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Hej i höstmörkret!
När jag skriver detta befinner vi oss någonstans
mellan höst och vinter beroende på var du bor i
vårt avlånga land. Klubbåret är snart till ända med
rullande aktiviteter och trevliga minnen och vi kan
se fram emot en skön jul med förhoppningsvis
mycket värme och gemenskap. När jag tittar
tillbaka på året ser jag hur vi hade tankar och
idéer för aktiviteter, liksom fokus på vad våra
medlemmar efterfrågar.
Med facit kan vi konstatera att 2012 också har
blivit ett traditionellt år med diverse utflykter och
banträffar liksom praktiska ärenden så som tips,
råd och försäkringsbesiktningar. Vi i styrelsen
hoppas att du som Maserativän och kanske ägare
känner att medlemskapet både ger samvaro
och trygghet. Vi kan nu se att vi har ett stadigt
medlemsantal och att ekonomin är i fortsatt gott
skick, mycket tack vare det mångåriga arbete
som resulterade i det tidigare internationella
rallyt i Sverige. Det är också roligt att se att flera
nya medlemmar tillkommit. Jag har ingen exakt
siffra för antalet Maserati i Sverige, men tror att
förutsättningarna är mycket goda för klubbens
framtid då den ”gamla” Maseratistammen nu
utökas med de olika nyare modellerna som ökat
i antal i Sverige. Den svenska sommaren innehöll
just svensk sommar som oavsett temperatur gav
många tillfällen till åkande och körande. Jag minns
särskilt en krokig väg ut till Skokloster med först
en trimmad Dino i fronten och senare Thomas

Program för 2013
16 mars: Årsmöte
1 maj: Skokloster
1 maj sektion syd: Krapperup
Prel 18 maj: Vårutflykt, stockholmsregionen
Prel 1-2 juni: Racedagar Autoropa Mantorp
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

Wolf framför i sin fina GranSport. Quattroporten
gick som ett spjut. Ett annat trevligt minne är
Mattias sommarträff där vi var några Maserati som
körde genom Stockholm och sedan drack varma
drycker när det började regna ute på Elfvikslandet.
Jag har njutit av att se andras rullande läckerheter
av olika årgångar samtidigt som min Ghibli
blivit ännu gulare, nästa år ska den rulla… Nyss
hemkommen från Auto e Moto d’Epoca i Padova
inser jag att det finns oändligt många människor
som faktiskt uppskattar fantastiska bilar och att
den uppskattningen kan bero på nästan vad som
helst. Någon gillar vackra bilar, en annan gillar
snabba bilar, en tredje gillar hur allt fungerar. Det
är roligare att vara litet galen tillsammans. Mer om
denna mässa på annan plats i bulletinen.
Till sist vill jag som vanligt påminna om
klubbens julmiddag som firar, och i år inträffar
på, Maseratis födelsedag den 14 december.
Förhoppningsvis träffas vi där och under vintern i
något garage eller verkstad för fortsatt pyssel och
prat. Slutet gott, allting gott!
Med varma hälsningar,
Per Bjerner
Ordförande Svenska Maseratiklubben
Maserati Ghibli 4.7 -69

För bilentusiaster i södra Sverige är sommaren fylld av möjligheter
att besöka och ställa ut sina ädla smycken. Sommarstaden Båstad är
inte bara tennis, tennis och tennis. Inte heller bara race med segelbåtar som är den nya aktiviteteten för att hålla kvar 08-or och internationella besökare.

Maserati försöker ju hänga med där genom sin Marina
”MC 12”(se bild). Maserati seglar för fulla halsar.
Båstad Classic Motor (BCM) får inte så många besök av våra fullblod
men i år var vi på plats. (Opeldagen).
BCM är numera en tradition i slutet på Juli tillsammans med
Hantverksmässan sedan ca 5-6 år tillbaka. BCM har sina rötter i Norrvikens trädgårdars bilutställningar som senare flyttade till Margretetorp med dess kända kulinariska värdshus. Maseratiklubbens Bengt

Maserati Ferrari Racing days 25-26 aug 2012 på Ring Knutstorp
Autoropa bjuder upp till race flera gånger om året på olika platser
i landet. Knutstorp Ring är dock årets höjdpunkt där ca 150 Ferrari
och ca 50 Maserati är på plats för att raca. I år stod arenan till förfogande i hela två dagar för de olika Klasserna A-D. Teoripass för alla
och egen instruktör i passagerarstolen om man ville få mer kunskap
i praktiken.

Årets julmiddag
Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 19.00.
Plats: Haga Restaurang Delikatesser,
Hagagatan 18, Stockholm.
Meny:
Antipasti, Pastabuffé, Tiramisu och Kaffe.

Dieden höll flera minnesvärda sakutlåtande kring alla tänkbara entusiastbilar på denna plats. Falsterbo Classic blev sedan Bengts arena.
Båstad Classic drivs av tre entusiaster Jan, Peter och Olle som
varje år försöker hitta olika grundteman med skilda jubilarer varje
utställningsdag. I år var det Cobra 50, Lotus 60 och Opel 150 år den
29 juli!!! Sistnämnda var start av symaskinstillverkning. Bilmärket fyller
bara 110 år.
Visst blir det en brokig skara fordon från ångmaskiner, traktorer
(fina Grålle), A-fordar, 60-tals ikoner som DB5 och Maserati Ghibli, till
dagens färgsprakande och ljudstarka Opel med högtalarutrustning
för 100.000-tals kronor som tryckte ut musik på 100 db (A)-nivån.
Hörbar folkfest för ung som gammal. På nätet kan du finna ett
galleri med fina bilar som varit på plats under alla år. Värt ett besök
liksom den genuina Hantverksmässan.

Kombattanterna!

Arrangemangen är i toppklass med professionella starters och säkerhetstänkande varvade med välsmakande luncher i Vip-loungen
och inte minst festmiddag för de som hängde med till Malmö i år på
lördagskvällen.
För en entusiast med äldre fordon är raceandet inte högprioriterat. Det gäller att glida omkring och njuta av färden samt pressa
bilen lite mer än vanligt. De yngre hetsporrarna mäter sina krafter
och färdigheter med jämngamla och de har kul på sitt sätt. En äldre
tolvcylindrig Ferrari med plats för fyra var min Ghiblis konkurrent i år
när det gäller ålder och prestanda. Men i skönhet ligger alla i lä.
Flera från Sektion Syd var på plats och testade sina gränser. Det
blir inte mer än ca 200km/h för någon av oss. I kurvorna är Ghiblin
lite klumpig och trög. Men ut ur kurvorna finns det dragkraft i de ca
330 hk och knappt 5 liter i V8:an men Ferraris är trots allt vassare på
banan.
För den som ville åka backe upp och ner finns en brant slinga
intill banan som bara Land Rover mäktar med-lutningar 1:3 är hissnande -en nyhet för mig i år.
På plats fanns också Autoropas senaste klassmärke Bentley. Tack
ännu en gång för ett högklassigt och bra event. Kul också att få sniffa
lite på det framgångsrika Racingteamet IKC Scuderia Autoropa.
Text och bild: Erik B

Kostnad: 400 kronor exkl. vin.
Anmälan: Senast den 9 december
till bengt.jodahl@maseraticlub.se
Den här e-postadressen är skyddad från
spam bots, du måste ha Javascript aktiverat
för att visa det
Välkomna till årets julmiddag !
Rolf Westberg o Bengt Jödahl
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Text och bild: Björn Westrell

Årets höstrally tillsammans
med Ferrari klubben.

Den 22 september var det dags för årets
höstrally. I år bröts vår väder tradition.Himlen
bjöd på regn och småkallt väder. Målet för helgen var Gripsholms Värdshus i Mariefred.
Samling vid Shellmacken, Lindhagensplan, vid nio tiden. I år var
10 Ferraribilar och 4 Maseratibilar anmälda. Efter utdelning av
vägbeskrivning gick färden ut på E4 söderut.
Första delmål för dagen var det nyöppnade militära fordonsmuseet Arsenalen lite väster om Strängnäs. Flertalet bilar valde
att med hjälp av färdplan från Google, åka den gamla vägen till
Strängnäs. Tyvärr stämde inte denna riktigt med verkligheten, så
de som valde E20 hela vägen fick vänta en god stund vid museet.
Vad jag förstår fick ”alla hästkrafter” arbeta fullt för att komma
ikapp. Arsenalen kan verkligen rekommenderas som ett trevligt
utflyktsmål. Där fanns alla typer av militära fordon, men fram för
allt olika typer av stridsvagnar från början av förra seklet, till i dag.
De flesta var utställda i naturtrogna miljöer.
Därefter intogs en god lunch på Hotell Rogge mitt i centrala
Strängnäs. För att komma till deras reserverade parkering fick vi
lov att ”cruisa” på en kombinerad gågata vilket väckte en hel del
beundrande blickar från ”lördagsshopparna”.Nästa mål var Gripsholms slott där vi fick en guidad visning av, framför allt, slottets
enorma porträttsamling, med över 800 porträtt från Gustav Vasa
till Magnus Uggla. Efter visningen bjöds på medeltida slottskonsert för de som ville och orkade. Så blev det hög tid att checka in
för kvällen på Gripsholms Värdshus, där en välsmakande ’afternoon tea -buffé’ serverades.

Därefter fanns tillfälle för avkoppling. Alternativt bjöds vi på en
nostalgitripp från 90- talet. Claes Bergqvist, i en av Ferraribilarna,
hade nämligen tagit med sig en DVD från den första svenska
internationella Maseratiträffen i Helsingborg 1992! En höjdare!
Verkligen kul och intressant, …tack Claes.
Efter en välsmakande fördrink, var det dags för den efterlängtade middagen där det serverades en utsökt fyrarätters middag
baserad på säsongens råvaror, bl.a. med en ljuvlig rådjursfilè som
huvudrätt.
Med tillhörande vinpaket var det bäddat för en njutningsfull
kväll i sällskap med likasinnade.
Efter en välbehövlig nattsömn var det dags för en härlig frukostbuffé, lite eftersnack och så småningom hemfärd i egen takt.
Vi ses igen nästa år.

Nya medlemmar Maserati Club 2011-2012:
Namn
Thomas Alm
Christer Bengtsson
Johan Bergils
Johan Berntson
David Cagliesi
Iskender Cicek
Jan Fidjeland
Mats Garmager
Fredric Gustafsson
Nils-Göran Göransson
Bo Hansson
Bedrudin Hondo
Tomas Johansson
Lars Karlsson
Per Lihme
Per Erik Lindberg
Jerry Lindström
Torsten Mattsson
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Ort							
Barsebäckshamn							
Martin Månsson
Stockholm
Stockholm							
Erik Olsson
Märsta
Norrköping							
Jonas Pernholt
Stockholm
Djursholm							
Thomas Porsaeus
Solna
Värmdö							
Per S Ridderstad
Stockholm
Södertälje							
Krister Ripstrand	Uppsala
Enskededalen							
Kenneth Strandlind
Trollhättan
Östersund							
Erik Sundblad
Stockholm
Ingarö							
Bo Svensson
Djursholm
Hässleholm							
Eva Svensson
Immeln
Åhus							
Per Tidvall
Nynäshamn
Malmö
Mats Tochtermann	Uppsala
Hällefors
Göran Törnberg
Vänersborg
Växjö
Johan Wallin
Åkersberga
Kristianstad
Stefan Warin
Vetlanda
Tyresö
Klaus Vikström
Ösmo
Strängnäs
Thomas Wuolikainen
Täby
Helsingborg
Jesper Åkesson
Bjärred

Rapport från renovering av
en 3500GT och en 3500GTI.
Del 2.
Text och bild: Fredrik Ajnefors

Det har hänt en hel del sedan förra artikeln
för ett år sedan om två stycken 3500 GT bilar som renoveras av Åke Nordqvist i Nacka.
Åke har t.ex. hunnit gå i pension fast detta har han nog inte fattat eftersom verksamheten pågår i oförändrad omfattning. Mitt
ibland en massa Khamsiner, Mistraler, Sebringar, Ghiblis och annat ointressant kan man skymta den mörkblå 3500 GTI’n och den
ljusblå GT’n. Åkes 3500 GTI ser nästan färdig ut fast det återstår
fortfarande en del att göra innan första turen kan köras.
Båda bilarna har fått tillbaka sina helrenoverade motorer. Allt är
nytt eller renoverat och motorerna är garanterat betydligt pålitligare än då de lämnade bandet då material och toleranser är betydligt bättre idag. Unika kolvar har beställts och moderna ”one
piece” topplockspackningar har tagits fram. Nya rostfria högeffektsgrenrör och avgassystem har måttbeställts och monterats.
Dessa nytillverkade och förbättrade delar kan således nu även
levereras till andra ägare av äldre Maserati bilar (inklusive V-8 bilarna), hör av Er till Åke. Många till synes obetydliga delar saknades eller var skadade till min motor, t.ex. gick gängorna sönder på
två av svänghjulsbultarna när de drogs med moment. Således beslutades att byta ut alla. Då dessa dels ser väldigt speciella ut på
min bil (liksom även på V-8 bilarna) och skall klara högt moment
är de inte helt enkla att införskaffa. En originalsats (hur bra är 50
år gamla bultar?) kostade över 10 000 kronor. Skall man fortsätta
på samma sätt för hela motorn blir slutsumman helt tokig. Dessa
bultar liksom ett flertal andra delar beställdes därför från duktiga
erfarna gurus som Åke har lärt känna under åren. Hållfasthetsberäkningar och tabellstuderande resulterade i prisöverkomliga
delar som man känner förtroende för. Allt detta tar naturligtvis
en massa tid men det uppvägs av att det är roligt att träffa på
duktigt yrkeskunnande och så lär man sig en hel del.
Åkes bil har insprutningssystem från Bosch som har renoverats av
en erfaren firma i Holland. Lucas dubbla bränslepumpar har bytts
ut mot en Bosch pump som ger tystare och säkrare gång. Min bil
har Weberförgasare som totalrenoverats men detta är betydligt
enklare och billigare då tillgången till delar är god och erfarenhet
finns överallt.
Bromssystemen har naturligtvis totalrenoverats på båda bilarna.
Detta är varken särskilt svårt eller dyrt då delar finns att få tag på,
bara man vet hur. Likaså är det tämligen enkelt och okomplicerat
att renovera hjulupphängningarna. Åke har redan gjort klart sina
men både fram- och bakvagn återstår på min.
På karossen har vi renoverat alla blankdelar med jättebra resultat.
Kromade detaljer har kromats om medan rostfria delar har knackats till och polerats hos proffs utomlands, som Åke känner. Mina
rostfria navkapslar var hur buckliga som helst men kom tillbaka
på något outgrundligt sätt i nyskick för en högst rimlig summa.
Andra delar som saknades har bl.a. inhandlats från Bill Mc Grath
i England eller hos Maseratisource i USA. Många smådelar har
inköpts på den årliga Padova mässan i oktober. Nu senast köptes
t.ex. rätt typ av huvdistanser som ger rätt utseende och passning
vilket bara är en av tusen detaljer som måste vara rätt om resultatet skall bli perfekt.
Det kan tyckas vara oändligt mycket arbete med att renovera så
här pass gamla och ovanliga bilar men med rätt kunskap och kän-

3500 GTI

”One piece” topplockspackning och specialtillverkade kolvar

3500-motor

3500GTI-motor

ningar är det egentligen inte mycket svårare än vilken gammal bil
som helst. Om man tar aktiv del i renoveringen själv och gör åtminstone enkla men tidskrävande sysslor behöver det inte heller
bli alltför dyrt. Då bra renoverade gamla Maseratibilar representerar ett hygglig värde kan det dessutom vara ekonomiskt högst
försvarbart vilket inte är oväsentligt.
Slutligen kan man alltid se fram mot hägrande snabba turer i
vackert väder på härliga vägar (även om den tidpunkten har en
tendens att ständigt flyttas framåt i tiden).
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Mässa i kristider.

Text och bild : B.Dieden (Frog)

Mondiale de l’Automobile är det pampiga namnet på
bilutställningen i Paris. Fransmännen vill därigenom
understryka att det är bilutställningen nummer ett i
världen och det är möjligt att det ligger någon sanning
i detta.
I Paris har det arrangerats bilutställningar redan före år 1900. Då
höll man till i Tuilerie-trädgårdarna, nära Louvren, för att sedan
flytta in i glaspalatset Grand Palais. Nu arrangeras utställningen
vid Porte de Versailles i Paris södra utkanter. Spänningen är alltid
stor när portarna slås upp inför den första pressdagen. Vad ska
visas för spännande nyheter i år?
Vanligtvis är trängseln stor och det brukar vara köer överallt
för att komma fram till de intressantaste montrarna och delta i
de hetaste presskonferenserna. I år var inte tajmingen den bästa
för en internationell bilutställning. Bilindustrin har stora problem,
inte minst den franska. PSA försöker stänga bilfabriker men facket
sätter sig till motvärn och menar att bilar ska produceras även om
de inte går att sälja. Volkswagen går bra och håller på att bli en av
de största biltillverkarna i världen medan Opel lever på lånade
miljarder från Angela Merkel. Det var därför svårt att hålla skenet upp och man kände istället de kyliga Ishavsvindarna svepa in
genom lokalerna. Detta märktes också på de obligatoriska unga
damerna som flankerade bilarna. De var mer påklädda än de varit
på många år.
I ärlighetens namn var det inte mycket nytt som visades upp i
Paris. Renault hade bara en modell som var ny och det var senaste
versionen av storsäljaren Mégane. För att inte behöva visa upp de
andra oförändrade modellerna hade Renault valt att i sin montera enbart visa Mégane, allt annat var bortrationaliserat. Citroën
visade pliktskyldigast upp vad de hade och hos Peugeot var det
som vanligt en futuristisk sportvagn som skulle locka publiken.
Alla visste dock att den aldrig kommer att sättas i produktion.
Opel försökte slå på trumman för sin nya modell Adam men det
var så tomt i lokalen att ljudet ekade kraftigt i montern dit inte
ens högste Opel-chefen besvärat sig att komma.
Inte ens hos Rolls Royce var det något större intresse från journalisterna. Kanske berodde det på att den engelsk/tyska tillverkaren överträffat sig själv i att göra fula bilar och att de engelska tjejerna såg så ointresserade ut. I Hondas monter deppade
den svenska PR-avdelningen då den nya och supersnåla Civic
inte kommer att klassas som miljöbil i Sverige. Skälet är att den
inte väger tillräckligt mycket!! Hyundais monter var större än
någonsin men där saknades också folk för att titta på deras nya
hybridsportvagn. Men någonstans måste ju människorna ha varit
och jag började förstå var. Från ett ställe i den stora hallen (som
utgör en av åtta) hördes vrålande motorljud och applåder.
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Dix Mille Tour, 6-7 oktober
på Paul Richard.

Text och bild: Staffan Enhörning

Fint väder som vanligt när vi drog iväg med
Massen till Castellet Paul Richard, banan utanför Toulon, för att titta på lite bilracing för
gentlemen.

Alla italienska märken var samlade på ett ställe och här var det
drag. Ingen undergångsstämning här inte. I Alfas monter poserade villigt bh-lösa modeller för fotograferna som inte brydde sig
om att det var samma Alfor de sett på de senaste tre bilutställningarna de varit på. Färgen var skrikande rött som vanligt vilket
gick igen i allt från bilarna till modellernas läppstift och skofärg.
Hos Fiat var det som vanligt en ungdomligare framtoning med
återigen nya modeller av storsäljaren 500. Hos Ferrari höll Luca
Cordero di Montezemolo presskonferens på engelska och montern var knökfull med journalister. Talet avslutades med ett crescendo av Formel 1-ljud som dränkte hela lokalen. Kris, det hade
man inte hört talas om.
En bit bort hade Maserati sin monter som var betydligt mer
sval i blåa nyanser som vanligt. Tidigare var det ju en stor sport att
försöka på tag på ett presskit eller åtminstone en broschyr i dessa
prestigemontrar. Idag finns där inte ens en USB-sticka att få då
allt material ligger på nätet. Något av glamouren har därför gått
förlorad men å andra sidan har man inte 30 kg pappersmakulatur
att släpa hem heller. Tittade förgäves efter den nya Quattroporten eller en SUV. Inget. Jag frågade en gentleman i montern som
bar en trident i knapphålet: Vad är nytt hos Maserati? Han visade
då på att nu hade även cabrioletmodellen fått samma avgasrör
som den sportigaste coupén och fick det nästan att låta revolutionerande. Kan jag få någon material om detta? frågade jag. Han
gav mig då sitt visitkort och en lapp med adressen till Maseratis
hemsida. Det visade sig att mannen jag pratade med var Luca
Dal Monte, Head of Press and Public Relations. En mycket trevlig
man som talade utmärkt engelska. Han kunde berätta att den nya
Quattroporten kommer att visas i Detroit i början av januari. Rätt
självklart då USA är en stor marknad för denna modell. Någon
SUV eller mini-Maserati ville han inte uttala sig om.
Ja, det var inte mycket mer att göra än att glädja sig åt några
dyra modellbilar i en annan monter innan det var dags att dyka
ner i Metron för att bege sig till Gare de Lyon. Där stod ett långt
TGV-tåg och väntade på att ta mig tillbaka till Sydfrankrike. Varenda sittplats var upptagen så man förstår att dessa snabbtåg blivit en succé. I drygt 300 km/h susade jag så ner genom en del av
Frankrike som för tillfälle var klätt i mörker och tur var väl det. Den
nya banan har inte dragits där den ligger för att det är en särskilt
vacker del av Frankrike. Tvärt om så är det något av det fulaste
man kan se men vad spelar det för roll. Den snabbaste vägen
mellan två punkter går ju ändå alltid genom restaurangvagnen
så dit förflyttade jag mig snabbt. En god sallad och ett glas vin
från Bourgogne, som vi snart skulle passera, fick hela bilutställningen att framstå i ett annat ljus. Visst är det kul med nya bilar
men det mest spännande blir kanske att se vilka tillverkare som
fortfarande är vid liv när det drar ihop sig till utställning i Paris
igen år 2014.

Här kör man bara för att det är urkul och man tar saker och ting
lättsamt dvs man kör inte som Michael Schumacher. Eventet som
går varje höst i 2 dagar är gladracing med gamla bilar och vårt
(dvs Björn Fehrms och mitt) intresse var de gamla bilarna från 5060 talet. De är ju vackrast att titta på.
Banan började användas för F1 1971 och man höll till där till
1990. Man kan ju fråga sig varför man slutade med F1 där då? Det
måste vara världens vackraste bana där den ligger högt bland
bergen med milsvid utsikt. Den har breda avåkningsytor vackert
färglagda och en lång raka som tillåter mer än 300 km/tim. Möjligen kan det vara så att den har för få åskådarplatser. Parkeringsplatser har den däremot för en hel stad. Området har också en
landningsbana för privatflyg.
Frankrikes förra premiärminister, Francois Fillon, är intresserad
av bilar och F1. Han var beredd att sponsra Paul Richardbanan så
att Frankrike skulle kunna få tillbaka F1. Men som alla vet slutade
senaste valet i Frankrike så olyckligt att han fick avgå. Och socialisterna har så många utgifter nu att de inte tillåter detta. Hellre
sänker man pensionsåldern med 2 år och gör fransmännen än
mer bortskämda.
Racet vi ville titta på kallade man ”Trofeo Nastro Rosso”. Italieninspirerat så det förslår. Inte mindre än 7 Ferrari, 3 Maserati, en
ISO och 2 Bizzarrini fanns i programmet. Man körde kvalificering
på lördagen då vi inte var där och racet på söndagen. I pool stod
en gul Ferrari LM (Le Mans)(1965), därefter en Bizzarini 5300 GT
(1965), sedan en Maserati 300S (1955). Maseratin var alltså 10 år
äldre än de 2 i täten och det märktes efter en timmes race men
han kom ändå långt före de andra 10 år yngre Ferraris och ISO
och slutade 3a. Bizzan vann dock racet före Ferrari LM. Den andra Maserain, en A6GCS 1954, fick bryta efter några varv och den
3dje Maseratin, en A6GCS från 1948, kom aldrig till start. Jag tror
att den snabba Maseratin 300S var riktigt bra preppad och hade
en utmärkt förare. På en av lastbilarna i depån kunde man läsa:
www. Maserati-miete.ch. Maseratibilarna kom alltså från Schweiz.
Ferrarin, en Ferrari 250 GT Berlinetta 1961, som kom sist ägdes
och kördes av en svensk, Peter Lindkvist. Kan det vara sonen till en
annan känd Ferrarikille i Sverige med samma namn? (Eller Peter
själv , kanske).
Ett annat race med en massa bilar av olika märken var Classic
Endurance racing. En klass med bilar som Chevron, Lola T70, Ford

Maserati A6GCS från 1954 med en tvåliters rak sexa på 170 Hkr. Den bröt tyvärr
tävlingen och i kvalet hamnade den sist. Kanske inte så konstigt i det startfältet.

Maserati 300S från 1955 med rak sexa på 280 Hkr. Bilen tillverkades i 27 ex
mellan 1955 – 1958. I de senare satt en 3-liters V12 som gav 305 Hkr.
GT40, Porsche 911, 917, 910, 914, 908, Mclaren, Corvette, AlfaT33,
Ferrari 512 och yngre varianter av dessa. Tror Ferrarin vann detta
race. Ytterligare en annan klass var Historic F1 men det loppet
hann inte börja innan vi startade hemfärden.
Lär mer om eventet: www.dixmilletours.com
Lär mer om Paul Richard: http://www.circuitpaulricard.com/accueil

I vänstra startledet står främst en Ferrari LM följd av en
Bizzarrini 5300GT och därefter en Maserati 300S.
I mål var Bizzan först följd av Ferrarin och Maseratin.
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Maserati Kubang/Levante (Prototyp)

Maserati planerar även att utöka modellprogrammet med en
mindre sedan, riktad mot samma segment som exempelvis BMW
M5, Mercedes E-AMG och Jaguar XFR. Enligt (återigen obekräftade) uppgifter kommer denna att lystra till det klassiska namnet
Ghibli. Tekniskt nämns att bilen kommer dela teknisk plattform
med Chrysler 300 (eller Lancia Thema som modellen numera heter på den europeiska marknaden). Som motoralternativ nämns
här en överladdad v6:a, och möjligen hybriddrift, men sannolikt
är även andra alternativ aktuella. Från Maserati har inga officiella
bilder lämnats, varför ovanstående bilder snarast får betraktas
som gissningar. Beträffande timing för lansering cirkulerar uppgifter
om 2014.

Maseratinyheter

under de kommande åren.
Under 2011 tillverkade Maserati ungefär 7000 bilar.
Enligt liggande affärsplan skall denna siffra 2015 vara
uppe i 50 000.
Denna betydande ökning väcker, även om det än så länge alltså
endast rör sig om en plan, förstås en mängd frågor, såsom i vilken
utsträckning det är möjligt, vilka åtgärder som i så fall krävs, om
det med hänsyn till varumärkets exklusivitet ens är önskvärt att
nå planen, o.s.v.
Som en del i den planerade produktionsökningen har fabriken bekräftat att tre nya modeller kommer att släppas under de
kommande två åren, en ersättare och två som saknar motsvarigheter i dagens modellutbud.
Den modell som står närmast på tur att presenteras för försäljning är den femte generationen av Quattroporte. Bilen skall
enligt uppgift lanseras under 2013. Flera källor gör gällande att
bilens yttermått och/eller hjulbas växer något. Detta för att förbättra komforten och kupeutrymmet samt för att öka attraktiviteten på den viktiga asiatiska marknaden, där bilars längd är en
viktig faktor i prestigesegmentet. Motormässigt kommer bensinV8:an sannolikt kompletteras med bränslesnålare alternativ såsom överladdad V6:a och kanske även någon dieselvariant. Dessa
uppgifter är dock ej bekräftade. Några officiella bilder släppta av
Maserati själva finns ännu inte att tillgå. Det finns dock bilder, som
sägs ligga nära produktionsmodellen, och cirkulerar på internet.
(Se bif. bilder från Maseratis hemsida).
Det är nu nio år sedan Maserati presenterade sitt första SUVkoncept, Kubang (vilket Bulletinen då rapporterade om). Denna
modell kom emellertid aldrig i produktion. Nu har ännu ett Suvkoncept presenterats, premiärvisning skedde på Frankfurt-mässan 2011 - även detta koncept under namnet Kubang. Maserati
har bekräftat att prototypen kommer att utvecklas till en produktionsmodell, men då under namnet Levante och att försäljnings-
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Text: Mattias Björk. Bilder från Maserati

Maserati Quattroporte
femte generationen (Prototyp)

start kommer ske under 2014. Bilen är en frukt av Fiatgruppens
Chrysler-ägande och kommer att dela teknisk plattform med
Jeep Grand Cherokee. Den kommer att byggas i en av Chryslers
fabriker i Detroit, USA. Några bilder på den produktionsfärdiga
Levante finns ej att tillgå, utan bilderna på nästa sida är istället
på konceptbilen Kubang. Maserati har ej lämnat några uppgifter
kring drivkälla, men vi behöver sannolikt inte oroa oss för att det
skall hamna en amerikansk stötstångs-V8:a under huven. Istället
har det nämnts att bensin-V8:a kommer erbjudas tillsammans
med något eller några bränslesnålare alternativ. Därtill kommer
enligt uppgift en åttastegad automatlåda att tas fram exklusivt
för Levante.
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KHAMSIN QUARANTA- 40 år med
Maserati Khamsin

Spännande vad som döljer sig under överdraget! Copyright: Arnaud Meunier

					
Författaren och journalisten
Marc Sonnery, grundare av ”The Maserati Khamsin Registry” inbjöd
tillsammans med förlaget ”Eau Roge Publishing”, till firande av Maserati
Khamsin 40-år, mellan den 14 och 17 juni i Burgundy, nära Djon i Frankrike.
KHAMSIN QUARANTA PRESS RELEASE
Ett strålande vackert väder välkomnade 27 Khamsins med
60 deltagare från hela Europa bl.a ända från Norge. På ankomstdagens afton välkomnades alla gäster med cocktail och middag
på hotell Chateau de Gilly som ligger nära Beaune och Dijon.
Nästa dag bjöd på en ca 200 km lång ”Tour de Bourgogne” i
vackra omgivningar, genom pittoreska byar samt besök på klostret Abbaye de Fontenay (ett UNESCO världsarv) med lunch i den
vackra trädgården. Man körde vidare genom historiska Semur en
Auxois till Chateau Pommard där det bjöds på vinprovning innan
det blev dags att åka tillbaka till Gilly för lite vila. Senare på kvällen samlades man på Hospices de Beaune, där ingen mindre än
självaste Marcello Gandini dök upp. Efter en rundtur i les Hospices, som byggdes under medeltiden för att ge de fattiga möjlighet till sjukvård, samlades alla till en cocktail tillsammans med
Marcello Gandini och nu även Ermanno Cozza (som har arbetat
för Maserati i 60 år och är idag den ende kvarvarande som kan
berätta om den gamla tiden!).

Framför de båda står nu också en övertäckt bil med
en form, misstänkt lik en Khamsin, -men vilken?!
Spekulationer och gissningar tog fart. Så, -äntligen,
under applåder och stort jubel avtäcks bilen av
Marcello Gandini och Ermanno Cozza tillsammans,
vilka kunde vara mer lämpliga?
Där står Khamsin med nr. AM 120.004, prototypen som visades på
Turin-salongen 1972, bilens världspremiär. Den stolta ägaren, holländaren Wil van Lierop, fick bilen färdig efter en omfattande restaurering (sånär som installation av motor) tre dagar innan den
fraktades till Beaune. Där stod den nu i sitt originalskick med lackering i guld, efter närmare 30 år som svartlackerad. Wil van Lierop
passade också på att förära Gandini ett par holländska träskor,
lackerade i guld (!) varefter Gandini satte sin signatur på bilens
instrumentbräda. Efter allmän beundran och mingel avslutades
dagen med En gemensam middag på les Hospices.
Lördagen bjöd på gemensam färd genom vackra omgivningar till 1400-tals slottet Chateau de Savigny les Beaune där
tillfälle gavs för medlemmar i Maserati Club France att se de 27
Khamsinbilarna samt muséet där, som innehåller många fordon,
bl.a en otroligt fin samling Abarth-bilar, motorcyklar och en del
militärfordon och flygplan. Så tillbaka till Chateau de Gilly för ett
lunchuppehåll där alla Khamsin parkerades till allmän beskådan
i Jardin à la Francaise, i solfjäderform runt den stora fontänen. I
den efterföljande Concours d`elegance bedömdes alla bilar av

Ermanno Cozza samt dennes efterträdare på Maserati, Fabio Collina. En trevlig och spännande eftermiddag där många Khamsinägare säkert funderade på hur den egna bilen skulle bli bedömd.
Efter lite vila återsamlades alla för en cocktail i den vackra trädgården innan man klädde upp sig till kvällens galamiddag.
Så avslöjades äntligen resultatet av eftermiddagens ”juryarbete” (redovisas separat) under gästernas förtjusta applåder. Ett
oväntat men trevligt inslag under kvällen var det telefonsamtal
från en Khamsin-ägare i Australien, (måste varit mitt i natten där)
som önskade alla en underbar fyrtioårs fest för Maserati Khamsin, vilket det också blev med tanke på ljudvolymen i lokalen och
dansen som fortsatte in på småtimmarna.
Söndagens besök på vinhuset Chateau de Meursault (jo, -man
tackar..) avslutade mötet. Varefter alla fantastiska Khamsinägare
vände tillbaka hemåt efter en oförglömlig helg.
Endast tre av 27 bilar kom på trailer. Bl.a Wil van Lierops AM
120, som ännu inte fått sin motor installerad. Med tanke på alla
mil bilarna rullat för att komma till mötet och sedan tillbaka hem,
konstaterades endast några mindre problem. Måhända ett bevis
på att bilarna blivit ordentligt ”utsorterade” under årens lopp och
att Citroën-tekniken som installerades i bilarna, fungerar som den ska.
Text: Marc Sonnery. Översättn: E.B.

Copyright: MIDI Photographes

Khamsin prototyp AM 120.004 från Turinsalongen 1972.
Copyright: Arnaud Meunier

Uppställning i Jardin à la Francaise inför Concours d`Elegance.
Copyright: Arnaud Meunier

Marcello Gandini som ritat Khamsin
signerar mästerverket.

Copyright: Arnaud Meunier

Låt stå! Copyright: Arnaud Meunier

Presentation av Marc Sonnery´s bok ”Maserati Citroen Years 1968-1975”

KHAMSIN QUARANTA CONCOURS AWARDS
Best of show: AM120.234, Pascal Maeter,
belgare bosatt I England
Best restoration: AM120.270, Alberto Caprari
från Modena
People´s choice: AM120.232, Harald Steger,
Tyskland, bor i Schweiz
Ladies Choice: AM120.016, Bernard Guenant,
Frankrike
Best preservation: AM120.404, Rolf Versen,
Tyskland
Special mention: The prototype, AM120.004,
Wil van Lierop Holland
Greatest distance traveled: AM120.008,
Marius och Hanne Sorteberg Norge som körde
närmare 380 mil tur/retur.

The full story of the Citroën Era at Maserati is brought to life by Marc
Sonnery, author of ‘The Ferrari Breadvan.’ This is the definitive book on the
Maserati Khamsin, Bora & Merak, plus special sections on the Citroën SM,
the Ligier JS2 and more. This long awaited book is due for publication in
November 2012, and includes over 150,000 words of exhaustive research,
the results of unprecedented access to Maserati and Citroën in Modena
and Paris as well as major private archives. There are over 70,000 words
of interviews with Maserati and Citroën participants in the saga, many of
whom had never ever been interviewed and several have unfortunately
since passed away. This is the definitive work on an era curtailed by the
energy crisis, the introduction of speed limits, the quadrupling of fuel prices
and political and social unrest, all of which formed a virtual tsunami which
Maserati could not repel, leading to its closing and sale to de Tomaso with
Italian government help. The book will be available initially in two hard
copy formats - Standard and Deluxe. The Deluxe version will be strictly
limited to 250 copies, signed by the author and publisher and will come
complete with a limited edition art print and a high resolution PDF copy for
viewing on notebooks and tablets. E-book versions will also be available at
a later date to download from our website, in both English & German. Full
details & prices will be posted shortly and you can also join our mailing list
for regular updates.
© Copyright 2012 Eau Rouge Publishing <http://www.eaurougepublishing.com>
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Maserati ”Eldorado”, 1958

Museo Casa
Enzo Ferrari

Text och bild: Staffan Enhörning

Ett nytt Ferrarimuseum i Modena

Hemma hos Stenvinkel.

Maserati 200SI, 50-tal

Den sjätte augusti i år dök ett mail upp i min brevlåda
från Museo Casa Enzo Ferrari med en inbjudan till ett
nytt Ferrarimuseum i Modena.
Första gången jag hört om detta och jag blev naturligtvis mycket
intresserad. Passade så bra i tiden då vi i oktober 2012 skulle ta en
tur till Padova och Auto Epoca. Den som varit på det idag gamla
Ferrarimuseet i Maranello inser att ett nytt behövdes. När man
dessutom ser att museet ligger bara ca 250 meter från Maseratifabriken och att de har en utställning om konkurrensen mellan
Maserati och Ferrari på tävlingsbanorna under 50 och 60 talen så
var ett besök ett måste.
Enzo Ferrari föddes i Modena år 1898 i den ena av Museets
båda byggnader. Den andra är en nybyggd, lite futuristisk men
vacker byggnad i glas med gult tak. Enzo, son till en affärsman, sålde födelsehuset när han var 20 år för att köpa sin första tävlingsbil. Det huset har idag en permanent utställning om framgångssagan Enzo Ferrari. Den nya byggnaden är tänkt att användas för
temporära utställningar. The Great Challanges Ferrari-Maserati
öppnade den 15 oktober i år och pågår i 6 månader.
År 2004 vann Future Systems med Jan Kaplicky (1937-2009)
och Andrea Morgante (1971- ) en arkitekttävling för att bygga
ett nytt museum tillägnat Enzo Ferrari. Inspirationen hämtades
från tävlingsbilar och man kan med lite fantasi se taket som en
motorhuv med luftintag och en grill fram.
Bilarna i den pågående utställningen har placerats på larmade
plattformar för att man skall kunna betrakta dessa om konstverk
och kunna se dem i lite fler perspektiv. Utmed väggarna finns text
och pressklipp från tävlingsbanorna och man kan kronologiskt
följa fighterna mellan rivalerna, till och med hitta Jocke Bonnier.
Det hela är smakfullt, elegant och mycket vackert. Jag rekommenderar varmt ett besök snarast.
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Maserati A6GCS, 50-tal
Maserati 250F, 1954

Hur kommer man då till detta nya museum? Om man vet var
Maseratifabriken ligger så är det lätt. Man kan då ta sig dit till fots.
Gatan med infarten till Maserati fortsätter man åt nordväst, korsar rondellen och Viale Ciro Menotti , och efter ca 200 meter så
kommer man till en tvärgata, via Paulo Ferrari nr 85. På den gatan
ligger museet. Se också www.museocasaenzoferrari.it.
Maserati har inget motsvarande museum utan de Maseratibilar som finns samlade, finns hos Museo Pannini/Hombre som
håller till i Cittanova mellan Modena och Rubiera. Hos Hombre
säljer man dessutom den bästa Parmesanosten, Lambrusco samt
diverse kompotter. När de Tomaso sålde Maseratifabriken till Ferrari trodde dom att alla utställningsbilarna följde med, - men inte
då. Umberto Pannini ryckte då in och köpte alla bilarna innan de
spreds för vinden. Rekommenderar varmt ett besök också där.
Se mer http://www.paninimotormuseum.it
Bilderna talar för sig själva.
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Auto e Moto d’Epoca
2012
Så var det då dags för det som många berättat om, och som jag själv ännu inte fått
uppleva, den stora bilmässan i Italien med historiska bilar, bildelar, accessoarer och
mycket annat, Auto e Moto d’Epoca 2012. 16 Mässhallar med hur mycket som helst
att titta på, dessutom ett varmare Norditalien när den svenska hösten är mörk, blöt
och skoningslöst benmärgskall.
Text : Per Bjerner
Onsdag
Jag hämtade upp Tone vid lunchtid på onsdagen för att sedan
köra ut till Skavsta med god marginal. Vi laddade nedfärden med
dryck och godis och spännande böcker. Väl framme i Bergamo
möttes vi av en hyggligt varm italiensk kväll för färd in mot Padova. Efter diverse trixande kom vi sent fram till vår lägenhet med
utsikt över ett vackert torg mitt inne i smeten. Eftersom midnatt
redan passerat och magarna kurrade gick vi på födojakt och hittade till sist en restaurang där det lyste. Försiktigt frågade vi om
köket fortfarande hade öppet. Si, naturligtvis, kom här. Längre in
var restaurangen full av ätande människor, inget konstigt med
det, 00.30 en onsdag i Italien. Efter litet fönstershopping i det
ännu fyllda centrum kröp vi gott till kojs.
Torsdag
Nästa dag upptäckte vi att Padova är minst lika vackert de andra
gamla storstäderna runtom med vackra byggnader, statyer, torg,
exklusiva affärer och en bred kanal genom hela härligheten. Mitt
på dagen var det ca 25 grader och solsken, och både kaffe och vin
smakade som det skulle. Innan dess hade vi träffat Niklas ute på
mässan och därefter gått tillbaka till lägenheten i centrum. Tack
vare min osvikliga spatiala förmåga fick vi se oväntat många delar
av Padova i dagsljus. Tack vare Tones spatiala förmåga hittade vi
tillbaka till lägenheten.
På kvällen hade vi stämt träff med resten av gänget på Hotel
Europa och där var de alla; Joanna, Elin, Emma, Tone, Inga, Staffan,
jag själv, Åke, Johan, Fredrik, Roland och Niklas med fyrbenta Klara
i koppel. Strax utanför hotellet ligger en av Padovas trendigaste
barer vilken både denna kväll och under resterande resan blev
vår naturliga utgångspunkt. Då de flesta var nytillresta, utsvultna
och litet trötta siktade vi säkert och gick till slut tillbaka till samma
restaurang som kvällen innan. Maten fick medelbetyg men sällskapet och stämningen full pott. Dessutom hade vi mellan våra
två bord ett sällskap med glada norrmän och strax var alla inbegripna i olika diskussioner. En av våra grannar ägde bl a en intressant Citroën SM. Med välfyllda magar vände alla hemåt för vila
inför nästa mässdag.

Glada miner i Padova och mycket att berätta. Bild: Per B.
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Fredag
Vi hade dagen innan fått tips av Niklas, till vardags Coy’s representant med boende i Brescia, att vi skulle vara i god tid till öppningen av mässan klockan 09.00 för att slippa de värsta köerna.
Väl där hade det redan samlats gott om folk som, det skulle visa
sig, bara var en föraning av resterande dagen. Väl inne bedövades
vi av mängden fina bilar vi aldrig tidigare sett i verkligheten samlade på ett ställe, närmare bestämt hall 1. Då återstod 15 hallar till
att upptäcka, samt alla bilar utanför hallarna…Vi fastnade först
vid en vacker Alfa Romeo 2600 cabriolet tills dess vi upptäckte
en race Bugatti i ett fantastiskt originalskick, och så vidare och så
vidare. En bit på vägen stannade vi i Maseratis egen monter där
vi förutom senaste Maserati GTS och klassiker så som 5000 GT Allemano och Khamsin, även fick träffa marknadschefen för Central
and Southern Europé, Alessandro Sacco, där bl a Skandinavien
ingår (central!). Likaså fick vi träffa representanten för Klassiche
Maserati. Denna avdelning på Maserati kan med serienumret
som grund, erbjuda Maseratiägare all historisk dokumentation
för en enskild bil så som ursprungliga tester, prover och intyg om
dess utförande vid produktion. När vi vandrade vidare stötte vi
på en one-off Maserati i Zagatos monter med den klassiska ”dubbelbubblan” på taket. Efter ett tag blev det så många fantasiska
bilar att det nästan blev snurrigt. Den bil som INTE var en Maserati
och som tog andan ur de flesta av oss var nog den fantastiska
Alfa Romeo 6C 2500 som var del av utsmyckningen för ett särskilt
klädmärke.
Alfan: Alfa Romeo 6C 2500, -galet vacker. Bild: Per B.

Efter ytterligare någon hall med bl a klassiska Maserati motorcyklar började magarna kurra betänkligt. Den från början så homogena gruppen hade successivt tänjts ut över mässgolven fram till
matkön där hungern förde oss samman igen. För att kunna sitta
ned gemensamt och äta fick vi först ställa oss i kön för kassa och
kvitton och där försöka beställa från menyer på italienska som

fanns i andra tält. Olika menyer i olika tält och naturligtvis även
ett separat tält för dryck. Tilläggas att damen i betalningskön inte
pratade engelska och blev ganska upprörd när vi inte klarade
av en komplett beställning på italienska. Allt var med andra ord
som det skulle och alla fick det vi ville ha till slut. Med ny energi
fortsatte vi resterande dagen att utforska övriga hallar. Totalt var
det ganska få Maserati jämfört med övriga italienska märken eller
för den delen tyskar och fransmän. En handlare hade på ett ställe
mässans finaste grupp av Maserati där samtliga var av hög kvalitet, en Sebring, en Bora, en Indy och min egen favorit, en mörkblå
A6 som var sååå vacker ur alla vinklar.
På kvällen hade vi sedan tidigare bestämt gemensam middag.
På Niklas rekommendation for vi till en liten restaurang, Mario e
Mercedes, i utkanten av centrum. Troligtvis kunde vi få fram en
meny, men blev av ägarinnan övertygade om att vi skulle välja
mellan kokt/grillad vad , Stinco på italienska, av gris eller lam. Före
detta fick vi en en mycket bra förrätt och till varmrätten drack vi
ett helt fantastiskt vin som hette Barollo (smakade lika bra som
en Barolo, vad vet jag). Klara var nog lika nöjd som vi då hon fick
ett antal vadben gnaga på efteråt. Efter en annorlunda men god
Tiramisu var det lagom för de flesta av oss att törna in, dock fortsatte några långt in på natten.

En vacker Sebring till det facila priset av 169.000 Euro.
Bild: Per B.

En stor mässa med många intryck kräver mycket näring och
en och annan öl. Bild: Per B.

Maserati Gran Cabrio Sport. Bild: Staffan E.
Lördag
De flesta hade fått en lagom dos mässa på fredagen och styrde
kosan mot den sjunkande staden Venedig på lördagen (någon
hade inte ännu inte nått full dos och fortsatte en hel dag till). I
Venedig möttes vi av mängder av turister med gummistövlar eller plastpåsar på fötterna, eller helt enkelt barfota då det hade
regnat ihållande ett tag. Många gator stod under vatten och vi
fick kryssa i gränderna in mot centrum. Det förstörde på intet sätt
vårt humör och oavsett om vi hade sett Venedig innan eller inte,
är det en fascinerande upplevelse då i princip hela denna stad
står i en bukt på ruttnande träpålar. Om Padova är fantasiskt med
sina gamla byggnader och torg, tar Venedig andan ur en med alla
dess utsmyckningar och skulpturer i sten som finns att beskåda
över hela staden och särskilt på Marcusplatsen. Efter att ha gått
en hel dag bland andra plaskande turister kände vi att vi även här
fått fullt utslag på känslobarometern. När vi klev över den sista
bron innan tågstationen passerade fyra gondoler i bredd med
”Sankta Lucia” strömmande ur en italiensk strupe ackompagnerat av dragspel från den mittersta gondoljären. Då fällde Tone
en tår och tittade så där konstigt på mig. Den kvällen träffades
åter gänget på trendbaren och nu fick vi även sällskap av vackra
folket då det var lördagkväll. Då alla var ganska trötta efter två
dagars vandring bestämde sig en del av gänget för middag på
Hotel Europa som var riktigt bra. Tone och jag avvek för en tidig
kväll som slutade med veckans godaste pizza på ett studentställe
i centrum.

The Swedish Maserati Mafia by Zagato.
Bild Per B

Signore Ermanno Cozza
var på plats i montern till
mångas förtjusning.
Den enda som kan något
om de gångna tiderna.
Bild: Sraffan E.

Söndag
Vi hade stämt träff 09.30 på hotellet då vi alla skulle lämna Padova
på olika sätt och vid olika tidpunkter. Väl där var det ganska tomt
på vänner tills vi insåg att vi missat omläggningen till vintertid. Efter en andra frukost på baren intill kunde vi räkna in alla en timme
senare. Totalt sett var detta en riktig höjdare och vi planerar redan
för att komma tillbaka nästa år. Padova har det mesta; en fantasisk
mässa för den som har ett gram av bilintresse eller mer, bitvis italiensk värme under svensk höst, vackra vyer och god mat och inte
minst trevliga stunder med fina vänner vi gärna vill träffa igen.

Maserati 5000GT som renoveringsobjekt. (Intresserad, -någon?)
Bild: Staffan E.
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-Pappa jag vill ha en italienare...

