå 
honom på nedanstående….

COYS ITALIA & SCANDINAVIA 
Niklas Hannah 
Tel. +39 393 1498979
Mob. +46 708 518615
Email: niklas.hannah@coys.co.uk

Våra designikoner ökar bara inte i värde 
med åren om vi vårdar dem väl. De ska-
par också mervärden. Vidstående bil-
der på två av bilvärldens designikoner 
har engagerats som dragplåster för att 
sälja moderna arkitektritade hustyper i 
ett sinnrikt modulsystem. Metoden är 
inspirerad av amerikanska förebilder 
och säljmetoder och kommer nu att 
prövas bla i Sverige. Bakom idén ligger 
Pavillion Living med hjälp av proffsfo-
tografen Göran uhlin . De producerar 
nu en katalog med sina hustyper och 
modulkoncept där just sportbilsikoner 
får spela med och bidra till en attraktiv 
helhetsmiljö och allmän ögonfägnad/
inkastare. 
 Vi hoppas de lyckas och ställer våra 
klenoder till förfogande som värdeska-
pare.

Erik B.

Våra skönheter skapar mervärden för flera
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Tävlande bilar indelas i serier och varje 
serie i ett antal klasser. T.ex Serie A som 
innehåller bilar från 1925 till 1747. (Där 
fanns 7 Maserati, 6 Bugatti, 3 Alfa Romeo, 2 
Gordini, 6 ERA, 2 Riley och en MG). Serie A 
innehåller sedan 7 klasser där alla deltaga-
re kör samtidigt (!) vilket, från åskådarplats, 
gör att det är omöjligt att hålla reda på vil-
ka som vinner klasserna. Dagen vi var där 
kördes träning och kvalificering. De olika 
serierna blandades då för att åskådarna 
skulle ges mesta möjliga variation. 
 En absolut höjdare för en gammal 
bil-nörd är att få besöka depå´n och se 
bilarna på nära håll. Där ges tillfälle att få 
prata med förare och mekaniker. Det är ju 
ofta så att bilens ägare också kör bilen och 
överlåter åt en inhyrd mekaniker att sköta 
det mekaniska. Det må kosta en större 
påse pengar eftersom flera av förarna/
ägarna kör flera tävlingar under ett år. För-
utom Nurburgring och Goodwood finns 
fler att delta i. T.ex på Paul Richard-banan 
utanför Toulon, om vi pratar Europa.
 De Maseratibilar som körde var; 8CM 
(1934), 6CM (1937-38), 4CM (1934), 4CL 
(1939), A6GCS (1947), A6GCM (1951), 
250F (1954-58) samt en OSCA MT4 (1950). 
Samtliga bilar  av ”cigarrtyp” som synes, 

alltså inga sportvagnar. Vi saknade alla 
Maseratis sportvagnar. Dock hittade vi 
några Maserati hybrider som t.ex en TEC 
MEC 250F, en JBW F1 med Maseratimotor 
och två COOPER Maserati. 
 Jag och mina vänner Björn och Mats 
träffade inga bekanta men jag hörde att 
Maria Teresa di Filippis med make Theo 
var på plats liksom Niklas Hannah, nybli-
ven ”biljägare” på Coys. Vår bekante Bengt 
Dieden sades vara på plats för att inter-
vjua Reine Wisell. 
 Övriga svenska kändisar på plats var 
Eje Elgh som körde en Chevron B38 och 
Bo Warmenius i en RALT1, båda bilarna 
2-liters formel 3-bilar i serien före 1985. 
Jag kan varmt rekommendera ett besök 
i Monaco och föreslår att ni blir några 
stycken likasinnade. Då blir det dubbelt 
så roligt.
 Vi tre som var där planerar att göra ett 
återbesök snart, för att kolla in kvalet för 
F1. Det är en helt annan grej och ger oss 
ett facit över vad som hänt inom formel-
bilsracingen från 1920-talet fram till våra 
dagar. Vilken utveckling!!

Vid penna och kamera 
Staffan Enhörning

 

En Maserati A6 GCM från 1952 som kördes i 
Formula 2 klassen på 50-talet. Den har en rak 6 
cylindrig 2 liters motor med 180 Hk. En förlaga till 
250 F förmodligen. Flera byggdes om till 250F.

Maserati 4 CL alltså en F1 med 4 cylindran 
och med max 290 Hk ur en 1,7 liters motor. 
Inte illa. Max hastighet 275 km/tim. Villoresi 
körde även denna. Inte mindre än 5 st  4CL 
startade i Monaco GP 1948.

Maseratis kanske mest framgångsrika F1 racer, 250 F, som Fangio vann i Monaco 
1957. Till o med grabbarna i Top Gear höjer den till skyarna. Värdens vackraste F1 
vagn!! Stirling Moss, Shelby, Gregory, Schell och Scarlatti har kört den. Gjord i 33 ex 
mellan 1954-58. Hade en 2,5 liters motor med upp till 320 hästar.

TEC MEC massen med ägare.

9
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Programmet säger att det är en Maserati 
6CM/4CM. Samma modell som Ove Haak en 
gång ägde och som sedan gick till Gunnar 
Elmgren. Tillverkades mellan 1936-39 i 27 ex. 
Har en rak 6a/4a med max 175 Hk.

En 4CL och en A6GCS bakom i depån på 2012 Monaco historic.

Maserati de-
signade denna 

vagn 1959 med 
en 250F 2,5 L 

motor men lät 
studio TEC MEC 

under ledning av 
Colotti tillverka 

den. Fick namnet 
TEC MEC Mase-

rati. Finns i ett ex 
som nuvarande 
italienska äga-

ren köpte av Igor 
Zanisi  för 10 år 

sedan.

Samma 250 F kördes av tysken Willi Balz.

Mannenn som Björn talar med (i grön tröja) är lycklig ägare tlll en BRM P126, en 3 liters V12 F1 från 1968. Killen är engelsman och han var mycket 
vänlig. Han sa att den inte var så svår att köra men lite baktung, så när bakändan kom gick det fort och då var det inte mycket man kunde göra. 
Det var hans första race på banan i Monaco så han försökte att ”inte skämma ut sig genom att inte köra för sakta, - men inte heller för fort”

När bröderna Maserati lämnade Maserat i slutet på 40 talet började 
man göra egna bilar, nämligen OSCA. Detta är en OSCA MT4 från 
1952 och kördes i F2 (GP2). Den har en rak 4 cylindrig 1350 cc motor 
som gav ca 140 Hk.

Årets Mille Miglia passerade Florens den 19 och 20 maj i år. 
Som av en händelse råkade Andréas Barkman befinna sig där.  Lätt överraskad lyfte han 
sin kamera och väntade in Maserati-vagnar.  Här är två av bilderna.

INSIDE. 
     OUTSIDE. 
EXCITE. m
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se
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ro
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.s
e

C O M B I N E D  C O N S U M P T I O N  1 6 . 4  L / 1 0 0  K M      C O 2  E M I S S I O N S  ( C O M B I N E D  C Y C L E )  3 8 5  G / K M       A U T O R O PA  C O N TA C T  0 0 4 6  4 0  4 3  7 0  0 0

W W W. A U T O R O PA . S E

M A S E R AT I  G R A N T U R I S M O  S

323 kW (440 CV), 4.7 litre V8 Maserati engine. Super fast gear changes with MC-Shift function. Sports exhaust with electronically-controlled  

pneumatic valves. Optimised weight distribution (47% front, 53% rear). 360 mm front disc brakes using dual-cast technology. 0-100 km/h  

in 4.9 seconds and top speed of 295 km/h.

A U T O R O pA  M A l M ö  Testvägen 10A, 232 37 Arlöv/Malmö    A U T O R O pA  S T O c k h O l M  Narvavägen 19, 114 60 Stockholm
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En stor och populär träff för italienska fordon har arrangerats vid 
Skokloster slott, norr om Stockholm i många herrans år och 2009 
togs initiativ till en motsvarande träff i södra Sverige. Premiär-
träffen, på Skottorps slott i södra Halland, blev en succé med flera 
hundra bilar och mc och fantastiskt fint väder. Tyvärr regnade vå-
ren 2010 bort, så vi kunde inte vara på Skottorp pga vattensjuk 
gräsmatta. Då ställdes det in, men 2011 togs nya tag och träffen 
hölls vid stranden i Båstad. Det blåste kallt och det kom inte så 
många bilar det året.
    I år togs det åter igen nya tag av nya entusiaster i Alfaklub-
ben och de hittade då Krapperups slott, norr om Höganäs i nord-
västra Skåne, där det finns en ridklubb med stora välpreparerade 
gräsytor att låna ut till oss. Där finns gott om plats att växa på, 
och ett trevligt kafé på slottsgården, så jag hoppas att vi kan 
återkomma dit flera år framöver!
    Vi var totalt 8 Maserati och 1 Osca, förutom alla andra fantas-
tiskt fina bilar från våra ”italienska” systerklubbar. Bl a kunde det 
skådas en Lamborghini (knallorange Diablo SV), 4 Ferrari, ett par 
Lancia och så klart radvis av Fiat och framförallt Alfa Romeo. To-
talt var det ca 150 bilar, men som vanligt var det besökarna från 
Ducatiklubben som lät mest...

Bakom kameran och vid tangentbordet: Henrik Hoff

1 maj-träffen på 
Krapperups slott 

i Skåne

Fantastiskt väder och 
blänkande bilar -

 bättre än så kan årets 
första träff knappast bli!

Maserati Ghibli och Ferrari 360 - två skönheter från helt olika eror. 

Så här tycker jag en Lancia ska se ut, 
men så är jag ju också född i slutet av 70-talet.  Väl värt att granskas!
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Anderstorp blev årets första racedag i 
stället för Mantorp som brukligt. Om det 
var Mantorps ekonomiska situation eller 
att det skapades ett fullödigt program i 
Anderstorp där svenska racingeliten sam-
lades för att delta i Swedich GT och nya 
TTA-serien. Min avsikt var att studera IKC 
Scuderias  framgångar med Martin Nelson 
och Poker Wallenberg i sina Ferraris 458 
Challenger. Sistnämnda en av initiativta-
garna till Swedich GT. Nu blev det inte rik-
tigt så . Först tog den nya TTA-serien  all 
uppmärksamhet där Fredrik Ekblom i sin 
Volvo i vass kamp med Robert Dahlgren 
avgick med segern . Efter 2 av 8 tävlingar 
toppar dessa förare framför BMW och 
SAAB-stallen. 
 Det race som gladde och inspirerade 
mest var Race Radical. De intog helt An-
derstorp –med sin banlängd på drygt 
4000 m och Sveriges längsta raksträcka 
publikens . Dessa små och lätta (~500kg) 
fullblodsmaskiner på ca 1300 cm3 har 
enorma prestanda från 0-100 på 2,8 s och 
körs på miljöanpassat bränsle. Mycket av 
teknologin är hämtade från Super Bikes 
och Formel 1. ursprungligen 1995 var Ra-
dical en sportbil med motorcykel motor  
på 1100kubik men idag finns flera klasser. 
Värstingarna har V8-motorer på ca 450 hk 
och det finns även en elektrisk version SR 
Zero som utveckla ca 200hk med 650 Nm.

Förutom att den har Formula 1 egenska-
per är ”Radical” tillänglig för alla-dvs rela-
tivt billig och det är dessutom jätteroligt 
att köra . Många av de internationella fö-
rarna var under 20 år.
 utifrån ett Maserati-perspektiv är race 
med egna bilar dag 2 det största äventyret.
 Arrangemangen är som brukligt av 
högsta klass. Även Anderstorpsorganisa-
tionen är proffsig med många depåboxar 
tillgängliga även för oss besökare. Av de 
tre arenorna som Autoropa brukar bjuda 
in till förordar jag Knutstorp/Örenäs med 
Mantorp/Vadstena som nummer 2 och 
sedan Anderstorp. Skälet är att fokus är 
mer inriktat på en bättre balans och mix 
av personliga kontakter, klubbanda, familj 
och egna insatser resp proffsrace. Det kan 
bli för mycket av allt det goda med många  
olika aktörer - typ Anderstorpsupplägget 
. Nu fanns det race för Porsche, Radical, 
Abarth, TTA och Swedisch GT. På lands-
vägen trivs min Ghibli bäst när jag glider 
fram.

Vid pennan och kameran
Erik B

Platsbesök på Autoropas Track Experience 
Anderstorp 2-3 juni 2012-06-07
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