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Hej i Sommarvärmen!

Entusiastbilsäsongen har nu 
kommit igång på allvar. För en del 
av oss startar den kanske redan 
på nyårsdagen då många av våra 
medlemmar har nya bilar som 
brukas året om. Andra arbetar med 
äldre bilar under den mörka årstiden 
för att, om möjligt kunna ta ut dem 
i det fria när ljuset kommer tillbaka. 
Båda grupperna är lika välkomna till 
Svenska Maseratiklubben. De gamla 
bilarnas historia och existens är en viktig del för 
att bevara statusen för de moderna bilarna och 
utan de nya bilarna skulle en stor del av intresset 
för de äldre bilarna avta. Klubben verkar för att 
tillvarata alla Maseratiägares, önskningar så långt 
möjligt oavsett bilinnehav.  
Viktiga aktiviteter för klubben är att främja 
kontakten mellan medlemmar i landet genom att 
bl.a. ordna och delta i olika sammankomster och 
möten. En del av dessa möten ordnas av Maserati 
Sveriges representant Autoropa med vilka vi 
har ett bra och mycket uppskattat samarbete. 
Det kanske viktigaste mötet under året ligger 
dock oftast utanför Sverige, nämligen det 
Internationella klubbmötet.  Ett antal medlemmar 
från Sverige brukar varje år delta i detta möte som 
äger rum någonstans i Europa med deltagande 
från många länder (se artikel på annan plats). 
Även dessa möten bidrar naturligtvis till att 
hålla varumärket Maserati starkt. Sverige har 
stått värd för dessa möten vid tre tillfällen, 1993 
i Helsingborg, 2000 i Lund och 2010 i Båstad. 
Om sex år, 2019 preliminärt, är det dags igen för 
Sverige. 
Den kanske mest uppskattade produkten av 
medlemmarna är Bulletinen som du nu håller i din 
hand. Den kommer ut två gånger om året och står 
för huvuddelen av den årliga budgeten. Artiklar 
och tips till innehållet är välkommet från alla. 
För medlemmar med lite äldre bilar är möjligheten, 
att genom klubben skaffa en förmånlig och bra 
försäkring för bilen, en uppskattad produkt.
Vid årsmötet i mars valdes en ny styrelse med 
undertecknad som ordförande. Vem är då jag och 
hur vill jag att klubben skall utvecklas? 
För drygt 20 år sedan blev jag medlem i Svenska 
Maseratiklubben. Bilen jag anmälde var en 
Quattroporte 1 från 1967 vilken jag fortfarande 
har kvar och använder regelbundet. Sedan har 
det blivit ytterligare bilar; en Khamsin från 1975 
och två Biturbos från 1987 och 1989. Senaste 
förvärvet är en 3500 GT från 1960 som är under 
renovering. Således äldre bilar men under början 
av 2000 talet arbetade jag med framtida bilar 
genom motorutveckling på Saab och kom då bl.a. 
i kontakt med Maserati som återigen ville titta på 
möjligheten att turbofiera sina sugmotorer. Nu 
har det blivit en realitet med nya Quattroporte 
och Ghibli. I styrelsen har jag arbetat sedan år 2000 
och jag var med i arbetsgruppen som jobbade 
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med förberedelserna och genomförandet av 
Internationella Rallyt i Båstad 2010. 
Klubbens styrelse har idag sitt säte i Stockholm 
och mycket av aktiviteterna är koncentrerade 
dit. Det är styrelsens ambition att komplettera 
detta med ytterligare aktiviteter i andra delar 
av landet. Vi har till viss del lyckats etablera oss 
i Skåne genom vår tidigare ordförande och 
nuvarande Redaktör Erik Barkman och tidigare 
styrelsemedlemmen Henrik Lövendahls försorg 
men vi skulle önska att ytterligare utveckla detta. 
Har du intresse och kan bidra, hör av Dig! Det är 
av yttersta vikt att vi får så stor nationell spridning 
som möjligt på våra aktiviteter.
Hemsidan (www.maseraticlub.se) är en annan 
punkt som vi bedömt angelägen att ta tag i på 
nytt. Inom styrelsen är nyvalde Fredric Gustafsson, 
likaledes Quattroporte 1 ägare, ansvarig för detta. 
Frågan om hur vi skall växa från nuvarande 
ca 160 medlemmar är ständigt aktuell inom 
styrelsen. Idag har vi knutit de flesta ägare till 
gamla bilar tillverkade före ca 1980, till klubben. 
Många Biturboägare, och då tänker jag på V6 bilar 
tillverkade ca 1982 – 1995, är också medlemmar 
liksom ägare av Quattroporte IV och 3200 GT bilar 
men här finns en stor potential för tillväxt. Andelen 
medlemmar som har nyare bilar som Grand 
Turismo och Quattroporte 5 är fortfarande allt för 
låg. Klart är att Autoropa på ett mycket förtjänstfullt 
sätt, engagerat sig för dessa medlemmar genom 
att ordna bl. a. årliga banaktiviteter. Ytterligare 
samarbete mellan Svenska Maseratiklubben 
och Autoropa är säkerligen en möjlighet att öka 
klubbens medlemsantal och höja kvalitén.  
Viktiga händelser framöver för klubbmedlemmar 
är det Internationella Rallyt i Schweiz i september, 
deltagande vid Maseratis 100 års firande i Italien 
2014 samt förberedelserna för det Internationella 
Rallyt i Sverige 2019 (preliminärt). 
Till dess önskar jag alla medlemmar en trevlig 
sommar 2013 och att vi, så många som möjligt, 
ses på något arrangemang eller bara spontant. 
Håll utkik på hemsidan!

Med varma hälsningar,
Fredrik Ajnefors
Ordförande Svenska Maseratiklubben

Program för 2013

26-27 juli:  Båstad Classic Motor 
Prel 4 aug:  Falsterbo classic, (sektion syd)
Prel 7 aug:  Nyköping Italiensk träff
Prel 24-25 aug:  Racedagar Autoropa, 
Knutstorp, (sektion syd)
19-23 sept:  Maserati Internationella rally, 
Montreux, Schweiz
Prel 27-28 sept:  Höstrally Mälardalen
Prel 24-27 okt:  Bilmässa i Padova, Italien
Prel november:  Garageträff
14 december:  Maserati 99/julmiddag 

Omslagsbild:  Grillen på nya  
Maserati Ghibli.
Foto: Eje B.   

Svenska Maseratiklubbens årsmöte hölls den 16 mars. Autoropa 
hade frikostigt ställt sin fina försäljningslokal på Narvavägen i 
Stockholm till vårt förfogande. Ett dussintal medlemmar deltog. 
Vid mötet antogs bl.a. ett förslag till nya stadgar för klubben inne-
bärande att samtliga styrelsemedlemmar väljs på ett år i taget 
istället för som tidigare omväxlande på ett eller två år. Vid mötet 
valdes Fredrik Ajnefors som ordförande för klubben. Per Bjerner 
avtackades för sin tid som ordförande. Staffan Forsman och P.G. 
Johnels avgick ur i styrelsen. Fredric Gustafsson invaldes som ny 
ledamot. 
Vid ett senare konstituerande möte valdes följande personer till 
respektive post: Mattias Björck kassör, Björn Westrell sekreterare 
samt ansvarig för regalier, Roland Axelson biträdande sekreterare 
samt ansvarig för försäkringar, Erik Barkman redaktör för Bulleti-
nen, Bengt Jödahl medlemsansvarig, Fredric Gustafsson hemsi-
dan samt aktivitetsansvarig (delat), Per Bjerner aktivitetsansvarig 
(delat), Bengt Dieden samt Staffan Enhörning internationella 
kontakter. 

VIDARE INFORMATION FRÅN MÖTET HITTAR Du PÅ KLuBBENS 
HEMSIDA.

Årsmötesrapport

Sommarhälsning från 
vår avgående ordförande
Äntligen börjar sommarvindarna kännas utanför 
och solen lyser. Efter två år som ordförande 
kommer jag nu fortsätta i styrelsen med att 
bl a driva olika aktiviteter då tiden blivit allt för 
knapp för ordförandeskapet. Jag är glad att vi fått 
en ny livskraftig styrelse med en bra mix av gamla 
och nya förmågor att driva klubbens verksamhet 
framåt. Jag hälsade så sent som igår på min gula 
Ghibli och kanske, kanske blir den klar för en 
första tur på mycket länge den här sommaren. 

Med varma sommarhälsningar!

Per Bjerner
Maserati Ghibli 4.7 -69

Björn Westrell Mattias Björk Roland Axelson

Erik Barkman Bengt Jödahl Fredric Gustafsson

Per Bjerner Staffan Enhörning Bengt Dieden



Italienska bilar och motorcyklar träffas nedanför slottet i ett, som 
det upplevs, relativt spontant möte arrangerat sedan många år av 
Svenska Alfa Romeo klubben.  Maseratiklubben träffades tillsam-
mans med Ferrariklubben tidigt på morgonen i Autoropas servi-
ceverkstad i Frihamnen där det bjöds på välsmakande italienskt 
kaffe. Sedan gemensam färd ut på slingrande vägar till Skokloster. 

Årets första träff för många i Stockholmstrakten är mötet vid Skokloster slott den första maj. 
I det jättefina vädret dök det upp närmare 30 Maseratibilar vilket 
troligen är rekord för vår del. Många fina bilar och motorcyklar 
fanns på plats och även besöksparkeringen med bilar och mo-
torcyklar från andra länder (alla bilar kommer inte från Italien) var 
välbesökt. En god lunch kunde intas på slottet eller de övriga res-
tauranger som öppnats upp.  

Skokloster
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Stora 1-majträffen för italienska fordon i södra Sveri-
ge har förhoppningsvis hittat sitt permanenta ”hem”. 
Stora 1-majträffen för italienska fordon i södra Sverige har förhoppningsvis hit-
tat sitt permanenta ”hem”. För andra året i rad arrangeras träffen vid Krapperups 
slott, nordväst om Helsingborg i Skåne. Antalet bilar var betydligt fler än förra 
året och ridskolans gräsmatta har gott om utrymme och kan ta lätt ta emot 2-3 
gånger årets antal besökare.
 Jag hade ett litet partytält med och sålde en del av våra uppskattade regalier 
och precis i anslutning till tältet lyckades vi muta in en Maserati-hörna, där alla 
bilar med treudd i fronten samlades. Minst 19 Maserati besökte träffen, vilket vi 
som var där var väldigt nöjda med!
 Som vanligt var Alfa Romeo de mest talrika, men även en hel del Fiat och Lan-
cia, Lanciaklubben firar ju 60 år i år! Ett par Ferrari och en Lamborghini Espada 
krönte träffen och ingen kunde ju missa när Ducati-gänget anlände. ”Per i Viken” 
var där och grillade korv och en kaffemoped från Fogarolli kunde bota besökar-
nas kaffesug. Dessutom kunde man köpa finfin direktimporterad Parmigiano-
Reggiano.
 Det hela arrangeras väldigt förtjänstfullt av ”Fyrklöverbladet Skåne”, som är 
ett samarbetsorgan mellan klubbarna för Alfa Romeo, Fiat, Lancia och Abarth. 
Ett stort tack till dem!

Vi ses igen nästa år, då ska vi bli ännu fler Maserati på plats!
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Autoropas årliga Maserati & Ferrari racing-
days på Mantorp den 1:a juni blev en riktig 
solskenshistoria med +23och  sol trots me-
teorologvarning om regn. 
På plats var ett 20-tal Maserati och 100 Ferrari utöver racebilar, 
Biturbo, Gran Sport, MC Stradale, Quattroporte körde på banan. I 
år var hela familjen Wolf på plats med fru Camilla och sonen An-
dreas som fick uppleva racing för första gången. I GT klassen var 
konkurrensen stenhård med både R8, Ferrari 458 Challenge, As-
ton Vantage, Porsche och BMW i ett race på 25 varv i olika klasser 
där Ferrari och R8 var överlägsna i striden om pallplats.
under lunchen som dukades upp på taket med alla tillbehör, lot-
tade ”Breitling for Bentley” ut en klocka samtidigt som Abarth 
bilarna körde sin klass.
Kul också att den nya Quattroporten kördes på banan och en pas-
sagerartur med en 458:a Challenge erbjöds till föranmälda, allt  
inspirerande till mersmak.
Avslutningsvis var det 
middag på stadshotel-
let i Linköping med 160 
sittande gäster. Det visa-
des en videoshow från 
dagens upplevelser till 
gästernas jubel. Vi avslu-
tade racinghelgen i bravur 
med en gourmetlunch på 
restaurant ”Fina fisken” i 
Trosa innan hemfärd med 
vår Maserati Gran Sport, i 
sommarvärmen.

Mantorp

Text o bild:  Thomas Wolf

Text o bild:  Fredrik Ajnefors

Första maj på 
Krapperup

Text o bild:  Henric Hoff
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I början på 1980 talet använde jag en Lancia Flaminia som bruksbil. 
Det var en mycket udda bil även för 30 år sedan men jag uppskat-
tade det sofistikerade utförandet, den höga kvalitén och möjligen 
att bilen visade mitt intresse för design och teknik. Efter en tid fick 
jag en broschyr och diverse svartvita fabriksfotografier på Maserati 
Quattroporte 1 i brevlådan. Det var inte svårt att begripa att det var 
den tidigare ägaren till Flaminian som hade skickat mig detta och 
att han varit intresserad av att skaffa sig en sådan bil.  Nu insåg jag, 
kanske inte helt logiskt, att en sådan bil borde man ha, ”världens 
snabbaste 4-dörrars bil och bäst för snabba representationer på 
stora avstånd”. Dessutom behövde Flaminian en rejäl renovering för 
ett fortsatt respektabelt liv så därför inleddes ett intensivt läsande av 
dagstidningarnas bilannonser. 
Det tog inte lång tid innan jag såg den enkla tvåradaren. Att bilen 
stod i ett garage nära mitt hem underlättade och snart kunde Mag-
nus Andersson som då ägde bilen, visa upp den. Den hade snurrat 
av vägen och var lite lätt skamfilad med spräckt vindruta men helt 
rostfri och träpanelerna var till och med nylackerade. Jag tror inte jag 
provkörde bilen innan köpet för Magnus såg ju väldigt trovärdig ut, 
så det var knappast nödvändigt. Snabbt hem med bilen i det egna 
garaget för att banka ut bucklorna och måla om frampartiet med 
pensel och slipa med sandpapper och polermedel. En ny framruta 
hittade jag i England så snart var bilen klar för att användas. Så körde 
jag runt med den i några år men så småningom kunde jag inte för-
tränga att motorn nog behövde åtminstone en ventiljustering. Jag 
körde iväg med bilen till samma garage där jag hade köpt den. Lägst 
inne i hörnet höll Åke Nordqvist till på den tiden och skruvade, då 
som nu, i en massa roliga bilar. Åke tog gärna emot uppdraget att 
fixa lite med ventilerna och snart var jag tillbaka för att hämta den. 
Nu såg Åke väldigt bekymrad ut och ledde ut mig till kontoret där 
han sorgesamt meddelade att det inte gick att ställa ventilerna. Sä-
tena och för övrigt hela motorn var så pass sliten att den krävde en 
grundlig renovering för ett fortsatt liv. Det skulle inte bli billigt! Jag 
fick i alla fall tänka över situationen ensam ytterligare ett tag  där på 
kontoret vilket var hyggligt. Jag hade knappast något val som jag 
såg det, så en renovering fick det bli. Vad som underlättade var att 
Roland Axelson samtidigt skulle renovera sin Ghibli motor hos Åke 
och att Roland kunde fixa alla de nödvändiga delarna direkt från fa-
briken. 
Så småningom kom en lätt bucklig kartong med motordelar som 
jag kunde hämta ut på posten (det här var länge sedan) som inne-
höll allt nödvändigt. Den fula kartongen med sitt innehåll kostade 

lika mycket som jag gett Magnus för hela den fina bilen några år ti-
digare. Nu vidtog en omfattande och tidskrävande renovering. Åke 
fick motorn och den buckliga kartongen medan jag tog hand om 
resten (vindskyddet som dom sa när jag jobbade på Saabs motorut-
veckling). Jag skruvade sönder det mesta jag kom åt på bilen, tvät-
tade, slipade, målade och renoverade. På en så här pass gammal bil 
är det inte oändligt många delar men Åke hjälpte till när jag inte kla-
rade av det själv. Motorn var naturligtvis klar långt innan det övriga 
men efter många år var bilen så pass klar att motorn kunde hängas 
på plats och startas. Inga problem så klart. Nu kunde karossen slipas 
ner och målas i originalkulör, en ovanlig ljuslila metallicfärg. Sedan 
iväg till rostskydd hos Bröderna Hjern. Bröderna, som var bäst på 
att rostskydda gamla bilar på den tiden, höll till på Mälaröarna men 
man lämnade alltid bilen vid Brommaplan i västra Stockholm. Sedan 
hörde man ingenting på ett långt tag och inte heller svarade någon i 
telefon men rätt var det var ringde dom och sa att man kunde hämta 
bilen vid Brommaplan. De som visste sa att förfarandet alltid var det-
samma så man behövde inte vara orolig. 
Nu var bilen klar att användas igen men så småningom visade sig 
även stolar och dörrsidor invändigt vara mogna för renovering. Efter 
det internationella mötet i Lund 2000 var det ingen stoppning kvar 
inuti stolarna och lädret var uttorkat så en helrenovering fick det bli. 
Därefter har det bara varit normal service och mindre renoverings-
jobb. I vintras lämnades t.ex. de av Magnus (eller var det kanske Nick-
las Hannah?) justerade fram- och bakstötfångarna in för renovering 
hos Åke. 
Förra vintern fick jag ett bra bud av Fredrik Gustafsson för bilen men 
jag hade svårt att lämna över den och rekommenderade Per Bylan-
ders fina bil istället. Det är inte så ofta man får seriösa bud på sådana 
här ovanliga bilar, speciellt inte då man inte annonserar ut dem, så 
jag kommer nog att fortsätta att använda bilen regelbundet länge 
än.  
             Fredrik Ajnefors

Mina upplevelser med Quattropotre 1

På flygplatsen i Nice brukar man nästan alltid träffa vänner och be-
kanta som skall flyga till Stockholm eller som just kommit därifrån. 
Detta var i december och det var en så´n dag när jag skulle hämta 
en vän från flyget för en skjuts hem. Plötsligt ser jag en man i folkvim-
let, med en skylt där det står textat ”Maserati.” Han verkade vänta på 
någon. Jag blev omedelbart nyfiken. Nåväl, -min vän kom och vi blev 
tvungna att åka iväg. Väl hemma i Vence ringde jag direkt till Bengt 
Dieden för att höra om han visste något. Bengt hade ingen aning 
men ringde strax tillbaka efter att ha forskat hos sina journalistvänner. 
”Maserati ska ha en press- och agentträff i Nice, men frågan är var?”, 
löd beskedet. Ytterligare research gav vid handen att hotell Le Meri-
dienne i Nice var sällskapets natthärbärge men var man höll till om 
dagarna var fortfarande höljt i dunkel.  Grunnande på detta på terras-
sen hemma, hörs ett omisskännligt Maseratimotorljud nere i backen. 
Samtidigt hör Bengt av sig igen och berättar att man ska samlas i St 
Paul, 3 km från Vence. Vi beslöt att omedelbart träffas där och kolla 
in den nya Quattroporten för det måste ju rimligtvis handla om den. 
Jag tog min Maserati Mexico, röd och fin, och susade iväg till St Paul 
på smala, slingriga vägar. Väl där möttes man av en häftig syn.  10 st 
sprillans nya, granna QP6. Alla lackerade i silver, grått, beigt, vitt och 
några andra ”oidentifierbara” färger.  Sällskapet hade kommit ända 
ifrån Turin i dessa bilar tillsammans med en buss, full med journalister, 
agenter och personal. Nu lät man alla prova bilarna på de smala, sling-
riga vägarna runt S:t Paul och förbi Vence.

 Här träffade vi nu säljansvarige Luca dal Monte som gärna berät-
tade om den nya Quattroporte 6. Först konstaterade jag att det är 
en mycket vacker bil och att den är större än den gamla men trots 
det lättare. Bilen har en V8-motor med dubbla turbo som ger 525 
hk samt en 8 växlad ZF låda. Man planerar att sälja 10 000 ex av bi-
len, främst i uSA och Kina/Japan. Den tillverkas i Fiats fabriker i Turin 
alltså inte i Modena. Tyvärr hade jag inte tid att prova bilen då min fru 
och jag var bortbjudna till Per o Britta Larsson (Bugatti Per) på lunch. 
Bengt blev inbjuden till lunch i St Laurent de Var och han berättar 
mer om träffen och Quattroporte 6 i en artikel här intill.
En häftig upplevelse för en gammal ”Maseratisti” som befann sig på 
rätt plats vid rätt tillfälle.
                                                                                                                                Staffan E

Nya QP6 visades i St: Paul

Inför det Internationella ral-
lyt september 2012 i Belgien 
arrangerade jag dagarna 
innan, ett pre-rally med start 
i den charmiga unesco-
skyddade medeltida staden 
Brugge på Hotel Heritage. 
Rallyt varade som vanligt i 4 dagar och 
denna gång var den sömniga badorten 
Oostende vår bas. Det som slog mig var att 
de nyrenoverade Stena Line-färjorna mel-
lan Göteborg och Kiel, med fina, komforta-
bla lyxhytter var ett perfekt sätt att trans-
portera sin bil på, för 
oss entusiaster som vill köra våra GT bilar 
på europas mest inspirerande vägar.
Vi Maseratister är glada men också olika 
som entusiaster. Vissa vill skruva motor, en 
del cruisa på Strandvägen och som under-
tecknad, uppleva Maseratin i sitt rätta ele-
ment. 
En idé föddes, att uppleva dom högst be-
lägna och mest hisnande alpvägarna med 
sina eleganta hotell där spa, gourmet-
restaurang och service är ”top notch” vilket 
är det fina med schweizisk hotellkultur där 
all service ingår. 
Eftersom livet är en gåva och inget varar för 
evigt...tiden är sannerligen inne nu att hänga på!!
September månads rally kommer således bli en oförglömlig GT resa 
med 9 dagars Gran tourer och ett öppet startfält av GT bilar från Ma-
serati, Ferrari & även broderns Jaguar Arden.
Vi provar denna gång tågtransporten från Hamburg till Basel så att 
vi utvilade kan samlas för start i Ascona, Schweiz, på hotel Eden Roc.
Rallyt startar med 3 pass. Furkapasset-Grimsel till Interlaken (Hotel 
Beau Rivage) vidare till Gstaad (Grand Hotel Bellevue) och Four Se-
asons i Geneve - Lausanne och slutmålet för incheckning i Montreux 
för Maseratis internationella rally 2013. Ekot av V8 muller kommer att 
slå som Tors hammare i både tunnlar och bergspass. 
Schweiziska klubbstyrelsen har tydligt meddelat att dom nu måste 
höja ribban på sitt program efter att ha sett upplägget på pre-rallyt.
Men deras program håller vill jag lova!
Inför årets Maserati rally, som är ett sprakande 99 års jubileum, slår 
nämligen Maserati club Switzerland på stort med att abonnera hela 
hotel Fairmont Montreux Palace (www.montreux-palace.ch ) för 140 

International Maserati Gran Tourer 
report 2013 by Thomas Wolf (Part 1)

bilar i Montreux. Ett klassiskt hotell som vi upplevt tidigare på pre-
rallyt 2011, vackert beläget vid Genevesjön Lac Lemans.
utöver rallydagar på alptopparna och klockfabriksbesök bjuder Ma-
serati i Modena med återförsäljare, in till provkörning av nya model-
len Ghibli, före slottsmiddag och Concours d´Èlegance.
Med andra ord, nedräkningen har nu äntligen börjat inför årets stora 
GT resa och fler överraskningar lär nog komma inför 100 års jubileet 
som inträffar nästa år.

To be continued..

Ciao tutti

Signore Biancho Gran Sport Sweden
Thomas Wolf 

Maserati International 
”GT pre-rally” Switzerland
Program 16-19 September 2013

Är du intresserad av att hänga med?!
Kontakta Thomas Wolf på
thomas.wolf@maseraticlub.se
för program och övriga data.
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Maserati Quattroporte

När Maserati Quattroporte introducerades 
för 50 år sedan var det den snabbaste bilen 
med fyra dörrar. Det är den fortfarande om 
man undantar specialversioner som AMG 
och Alpina. Ett smått unikt rekord för den 
italienska tillverkaren.

När jag var 18 år och hade ett nytaget körkort skaffade min 
pappa en vit Volvo Amazon. Klädseln var lika röd som blocket på 
B-18-motorn och snart hade bilen fått Marchals extraljus och en 
växelspaksknopp av päronträ. Bilen bodde i ett stort garage vid 
Lindhagensplan i Stockholm och i detta garage fanns en bil som 
imponerade ännu mer på mig. Ofta övertäckta av damm men 
ändå lika späännande, en guldfärgad Maserati Quattroporte. Bi-
len användes tydligen sällan och påstods tillhöra Sara Leander. 
Minns att jag undrade vad hon skulle med en sådan bil, i synner-
het då hon bodde på Lönö slott utanför Nyköping. Ryktet visade 
sig sedemera vara falskt. Bilen tillhörde kondomkungen Adams-
son som hade en butik i närheten.
 Varför hette då bilen? Quattroporte? Det var väl inget anmärk-
ningsvärt att en bil hade fyra dörrar? Jo, för Maserati var det an-
märkningsvärt eftersom man hade en bakgrund som tillverkare 
av tävlingsbilar. Först 1957 började det serieproduceras bilar för 
landsvägsbruk i form av vackra 2+2-sitsiga GT-bilar. Att börja byg-
ga bilar med fyra sittplatser och fyra dörrar var något helt nytt 
och därav namnet Quattroporte. Motorn var en V8 som härstam-
made från tävlingsbilen 450S. En motorintresserad yngling kan få 
gåshud över hela kroppen för mindre.
 Det har hunnit bli många modeller av QP under åren och man 
är nu inne på sin sjätte generation men konceptet har alltid va-
rit detsamma. Stor och vacker kaross, mycket komfortutrustning 
och en stark motor. Det som kanske ändrats mest är marknaderna 
där bilen säljs. Från början var det huvudsakligen Europa, idag do-
minerar marknader som uSA, Japan, Kina och Ryssland. Quattro-
porte har aldrig varit någon diskret bil men den nya modellen är 
nog den mest extravaganta som gjorts. På de marknader där den 
säljs är det ok att visa att man har pengar, för pengar kostar det 
att åka i italiensk förstaklass.
 Quattroporte är inte bara en snabb bil utan även en av de 
största på marknaden. Bilen mäter hela 526 cm mellan främre 
och bakre stötfångare. Enligt Maserati kommer den därför aldrig 
att finnas i något förlängt utförande då baksäteskomforten redan 
finns där. Och det är sant, få bilar bjuder på en sådan komfort från 
baksätet. Frågan är bara var ägaren föredrar att befinna sig, Jag 
skulle föredra att sitta bakom ratten för det är här nöjet är som 
störst.
 Visst finns det likheter med de tyska prestigebilarna, både vad 
det gäller utseendet och interiören men Maserati har fortfarande 
en personlighet som saknas i de effektiva körmaskinerna från 
Mercedes, BMW och Audi. Här finns en elegans som är svår att 
överträffa och dessutom finns ju den klassiska Maserati-klockan. 
Det är faktiskt svårt att sätta fingret på vad som saknas, här finns 
nämligen allt för att göra resan oförglömlig både för föraren och 
passagerarna.

sätta fingret på vad som saknas, här finns nämligen allt för att göra resan oförglömlig både 
för föraren och passagerarna. 
 
Även superbilstillverkarna är tvungna till ”downsizing” idag. En helt ny motor har därför 
tagits fram med mindre volym men på samma sätt som på 80-talet höjer man effekten 
med hjälp av två turboaggregat. Resultatet blir 530 hk och en förbrukning på 11,9 liter 
(även om provkörningen gav ett resultat på det dubbla). Tillsammans med den åttaväxlade 
automatlådan är kraftöverföringen helt sömlös. Såsom påskjuten av en jättes hand ökar 
bilen fart på ett häpnadsväckande sätt ända upp till toppfarten 307 km/h (en km mer än 
vassaste Porsche Panamera). Trots en matchvikt på närmare två ton når bilen 100 km/h 
på mindre än fem sekunder.  
 
Fjädringskomforten är helt ok, väghållningen utmärkt tack vare avancerade 
hjulupphängningar och en perfekt viktfördelning. Ingen väg är denna bil övermäktig, med 
rätt chaufför är bilen alltid den starkaste parten. Vad ska man då med alla dessa prestanda 
att göra när det råder fartbegränsningar i nästa hela världen? Bra fråga men människan 
har alltid velat ha mer än vad som behövs. Varför har vi annars alla dessa klocktillverkare, 
modehus och parfymföretag? Människan har alltid velat omge sig med lyxprylar och 
tillräckligt många har pengar nog att köpa dessa bilar för att det ska vara lönsamt att 
tillverka dem. När de görs med en sådan elegans som hos Maserati är det svårt att hitta 
något fel i detta. 
 
 

Tekniska data för Maserati Quattroporte 
Motor:  V8-motor med direktinsprutning och turbo. Två överliggande 

kamaxlar och fyra ventiler per cylinder. 3798 cm3. Max effekt: 530 
hk vid 6800 varv/min. Max vridmoment: 650 Nm vid 2000-4000 
varv/minut. 

Kraftöverföring: Motorn fram, bakhjulsdrift. 8-växlad automatlåda (ZF) 
Fjädring:  Fram: Dubbla A-armar, skruvfjädrar krängningshämmare     
  Bak: Multilänk, skruvfjädrar, krängningshämmare 
Bromsar:  Ventilerade Brembo skivbromsar 
Må tt (cm)  Axelavstånd 317,1, längd 526,2, bredd 194,8, höjd 148,1. 
Prestanda:  Toppfart 307 km/h. Acceleration 0-100 km/h 4,7 sek. 
Förbrukning/mil jö : 11,9 liter per 100 km under blandad körning. CO2: 278 g/km.  
Pris:  Kolla detta med Autoropa 
Marknadsintroduktion: Aktuell nu 
 Plus för...                   Minus för... 
 + Utsökt design  - Bränslekontot blir högt 

+ Enastående kraftöverföring - Var ska man prova dess prestanda? 
 + Limokomfort 
   
 
 

Även superbilstillverkarna är tvungna till ”downsizing” idag. En 
helt ny motor har därför tagits fram med mindre volym men på 
samma sätt som på 80-talet höjer man effekten med hjälp av två 
turboaggregat. Resultatet blir 530 hk och en förbrukning på 11,9 
liter (även om provkörningen gav ett resultat på det dubbla). Till-
sammans med den åttaväxlade automatlådan är kraftöverföring-
en helt sömlös. Såsom påskjuten av en jättes hand ökar bilen fart 
på ett häpnadsväckande sätt ända upp till toppfarten 307 km/h 
(en km mer än vassaste Porsche Panamera). Trots en matchvikt på 
närmare två ton når bilen 100 km/h på mindre än fem sekunder. 
 Fjädringskomforten är helt ok, väghållningen utmärkt tack 
vare avancerade hjulupphängningar och en perfekt viktfördel-
ning. Ingen väg är denna bil övermäktig, med rätt chaufför är 
bilen alltid den starkaste parten. Vad ska man då med alla dessa 
prestanda att göra när det råder fartbegränsningar i nästa hela 
världen? Bra fråga men människan har alltid velat ha mer än vad 
som behövs. Varför har vi annars alla dessa klocktillverkare, mo-
dehus och parfymföretag? Människan har alltid velat omge sig 
med lyxprylar och tillräckligt många har pengar nog att köpa 
dessa bilar för att det ska vara lönsamt att tillverka dem. När de 
görs med en sådan elegans som hos Maserati är det svårt att hitta 
något fel i detta.

Bengt Dieden

Snabbast med fyra dörrar?
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Ett besök I Los Angeles i April i år gav mig änt-
ligen chansen att besöka detta, mycket intres-
santa museum. Något jag hade önskat länge.
Ett museum med flera inriktningar och myck-
et att se för en sann Maseratisti.
Här hedras minnet av världens största (och för sin tid definitivt i uS) 
”race tracks”, nämligen Riverside International Raceway som invig-
des år 1957. En mycket snabb bana där man körde lopp med klas-
ser som: Sports Car, Touring car, Nascar, Can Am, IMSA och till o med 
united States ”Formula 1 Grand Prix” år 1960. Legenden Dan Gurney 
blev ett stort namn på banan långt innan han gjorde internationell 
succé i Europa. Tråkigt nog fick Riverside duka under för den eviga 
efterfrågan på byggbar mark beroende på den expansion av östra 
Los Angeles som pågick då, så marken såldes slutligen år 1983. De 
sista loppen gick 1989 varefter man började schakta för ett shop-
pingcenter. (!)
I Kalifornien fanns också några mindre banor som dukat under ge-
nom åren. De var oftast rundbanor med- eller utan beläggning av-
sedda för ”midgets” eller ”sprint cars” men också en del lite större 
”tracks” som  t. ex den kortlivade Ontario Speedway, en replica av 

”Indianapolis”-ovalen. Ontario, precis som Riverside, blev mycket 
kortlivad. Man körde olika tävlingar endast i ca 10 år, mellan 1970-
1980. En del av Ontario Speedway kopplades ihop med ett närlig-
gande vägavsnitt år 1971, när man skulle köra ”the Questor Grand 
Prix”. Tävlingen fick inte status av ett internationellt GP men hade 
ändå ett imponerande startfält. Loppet vanns (mycket lämpligt) av 
en viss Mario Andretti för Ferrari.
Av större intresse för oss ”Maseratisti” är nog att museet innehåller 
den största Maserati-samlingen i uSA. Fler än 20 bilar byggda på 
Viale Ciro Menotti, pryder lokalen, varav den äldsta är en A6G 2000 
Pininfarina Berlinetta från 1951. Praktiskt taget samtliga GT-bilar är 
representerade, bl a två 3500GT varav den ena ägdes av en skåde-
spelare i TV-serien ”Bonanza” som gick på 60-talet. 
Nyligen hittades en Sebring med renoveringsbehov. Bilen placera-
des på museet i sitt fyndskick varefter man anställde två renoverare, 
en mekaniker och en specialist på skinninredningar, som arbetar 
heltid på plats med bilen, samtidigt som alla besökare kan se hur 
arbetet fortskrider. Ett bevis på RIAM´s policy att inte gömma undan 
skrotbilar utan låta besökare se hur man arbetar med att återställa 
dem i sin forna glans. Vidare i modellkedjan finns Mistral, Mistral 
Spider, Ghibli och Mexico. En mycket vacker Indy 4.9 står intill en 
Quattroporte II med Fruakaross. Bilen är den första av två tillver-
kade och ägdes av kungen av Spanien. Båda exemplaren byggdes 

The Riverside
International 
Automotive Museum

RIAM            Av Marc Sonnery

ursprungligen av Frua på Indy-chassin, beställda av Aga Khan. Allra 
första Maseratin till muséets samling är en Bora med Euro-specifika-
tioner. Den markerar  övergången till Citroen-eran. Här finns också 
en vackert mörkblå Merak med Euro-specifikationer samt en Merak 
med de fula stötfångare som avslöjar att det handlar om en uSA-
version. Byråkraterna i uSA tvingade Maserati att installera ett riktigt 
reservhjul istället för det medlevererade, smala, utrymmesbespa-
rande hjulet som kunde ”försvinna” i karossen. Resultatet blev den 
fula ”bula” som finns i motorluckan på amerikamodellerna av Merak. 
Ironiskt nog ändrade man sig så småningom, så  de som har en se-
nare Merak i uS slipper den kamel liknande puckeln på motorluckan. 
(Ack ja…) Nästa bil i kedjan är en Khamsin, ursprungligen levererad i 
amerikaversion men senare konverterad till euro-specs. Det är en av 
sju Khamsins som fabriken lackade i ”fly yellow” och en av de två-tre 
bilar som fortfarande har den färgen. Maserati Kyalami är en raritet i 
uS eftersom den aldrig blev importerad hit. Museet menar att bilen 
är en av endast 14  privatimporterade. Tre exemplar Quattroporte P3 
finns här också. En av dem ägd av skådespelaren David Carradine, på 
sin tid berömd för sina Kung Fu filmer. Tiden under De Tomasos ägar-
skap representeras av en Biturbo spyder (den tidigaste eran). Följd av 
ett par 4200 spyders, en 2002 Cambiocorsa och en 2005 90th Anni-
versary. Den allra senaste eran representeras av en 2006 Gransport 

MC Victory, vitlackad med blå klädsel beställd för att matcha styling-
en på Maserati MC12. En ”Show Stopper” och alltid lika populär blad 
de yngre är en 2005 MC12 som tronar nära entrén. Det är en av några 
få privatimporterade. Detta förde med sig en del intrikata problem 
för ägarna i försöken att få bilen godkänd i Amerika. Den var faktiskt 
aldrig officiellt homologerad. Bortsett från den fantastiska Maserati-
samlingen har muséet en större betydelse för märket, än man kan 
tro. Det bör påpekas att Maserati med sin historia är rejält underskat-
tat i uSA. Det finns två skäl till detta. Först och främst har människor 
i allmänhet ingen aning om vilka bilar de har gått miste om. För det 
andra är det av tradition nästan omöjligt att köra bilarna som det är 
avsett, d v s som i delar av Europa, på grund av hastighetsbegräns-
ningarna och trafikpolisens ständiga närvaro med hastighetskon-
troller. Folk vet inte om att man färdas komfortabelt längre sträckor i 
en Maserati eller Aston Martin jämfört med Ferrari eller Lamborghini. 
För Maseratis del kan man skylla okunskapen till stor del bero på ute-
bliven marknadsföring. Reklam och PR betyder mycket och märken 
som Ferrari och Lamborghini har med reklamens hjälp placerat sig 

främst bland kräsna, märkesmedvetna bilentusiaster. För Maseratis 
del innebär detta förhoppningsvis en (om än långsam) förändring 
av märkets image genom marknadsföringen av nya modeller som 
QP6 och nya Ghibli, om- och när bilarna introduceras i uSA.
”The RIAM Museum” är därför en mycket viktig faktor för att sprida 
kunnandet om Maseratis historia på en av världens största mark-
nader. Tack o lov är muséet inte lokaliserat till platser som Nebraska 
eller Wyoming utan i Los Angeles, den allra viktigaste marknaden i 
uSA för dessa bilar och man kan bara lyfta på hatten för ”The River-
side International Automotive Museum” och deras ansträngningar 
att sprida kunskapen om ”The great cars of MASERATI”.

Följ nedanstående länk till Jay Leno´s provkörning av Muséets 
Khamsin. Han och ägaren till muséet, Doug Magnon, en verklig 
Maseratientusiast, pratar om bilen och tar även ut den på en prov-
körning. 

http://www.jaylenosgarage.com/video/1975-maserati-kham-
sin/1433016/
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Alltihop är egentligen den amerikanska bil-
tidningen ROAD & TRACK´s fel. Eller förtjänst, 
-kanske.
Året var 1975och jag hade precis lyckats bygga färdigt ett garage 
på tomten i upplands Väsby. Sedan något år tillbaka var jag trogen 
läsare av diverse biltidningar men mest fastnade jag i Road & Track.
En kväll, på väg hem till förorten råkade jag se en ljusblå bil stå parke-
rad på Sveavägen utanför en bilhandlare.
 Efter att ha rundat den rondell som då fanns i slutet på gatan par-
kerade jag i närheten och promenerade fram för att kolla närmare 
på kärran. Som trogen läsare av biltidningar kände jag omedelbart 
igen den som en Maserati Mistral 3,7. Jag minns inte riktigt hur länge 
jag stod där och glodde men middan var överspelad och maten kall 
när jag kom hem.
 Det gick några dagar när jag ständigt tänkte mig tillbaka för att 
se närmare på bilen och kolla vad den kostade men som så ofta kom 
det annat i vägen. Efter några veckor råkade blicken fastna på en li-
ten annons. Kommer inte ihåg i vilken tidning det var men där stod 
– Maserati Mistral i gott skick säljes. Kontakta firma Autotrans, Ålder-
mansgatan, Solna, med ett tel.nr.
–”Hallå Autotrans”...
– ”Ja hej. Såg att du hade en Mistral till salu”. Ägaren, en viss Lasse 
Widenborg, berättade kortfattat om bilen och tyckte att jag skulle 
komma förbi och titta istället för att ställa en massa korkade frågor 
per telefon. Jag fick i alla fall veta att den inte var ljusblå.
ute på Åldermansvägen måste man först passera en STOR schäfer 
som stod och dreglade innanför en hönsnätsförsedd grind. Efter en 
stund kom en dam ut och släpade iväg besten till en hundkoja där 
hon förankrade jycken och fick honom att sluta skälla. Där grundla-
des min respekt för stora schäfrar.
”ursäkta” sa damen – ”men han är vakthund här”. Jag nickade för-
stående till Stina Widenborg. Men min och jyckens relation förblev 
ansträngd, lång tid framöver.

Lasse visade sig vara en kille av den sort jag gillar. Berättade om bilen, 
på sitt lite kortfattade sätt och lät mig klättra ut och in i den mörk-
röda skapelsen. Du ser att den är i bra skick va?! Javisst, jorå, den ver-
kar OK! Kan man få provköra den? Visst, jag ska hämta Åke. Vid den 
tiden fanns Åke Nordqvist på Autotrans och han fick följa med på en 
kort tur runt området. Tillbaka vid grinden föredrog jag att kliva ur 
utanför. Ni förstår varför. Efter några skakiga dagar köpte jag bilen av 
Lasse. Sen gjorde jag bort mig rejält.
  Jag såg att det fanns en generalagent för Maserati: Autoservice, 
Hagström AB, Andersvägen i Solna, så jag kontaktade honom för att 
be om en koll av motor och drivlina vilket han gjorde. Några dagar 
senare åkte jag förbi Lasse på Autotrans för att fråga om han hade 
glas till baklysena. Han ignorerade min fråga, tittade surmulet på mig 
och sa ”jag hörde att du var förbi Hagström”. – ”Hur vet du det?”- frå-
gade jag. ”Han ringde till mig och frågade om det var något fel på 
bilen”,  sa Lasse. Om jag säger att bilen är OK så är den det. Kom ihåg 
det”.  Det gjorde jag.
 Sen åkte jag hem och började plocka ner hela bilen. När jag be-
rättade för Lasse om mina planer på en helrenovering tittade han 
på mig med en min som gjorde att jag förstod, att han tyckte jag 
var en idiot.  Sedermera begrep han att jag var en typisk ”skruvare” 
och mjuknade i attityden när jag meddelade att Autotrans skulle re-
novera motorn. Så skedde också och om jag minns rätt var det Åke 
som rev motorn och gjorde merparten av monteringsjobbet. Innan 
dess satt vi och gjorde upp en lista på reservdelar som jag åkte ner 
till Viale Ciro Menotti i Modena för att handla. 
 Det blev många resor till Modena den närmaste tiden. De flesta 
har fallit i glömska men en minns jag med en lätt rysning. Marianne 
och jag hade valt att ta bilen ner för att få en liten kortsemester, som 
vi så väl behövde. Bilen var en BMW med taklucka som jag parkerat 
på Viale Ciro Menotti medan jag som vanligt satt inne på fabriken 
och handlade reservdelar. Marianne ville ha takluckan öppen i den 
tryckande värmen.
 När jag kommer ut från fabriken med de inköpta delarna ser 
jag hustrun stående utanför bilen, frustande, svärande under ivriga 

försök att torka sina kläder som var dyblöta. En 
italiensk husmor hade, sin vana trogen, kastat ut 
en halv hink vatten från sin lilla balkong några 
trappor upp i huset. En stor mängd vatten ham-
nade inne i bilen, genom den öppna takluckan. 
Hustrun svor långa ramsor utan att upprepa 
sig och vi fick sitta på varsin hopvikt pläd på 
väg därifrån. En god, tvåtimmars lunch på en 
närliggande restaurang gjorde att stämningen 
så småningom lättade och till slut började vi 
skratta, båda två.
 Renoveringen av bilen fortskred planenligt. 
Duktiga killar hjälpte mig med specialarbeten. 
Nermonteringen gjorde jag själv liksom ren-
göringen av underredet mm, mm. Autotrans 
plockade ur motor och drivlina med tillbehör 
och jag hjulställ, glas, tank, inredning och krom. 
Skalet lackerades om i samma färg och så plock-
ades allting på igen, utbytt till nytt eller renove-
rat till toppskick. Det visade sig att insprutnings-
systemet med sin pump (Lucas) inte var helt OK 
så det fick utgå och ett nytt inhandlades från 
England. Enligt uppgift det sista nya som låg 
kvar på lagerhyllan. Sedermera började man ta 
in och renovera gamla system. Nu hade två år 
gått och jag kanske körde bilen 5-600 mil efter 
att den blev klar. Jag minns att det var en här-
lig upplevelse att höra motorljudet i tunnlarna, 
genom de öppna fönstren. En mycket trevlig bil, –men den hade ju 
bara en sexa. Jag började så smått fundera på ett nytt objekt. Tanken 
på att sälja Mistralen dök upp mer ofta än förut. Till slut bestämde 
jag mig och lät ryktet löpa i kretsen av Maseratikillar. Det blev några 
samtal med olika spekulanter men vi kom inte riktigt överens om 
villkoren.
En dag i början av sommaren ringde telefonen hemma i villan. ”Hej, 
-jag hörde att du ville sälja en Maserati Mistral 3,7”.  Han presenterade 
sig som möbeldesigner och bodde nere i Hammenhög i Skåne. Vi 
pratade bil en lång stund och han accepterade mitt pris utan vidare 
diskussion. Till slut sa han ”jag kommer upp på lördag och hämtar 
bilen”. Det där gick fort tänkte jag. Killen hade haft en lite annorlunda 
brytning. Tänk om det varit någon av mina mer skojfriska vänner som 
spelat mig ett spratt?  Jag skakade av mig tvivlet och fortsatte med 
de nödvändiga förberedelserna och undrade samtidigt över hur han 
hade tänkt betala. Den diskussionen hade vi inte haft. Dagarna gick 
och det blev lördag. Fram mot lunchtid kommer en välklädd kille gå-
ende uppför vägen till vårt hus. I handen håller han en attachéväska, 
lite platt och svart med mässingsfärgade gångjärn och låsbleck, såna 
som dom såg ut på sjuttiotalet. Efter en ganska omfattande okulär-
besiktning av den skinande blanka bilen som luktade gott av nytt 
läder inuti, start av motorn, några ”blip” på gaspedalen, öppning av 

motorhuv och den stora bakluckan, -satte vi oss på balkongen för en 
kopp kaffe. Vi pratade en god stund om allt möjligt men till slut sa 
han ”vi kanske skulle göra upp affären”. Som han sagt det lade han 
upp väskan på bordet, knäppte upp de båda låsen, vände väska mot 
mig och öppnade locket. Det var som i en Bond-film. Där låg buntar 
av pengar omfattade av bankens banderoll med stämpel. Efter en 
stunds tystnad sa han –”vill du räkna pengarna”? Jag hörde mig själv 
säga –”behövs inte”. Jag litar på dig. Efter att vi kollat in i garaget och 
han hade plockat på sig ytterligare några prylar till bilen, tog vi adjö. 
Han satte sig i min nyrenoverade Mistral och jag såg bilen försvinna 
nerför vägen.
 En stund in på eftermiddagen ringde telefonen. ”Hej det är jag”. 
Det var holländaren. Tankarna for runt i huvudet på mig. Hade den 
pajat? Hade han krockat? Vad hade hänt? –”Ja hejsan hur går det?” 
–”Jag ville bara säga att jag är hemma nu. Bilen går jättefint”. Ridå!
Jag räknade ut att det gått ca 6 timmar sedan han försvann. På den 
tiden var inte vägarna vad dom är idag. Det borde varit ca 65 mil dit 
ner. Han måste hållit en snittfart på närmare 100 Kmt. Bra gjort på 
den tiden.
 Jag gick lättad ut till mitt tomma garage. Hos Lasse Widenborg 
stod redan mitt nästa objekt, en Mexico 4,2 som jag släpat hem från 
Maseratifabriken. Men det är en helt annan historia.

Maserati Mistral 3.7 1968
min första ”Masse” Kåseri av Eje B
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46 år efter presentationen av den för-
sta Maserati Ghibli ritad av Giorgetto 
Giugiaro, lanserar fabriken sin tred-
je modell med namn efter den heta, 
Nordafrikanska ökenvinden.
En (passande nog) vacker och varm morgon den 7 juni, inbjöd 
Autoropa till skandinavisk premiärvisning av den nya bilen. Vid Bi-
skopsuddens Marina på Djurgården i Stockholm, längst ut på piren, 
hade man landat en stor pråm på vilken en övertäckt bil stod och där 
skulle avtäckningen ske.  Många inbjudna var samlade och bland de 
många besökarna fanns ett och annat bekant ansikte.
  Det är onekligen spännande att stå och spana på en bil som be-
finner sig under ett skynke. Spekulationerna haglade och gissning-
arna avlöste varandra. Så, när täckelsen äntligen togs bort fick de 
som gissat på ett formspråk i närheten av nya QP6, mest rätt. Någon 
tyckte det var en mindre kopia av QP. Nya Ghibli är tveklöst mycket 
vacker precis som QuattroPorte men naturligtvis en helt annan bil. 
Den har yttermått i närheten av en BMW 5-serie eller motsvarande 
och är tänkt att ge de tyska BMW, Mercedes och Audi samt Jaguar i 
samma segment, en match på marknaden.
 En snabb okulärbesiktning visar en 4-dörrars bil med bra plats för 
fyra personer. Man sitter utmärkt i förarstolen och låter gärna ögo-
nen vila på den smakfulla inredningen som är mycket välsydd.  Allt 
som förväntas  är på plats och jodå, den klassiska, ovala klockan har 
fått en central placering och ståtar nu upptill, i mitten på instrument- 
brädan. En mycket elegant inredning.
 Man kan hoppas att Maserati lyckats producera en sportig limou-
sin i samma storlek och prisklass som sina konkurrenter. De data och 
motorspecifikationer som presenterats ser lovande ut. Ghibli erbjuds 
i 4 varianter. Ghibli, Ghibli S, Ghibli S Q4 (med 4-hjulsdrift) samt Ghibli 
Diesel. Den blir alltså den första bil i fabrikens historia som man er-
bjuder med en dieselmotor(!). Priserna lär ligga mellan 550.000 och 
upp till 750.000, beroende på motorbestyckning och utrustning. Au-
toropas VD, Filip Larsson hade en hel del att göra med att svara på 
de många frågorna från besökare. Besvarade frågor gjorde även den 
tekniker från Maserati som berättade om bilen vid avtäckningen. 
Med den här bilen tillsammans med övriga modeller, siktar Maserati 
på en årsproduktion av 50.000 bilar. Ingen blygsam målsättning. För-
utom det som handlade om nya Ghibli sa han att Ferrari, Maserati 
och Alfa Romeo, alla tre nu ägs till 100%  av Fiat. En annan intressant 
information är att Maserati just nu producerar sportvagnen Alfa 4C i 
fabriken på Viale Ciro Menotti. Det finns även ett svagt rykte om att 
en ny Maserati MC12 kanske kommer att byggas.

There  ́s a new Maserati 
in town Korta fakta

Längd 4971mm (samtliga modeller)
Bredd 1945 mm (samtliga modeller)

Modell Motor Hkr Varv 0-100 
Ghibli V6 2979 330 Hkr 5000 5,6 sek
Ghibli S V6 2979 410 Hkr 5500 5,0 sek
Ghibli SQ V6 2979 410 Hkr 5500 4,8 sek
Ghibli D V6 2987 275 Hkr 4000 6,3 sek

Visst är nya Maserati Ghibli en vacker bil. Man har jobbat vidare med 
det formspråk som fabriken gjort till sitt. Bilen är inte en nedskalning 
av Quattroporte 6. Den är en egen skapelse och framtiden får utvisa 
om den kan ge sina etablerade konkurrenter i klassen en match.

Men visst kan en gammal Maserati entusiast få tycka att Giorgetto 
Giugiaros design av den allra första Ghiblin ännu lyser klart bland 
alla stjärnorna på bildesignens himmel. 

Text o bild: Eje Blomberg
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