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Det blev en fin säsong väder-
mässigt för oss som oftast brukar 
åka Maserati när det är vackert 
och varmt. Vi har verkligen haft 
chansen att lägga till många 
trevliga mil till vägmätaren.
Vid ett antal arrangemang har 
klubben varit representerad som 
vid sportbilsträffen i Västervik, på 
Arlandaträffen som anordnades 
av Auto Motor & Sport samt inte 
minst vid Gran Turismo Expo i 
Nacka Strand. Dessutom har vi haft våra egna 
arrangemang som Höstrallyt med Ferrariklubben 
och det Internationella Maserati mötet som i år 
ordnades av den schweiziska klubben. En kort 
resa till Padova och veteranbilsmässan gjordes 
också med tre ambitiösa deltagare. Nu i år återstår 
bara den (i alla fall sett till antalet deltagare) 
populäraste begivenheten, firandet av Maseratis 
födelsedag den 14 december.       
Störst fokus lägger styrelsen för närvarande på 
att planera för Maserati 100-år 2014. Det tycks 
vara klart att Maserati fabriken planerar ett stort 
arrangemang i Modena i mitten av september. 
Intresset för detta arrangemang blir nog mycket 
stort, dels med tanke på hur omfattande firandet 
var på 90-års dagen, dels med tanke på hur stort 
antal Maserati vuxit till sedan dess. Det finns 
således risk för att det kan bli trångt, eller kanske 
omöjligt, att delta med bilar för alla som vill. Som 
ett komplement har vi därför väckt tanken på att 
ordna något firande även i Sverige. Har du några 
tankar eller idéer angående detta så hör av dig till 
styrelsen. 
Ett annat område som vi jobbar med är att 
försöka öka antalet medlemmar i klubben. Vi har 
länge legat rätt så stadigt kring 160 medlemmar 
och av dessa utgör de flesta sådana som har äldre 
bilar. Genom att etablera ett samarbete med 
Autoropa och med tanke på prognoserna att öka 
Maseratiförsäljningen genom introduktionen av 
nya Ghibli, hoppas vi kunna nå positiva resultat. 
Hemsidan har fått ett nytt och modernare 
utseende sedan sist. Den är ännu så länge rätt 
så liten men vi utvecklar den vidare och fyller på 
innehåll vartefter som. 
Tycker du att vi har missat något arrangemang 
eller vill du framföra någon synpunkt eller kritik 
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Program för 2014
Årsmöte 29 mars:   Plats meddelas senare

1 maj:  Skokloster

1maj:  Krapperup NV Skåne (sektion Syd)

Maj/juni:  Mantorp. Ev samordning  
Autoropa Maserati 100 år

3 aug:  Skanör Falsterbo Gran  Turismo Show 
(i år Falsterbo)

Prel 16 aug:  Västervik. Sensommarutflykt

Aug/sept:  Knutstorp. Racedagar med Autoropa

Prel 18-21 sept:  Internationella rallyt i Modena

Novenber:  Gran Turismo-mässan, Nacka

14 december:  MASERATI 100 år / Julmiddag-
födelsedag

Håll dig uppdaterad genom att gå in på
www.maseraticlub.se

Omslagsbild:  
Montreux Palace Hotel.
Fotograferat inifrån en Maserati.
Courtesy of Mark Sonnery

ulf Bergman, Trelleborg
John Billing, Stockholm

Anders Brorsson, Frillesås
Anders Edholm, Täby

Bert-Inge Johansson, Råneå
Lars Josefson, Strandbaden

Jan Kullman, Värmdö
Peter Lundström, Vaxholm
Anders Marner, Sollentuna

Pär Oldertz, Bromma
Kjell Pettersson, Skövde

Pär Rangdén, Järfälla
Lars Sander, Vaxholm

Peter Thomsson, Stockholm
Göran uhlin, Hägersten

Casimir West, Stockholm

Efter en ”sista-minuten fix” hos AMK gasade vi ifatt resten av 
gänget till det planerade lunchuppehållet vid ulvhälls Herrgård. 
Väl framme mötte vi ett par Maserati och en handfull Ferrari på 
grusplanen, ett tecken på att vi kört till rätt adress. Vi träffade 
både nya och gamla bekanta och det märktes att stämningen 
redan nått den nivå vi är bortskämda med, när vi brukar träffas. 
Maten var toppen och hade en lugnande effekt på mina premi-
ärnerver. Ghiblin hade både gått och låtit fantastiskt. Alla Instru-
ment visade att temperaturer och tryck låg på rätt värden. Möjli-
gen kunde man registrerat ett förhöjt blodtryck hos ägaren men 
det fanns det inget instrument som visade.
 Efter lunchen fortsatte vi i hyggligt tempo till Munktell-muséet 
mitt inne i Eskilstuna, vackert beläget intill ån. Vid rundvandring-
en kunde vi inte låta bli att häpnas över detta universalgeni till 
människa, alla de fantastiska maskiner han skapat och allt han 
lagt grunden till inom svensk industri. Att fabriken ligger vackert 
gjorde besöket till en höjdare. Även våra bilar fick en behövlig 
svalka efter de senaste raska milen, det kändes också bra.

Höstrally till vackra Sundbyholm

Efter muséet hade vi en kortare sträcka till Sundbyholms slott där 
vi ställde upp alla fullbloden på egen parkering närmast entrén 
till allmän glädje för alla gäster runt- och omkring slottet. Sund-
byholm är en stor anläggning och denna varma sensommardag 
fanns allt från picknickande badgäster till finaste bröllop där pa-
ret anlände i helikopter. Efter incheckning väntade ”afternoon 
tea” med både sött och nyttigt. Tone och jag passade på att ta 
en promenad genom parken till gästhamnen som denna lördag 
var ganska ”knökad”. Hotellrummet var precis så skönt och fräscht 
som vi önskade och efter en behövlig tupplur vaknade vi lagom 
till middagen, -eller en smula sent, eftersom de övriga i gänget 
hunnit med en fördrink. Allt, människor och mat, var njutbart. Min 
favorit blev ostbrickan just när jag trodde att det inte skulle gå 
att få ner mer.
Nästa morgon avslutades utflykten med en rejäl frukost och där-
efter glada avsked med önskan om återseende nästa år. Att det 
bolmade lite från en sprucken oljeslang på vägen hem kunde 
inte förta känslan av lycka. En perfekt premiärtur på alla sätt.
 

Tanken är att arrangemanget skall bli årligen 
återkommande och att det skulle ersätta Roser-
berg-träffen som tidningen Automobil tidigare 
ordnade.
Maseratiklubben deltog med tre bilar på ut-
ställningsområdet och fler Maseratis syntes på 
parkeringen. De utställda bilarna, Björn Westrells 
Mistral, Fredrik Gustafssons Quattroporte och 

Sportbilsträff på Arlanda Motorbana 

Höstens rally gick denna gång till Sundbyholms slott beläget 
intill Mälarens sensommarvatten. För mig, Tone och Barolo 
(vår pippigula Ghibli -69) var det ”höstrallypremiär” och tillika 
premiärtur efter många års renovering. Text och foto: Per Bjerner  

Svenska Maseratiklubben hälsar nya 
medlemmar under 2013 välkomna.
Bulletinen speglar aktiviteter under året och flag-
gar om nästa års olika event. Du är varmt välkom-
men till alla våra händelser både med och utan 
din Maserati. På hemsidan maseraticlub.se finns 
mer detaljerad information liksom de mervärden 
ett medlemskap innebär. I det fall Du inte med-
delat oss dina kontaktuppgifter (epostadress) är 
vi tacksamma om du kan maila. Det underlättar 
och ger oss fler möjligheter att delge dig nyheter.
Vill du skriva några rader om din upplevelse med 
Maserati som vi kan publicera i Bulletinen, tar vi 
i redaktionen tacksamt emot detta. Välkommen!
Klubbstyrelsen Text och foto: Fredrik Ajneforss

eller kanske ordna någon aktivitet, hör av Dig! Vi 
uppskattar verkligen om de aktiva i klubben blir 
fler och om det hörs fler röster från olika platser 
i landet. 
Nu önskar jag alla Maserati-vänner en God Helg 
och hoppas att vintern kan vara till nytta och glädje 
vare sig du renoverar och underhåller pärlan eller 
du brukar den i full snöstorm. Vi kanske ses redan 
på födelsedagen den 14 december?

Med varma hälsningar,
Fredrik Ajnefors
Ordförande Svenska Maseratiklubben

PS! Ni har väl sett att Maserati har sålt (eller har 
order på) fler än 22.000 bilar hittills i år. Siffran ska 
jämföras med de 6.500 bilar som såldes under hela 
2012. Man säljer fler QP än Ghibli än så länge. Om 
detta stämmer kommer man troligen mycket nära 
de 50.000 bilar för 2014 som det talats om tidigare 
i år eftersom den nya Ghiblin introducerades på 
marknaden först under försommaren i år.

Tidningen Auto Motor & Sport ordnade ett arrangemang de 
kallade Arlanda Bilfestival den 31 augusti. 

undertecknads Khamsin väckte stor uppskatt-
ning som omväxling till alla mer eller mindre 
likadana Porsche 911 och Mazda Miator. Tyvärr 
var inte vädrets makter på det bästa humöret 
men arrangemanget var ändå trevligt och väl-
besökt så boka om möjligt in sista helgen i au-
gusti nästa år! 

 Khamsin, Mistral och Quattroporte inspekteras.
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Gatan var fylld av vackra bilar från Saabs tvåtaktare i grönt med 
tre cylindrar till Lamborghinis oranga fullblod Diablo med 12 cy-
lindrar.
    Totalt var det över 200 bilar med sina ”ryttare” som exponerade 
sig och stod till förfogande åt frågvisa besökare. I år 7.500 perso-
ner.  Ett rekord?! 
    Den här klassiska bilfesten har haft många ansikten. Det bör-
jade i Falsterbo för ca 10 år sedan då man även körde ett race 
på de trånga gatorna. Det blev för mycket störningar för några 
boende som med politikernas hjälp avlyste detta udda fenomen.
    Det går lugnare till nu och rallyt sker i Kortege med start i Mal-
mö hos huvudsponsorn BMW, via en slinga fina vägar till målet 
Östergatan med sin vackra allé. Drygt 170 ekipage av 220 deltog 
i kortegen. Min Ghibli 71 fick inte vara med då den inte mår bra 
av för lågt tempo. I praktiken är det en av fläktarna som inte fung-
erar. I sydländska klimat behövs två fläktar för att motorn i denna 
ikon bland GT-bilar inte skall bli för het.
   I stället för kortegen deltog Ghiblin bland ca 15-20  utvalda 
VIP-bilar som hade en särskild arena centralt placerad i folkvim-
let.  Med jämna mellanrum ropades våra ögonstenar fram att be-
undras av åskådarna. Förutom några väl valda ord om sin egen 
bil och dess historia fick förarna på uppmaning trycka ut sin bils 
ljudvågor ur avgasrören. Decibel och skönsång varvades. Ghiblins 
förgasarorgel ljuder dovt vackert i förhållande till Lamborghinis 
vasst vrålande mistlur. Men visst var det tryck i Lambon som för-
tjänar uppskattning på sitt 50:e år som varumärke. 

Skanör Falsterbo Gran Turismo Show 
4 augusti 2013  
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Även om fabriken är tyskägd idag så har den liksom Maserati, Fe-
rarri, de Tomaso, Quale, Pagani och Bugatti sina rötter och säten i 
regionen Bologna-Modena-Maranello. Vilket flockdjursbeteende  
av världsledande sportbilsskapare.
Det är tre entusiaster (CHRISTER KVIST, HARALD WITT OCH MAR-
TIN BAAZ LINDQuIST) som ligger bakom hela GranTurismo -sho-
wen med Partners. I år med BMW som stor sponsor och som för 
varje provtur stöttade Barncancerfonden med 100 kr. 

Nästa år är det Falsterbos tur att vara värd för evenemanget som 
hittat sin form för ett lyckat event, värt en resa. De har Goodwood 
Festival of Speed som ledstjärna och det är inte fy skam även om 
det är långt till stjärnorna.

Årets upplaga av detta klassiska 
möte för alla bilentusiaster ägde 
rum i Skanör på idylliska Öster-
gatan som mynnar ut vid torget 
och kyrkan. 

Det var bara tre Maserati på plats i år. För-
utom Ghiblin fanns en QP4 och en 420 Bi- 
turbo -som en gång tillhört Bengt Dieden. 

Jag rekommenderar ett besök nästa sommar den 3 augusti i Fal-
sterbo -men börja med världsstjärnan Goodwood den 26-29 juni 
2014.
 Det var bara tre Maserati på plats i år. Förutom Ghiblin fanns 
en QP4 och en 420 Biturbo -som en gång tillhört Bengt Dieden. 
Bengt har ju varit trotjänare, som en mycket kunnig och trevlig 
konferencier här i Skanör/Falsterbo under många år men tyvärr 
saknats de senare åren vilket lett till en allmän förflackning av ut-
budet av bilhistoria och tänkvärda anekdoter. Nu fanns ju ändå 
hans bil där som påminde om alla trevliga och lärda stunder.
 Sist men inte minst fanns också en 100 åring på plats i Skanör. 
”Aston Martin”-GRATTIS! Nästa år blir varumärket Maserati lika 
gammalt så vi ses den 3aug i Falsterbo eller till 100-års jubileran-
det i Modena 19-20-21 september 2014. Väl mött…

Av Erik Barkman

Kompisarna Jörgen Engström och Nils Haqkvinsson beundrar 
Eriks Ghibli som är i fokus för allas beundran.

En av huvudarrangören, Christer Kvist vill liksom 
publiken veta mer om historia och prestanda på 
Eriks Ghibli som är en ikon i bildesignvärlden.

Två Lamborghini Diablo satte färg  
 på tillställningen.

Text Erik Barkman Foto: Ninni Reinebo/Engström
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För första gången hade jag bestämt mig för 
att åka till sportbilarnas Mecka, norra Ita-
lien, för att gå på den klassiska bilmässan i 
Padova. Med mig hade jag ordförande Fred-
rik Ajnefors och klubbmedlem Johan Walin.
Ryanairbiljetter bokades (700:-tor) och bra hotell hittades mitt i 
Padova med 10 min promenad till mässan (Hotell Europa 100E/
natt). Hotellet erbjöd som added value stans hetaste bar i huset 
jämte, där avnjöt vi förfriskningar både på dag som kvällstid. Man 
kunde också njuta av italienska skönheter som inte rullade på 4 
hjul. Således upplagt för succé! 
    Hur var mässan då? Jo det var helt fantastiskt! Jag kände mig 
som en unge på julafton. Tänk er själva, 12 stora hallar fyllda med 
klassiska bilar, prylar, delar och allt däremellan. På parkeringarna 
utanför stod en massa privatpersoner och försökte sälja sina bilar. 
Inne i hallarna höll också många bilfirmor till med många exklu-
siva bilar till salu. Med svenska mått mätt så är priserna väldigt 
höga. Vi verkar inte riktigt värdesätta de italienska pärlorna. Trots 
detta så var det  många bilar som under mässans gång fick en 
skylt med texten ”Venduta” (såld) i fönstret.
    Vad sägs om en Alfa 
Giulietta – 83 för 12.000 
Euro?, eller kanske en Al-
fetta  70-tal för 7900? Eller 
en Maserati 3500 GTi för 
160.000 Euro. Samtliga 
dessa var fantastiskt fina 
ska sägas.
    Om man var ute efter 
någon del, möjlig eller 
omöjlig, så var chansen 
stor att den skulle hittas i 
någon av de två hallarna 
dedikerade för delar/
prylar/modellbilar/kläder 
och allt annat som inte 
är bilar. Positivt är att allt 
på något sätt hör sam-
man med bilhobbyn. Det 
är inte kiviks marknad 
med orelevant skräp och 
det tackar vi för. Dock tar 
det en hel del tid om man 
som vi letade efter ett 
blinkersglas till en Ghibli. 
Det är inte någon speciell 
ordning utan allt verkar 
ligga lite huller om buller.
Fredrik var svårt frestad 
av en Lancia Fulvia Zaga-
to och det var inte långt 
ifrån att den fick följa med hem, men det slutade med en bärkas-
se fylld av modellbilar istället. Johan hittade original verkstads-
hanbok/reservdelskatalog till Mexico. Själv nöjde jag mig med en 
modell av en Khamsin och ett Alfa märke.
När det gäller antalet Maseratibilar så blev vi något besvikna. Vi 
hittade 3 st Bora, 2 Indy, 3 Merak, 1 st 3500 till salu och 1 st QP-1 
till salu. Det kändes lite tunt. Vi blev dock mycket positivt överras-
kade när vi kom till Maseratis officiella monter. Påkostad och stor 
innehöll den 3 klassiker och mässans enda nya bil, den nya Ghib-
lin. Förra året slog Maserati rekord med c:a 6500 sålda bilar, tom 
sep i år har man order på 22.500! Ingen dålig tillväxt. Vi får nog 
finna oss i att Maserati i framtiden kommer bli mer mainstream.
Vi träffade Fabio Collina som är chef för den klassiska avdelning-
en hos Maserati och ansvarig för det historiska arkivet. Närvaran-

de var även hans företrädare, den legendariske Ermanno Cozza 
som jobbat på Maserati sen 1951! Hans engelska var lite knackig 
så det var svårt att föra några längre diskussioner med honom. 
Jag lyckades i alla fall få reda på att hans favorit var 3500GT. Fabio 
hade tre favoriter: Mexico, Khamsin och Mistral Spider.
Det som verkligen var kul var att Fabio verkade genuint intres-
serad av att prata med oss. Då vi tre tillsammans har 6 klassiska 
bilar så gick han och hämtade sin dator med resultatet av flera 
års arbete med att digitalisera arkivet. Genom att uppge chas-
sienr så kan man få fram en hel del information om sin bil. Det 
finns väldigt väl bevarad dokumentation från bilens produktion. 
Man kan beställa kopior av dessa dokument och det är något jag 
verkligen kan rekommendera. Är du intresserad av detta skicka 
ett mail med chassienr på din bil till: fabio.collina@maserati.com
    Han går då ner i arkivet och ser vad som finns bevarat till just 
den bilen. Ofta finns det ett ”Test data sheet” som innehåller in-
formation från när motorn byggdes och bilen provkördes innan 
leverans. Ibland finns även leveransnotan och då ser man exakt 
vilken utrustning bilen hade när den levererades, vilken färg ut-
och invändigt samt vart bilen hade sålts. 
    Fabio var vänlig att översätta den handskrivna texten på mitt 
”Test data sheet” för min Qp-1. Man kan notera att provkörningen 
när bilen var klar var på hela 32 mil! Därefter var det nästan en hel 

sida med justeringar som behövde göras. Helt normalt enl Fabio. 
Det var allt ifrån växellänkage som var trögt, till vindljud från en 
bakdörr osv.
    Kul (i alla fall för mig) var att få reda på att min nyinköpta auto-
matväxlade Khamsin är en av endast 4 vänsterstyrda tillverkade i 
Euro spec med aut. Totalt gjordes 95 aut och majoriteten gick till 
uS och till högerstyrda marknader. 
    Bra var också att vi fick kontaktuppgifter till projektledaren för 
100-årsjubiléet nästa år. Då kan vi hålla oss uppdaterade på vad 
som gäller. Redan nu var det planerat c:a 70 bilar från uS som ska 
delta. Nog ska vi väl åka en delegation från Sverige med våra 
bilar?
    Så visst var helgen en succé! Jag är tillbaks nästa år!

Auto D’Epoca Padova Text: Fredric Gustafsson  Foto: Johan Walin

Köpguide på 
Maserati Biturbo 
Tidningen Klassiker planerar en köpguide på Maserati Biturbo i numret 
som kommer ut i början på januari. En Biturbo Si från 1987 fick fungera 
som fotomodell en hel arbetsdag inför en mycket noggrann fotograf. 
 

Biturbo i fotoateljen

För tredje året i rad arrangerade 
motortidningen Gran Turismo bil-
mässa i den tegelbyggnad som JV 
Svensson, för mer än 150 år sedan, 
lät uppföra som automobilfabrik. 
Även i år var det ett mycket uppskattat och välbe-
sökt arrangemang. Sveriges generalagent för Ma-
serati ställde ut den nya Ghibli modellen samt en 
Gran Sport. Svenska Maseratiklubben deltog med 
två bilar. En Sebring Serie II från 1966 som ägs av un-
dertecknad samt Fredric Gustafssons Khamsin från 
1976. Som alltid är det möten mellan människor som 
blir det mest intressanta och minnesvärda.  
    För mig personligen var ett mycket långt samtal 
med Hans Ehrich, svensk industridesigns ”grand 
seigneur”, en av söndagens finaste stunder. Hans 
E. har hela sitt liv haft ett genuint och passionerat 
bilintresse. På 1960-talet var han anställd som ung 
formgivare på Fiat. Han mindes Maserati Sebring 
från gatorna i Milano och Turin då bilen var ny. under 
sin tid i Italien lärde han personligen känna Giovanni 
Michellotti, som formgav Sebringmodellen hos Vig-
nale. Vi vandrade över till Khamsin som är formgiven 
av Marcello Gandini då Maserati ägdes av Citroën. 
Hans E. ägde under flera årtionden en Citroën SM, en 
sann gran turismo med V6 Maseratimotor.  Svenska 
Citroënklubben, som rekommenderade vår klubb 
att delta i mässan, hade även 2 bilar utställda bred-
vid våra. Hans Ehrich och jag fortsatte med en lång 
diskussion kring DS modellens radikala och skulptu-
rala formgivning. Om formveck vid hjulhus och mo-
torhuv, och mycket annat. 
    På ett naturligt sätt avslutade vi vårt samtal om 
vad som binder dessa gamla fina bilmärken samman 
och de färgstarka människor som var med då de ska-
pades. En fin ”bil” helg var det. Om ni inte var där så 
boka gärna in samma helg nästa år. Svenska Masera-
tiklubben kommer att deltaga även då. 

Gran Turismo Expo 
Bilmässan i Nacka Strand 
8-10 november 2013 Text och foto: Jan Fidjeland

Text och foto: Fredrik Ajnefors
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Maserati 5000 GT Bertone 
funnen av vår klubbmedlem 
Niklas Hannah.

Jag jobbar sedan två år i Italien som representant för 
auktionsverket COYS.
Vad jag sysslar med är helt enkelt att åka runt mel-
lan olika städer i bl.a Italien, Schweiz och Spanien 
där jag söker upp, besiktigar och värderar olika bilar. 
Ibland för någon privat intressent men oftast med 
avsikt att försöka få ägarna att anmäla sin bil till nå-
gon av Coys auktioner som hålls i England (London), 
Tyskland och Monaco. 
För två veckor sedan fick jag anledning att resa till Valencia i Spanien där jag 
skulle träffa säljaren av en Hispano-Suiza T60 Chapron. Bilen visade sig vara i 
toppskick och kommer att vara ett objekt vid vår auktion i december. Dagen 
efter hölls, lämpligt nog, en samlarbilsmässa i Valencia. Självklart åker vi dit, 
min kontakt och jag. Han introducerar mig för diverse branschfolk där många 
visar sig vara mycket intressanta. En spanjor som är representant för en reno-
veringsfirma börjar ivrigt prata spanska med mig. Jag förstod inte ett ord av 
vad han sa utom ett som jag hajade direkt;  --”Maserati”. ”Vilken sort?” –frågar 
jag eftersom jag vet att ett par försvunna maseratibilar kan tänkas finnas i just 
Spanien. Och..jo då! Det var en Bertone Coupé. Jag var plötsligt på spåret efter 
den, sedan 1967 knappt sedda Maserati 5000 GT Bertone. Jag fick se bilder på 
bilen som bekräftade det hela och upptäckte plötsligt att min puls verkade 
ligga på runt 200. Efter mycket segdragna förhandlingar om att få se bilen, åker 
jag så småningom tillbaka till Valencia. under tiden har jag tagit kontakt med 
en kund i New York som är mycket intresserad av ett köp om inte ägaren begär 
alltför mycket. Om så blir fallet går bilen till Coys auktion i Monaco. 
    Historien om bilen berättar att Bertone ställde ut bilen i sin monter på Turin 
mässan 1961. Den fick massor med beröm och uppmärksamhet men man 
lyckades inte hitta en köpare. Hoppet stod till Shahen av Iran men han valde 
Tourings version av 5000 GT istället. Maseratifabriken plockade då ur 5000 
GT-motorn och använde bilen som en ”testmula” för bl a 4,2 liters V8:an. Så 
småningom hittade man en köpare 1964, då Gian Carlo Guasti köpte bilen. 
Han behöll den i endast ett år varefter Maserati fick tillbaka den. Efter två år 
på Maseratis muséum såldes den igen till den Spanska importören Auto Paris. 
De krävde dock en liten ”face lift” för att få den att se mer modern ut (?). Bilen 
fick nu Mexico-lyktor, d o instrumentpanel, motor och växellåda. Bakljusen byt-
tes ut mot de som satt på ISO Rivolta och bilen lackades om i ny färg. Sedan 
försvann den och var osynlig i närmare 40 år. Bilder har under tiden funnits på 
internet men ingen har, såvitt känt, sett bilen i verkligheten. Det har visat sig att 
den hela tiden har stått hos sönerna till den förste ägaren i Spanien. Tillbaka i 
Valencia ska jag nu återuppta mina ansträngningar att få förmedla en försälj-
ning av bilen. Min amerikanska kund avser att återställa den till originalskick 
om han får köpa den. Vi får se hur det går. För mig har det varit en riktig fullträff 
att få vara den som snokat upp denna vackra Maserati 5000 GT Bertone coupé 
från Turinmässan 1961.

Er representant i Italien
Niklas Hannah                                     
PS. Bilderna är nytagna av mig

Pressbild från 60-talet



att nämna är den bronsstaty av den enastående sångaren i Queen, 
’the late’ Freddie Mercury som finns på platsen. Han står och blickar 
ut över den vackra sjön. Vinnare i concouren blev denna gång inte 
oväntat Stephen Dowling (Australien) med sin vackra 5000GT trots 
en riktigt fin 200SI och andra unika bilar som Quattroporte Bellagio 
Fastback m.fl. Se för övrigt den bifogade, kompletta listan. Galamid-
dagen på Montreux Palace med temat ’99 years of Passion’ med fa-
brikens efterlängtade presentation av ’100 years of Maserati’ blev en 
värdig avslutning på en oförglömlig vecka. Nästa års 100-årsfirande 
med rallyn och annat kommer att organiseras av Maserati själva utan 
inblandning av den Italienska klubben. Så, -under en intensiv trum-
virvel avslöjades datum för det stora firandet 2014. Den 19-20-21 
september kommer starten att gå i Modena. Man har även planer 

på en kortege 
som ska gå ige-
nom Lombar-
diet till Monza 
och Torino. 
Kanske kom-
mer den idén 
att stöta på en 
del problem 

med logistiken med tanke på att ca 300 – 500 bilar anländer för att 
delta i den. Vi får väl se. Jag har regelbunden kontakt med fabriken 
och vet att man jobbar för högtryck inför presentationen av defini-
tivt program senare i december. 
Prisutdelningen blev en succé precis som hela detta oförglöm-
liga rally. Jag kommer nog aldrig att glömma de vägar med otroligt 
vackra vyer vi passerat, allt under det att solen lyst från en klarblå 
himmel. En oväntad men fin avslutning för vår del blev att Peter 
Straub kallade upp mig och Camilla samt våra vänner Dimitros och 
Anastacia (Grekland) på scen för att mottaga pris för ’längsta tillfart’. 
Priset visade sig vara en check på 2.000 euro från Pirelli Switzerland! 
Efter frukost och avsked på söndagen avslutade vi med en lunch på 
Kempinski i Geneve.
Cordiali Saluti!
Signor Thomas Wolf (Mr. White) Lago di Como, Italia

PS. Kan inte undanhålla er följande lilla händelse vid passeringen av 
tullen I Lugano.
Tulltjänstemannen: Passport please. Svedese? Hm, -what about all 
these bags in the rear seat?
Jag: It´s shoes and dresses belonging to my wife, waiting in Geneva.
Tulltjänstemannen: Ok, what kind of occupation do you have?
Jag: Well, I´m driving a Maserati.
Tulltjänstemannen: Ok! Allora…let the engine rev high so we all can 
hear its beautiful sound!
Missione compiuta!
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Sommaren 2013 blev minst sagt omtumlande då min fru 
Camilla och jag på vår årliga semester, fann vår drömvå-
ning vid Comosjön. Huset ifråga är en nyrenoverad sjö-
villa från 1500-talet, med egen brygga. Vi slog till direkt 
och avslutade affären under juli månad. 

ponerande med graciöst smäckra pelare och stora salar för event av 
den här typen. Rallyt hade samlat totalt 80 anmälda fordon varav vi 
var tre bilar från Sverige som skulle få uppleva ett enastående rally 
som planerats och arrangerats minutiöst av schweizarna med Peter 
Straub som Co-ordinator. Det bäst organiserade rallyt jag har upp-
levt under de senaste tio åren är utan tvekan ’Interlaken 2006’ och 
nu visade det sig bli nästan lika fantastiskt med strålande väder och 
+22 grader hela helgen. ”Bellissima!” 
Första rallydagen började med en härlig rutt till den kända klock-
dalen Brassus med ett besök hos märket Blancpain. Vi delades in i 
grupper för rundvandring och visning i verkstaden. Ingen fotografe-
ring var tillåten p g a sekretessen runt detta imponerande hantverk. 
Andra delen av rallyt bjöd på enastående utsikt längs kurviga bergs-
vägar med paus för ett besök på det kända klostret ’Romainmotier’. 
Busstransfer avgick, naturligtvis i tid enligt Schweizisk sed, till det 
vackra slottet Chateau de Chillon från 1500-talet, vackert beläget i 
solnedgången vid Lac Lemans strand. Middagen intogs i riddarsalen 
med tal av oss representanter från alla olika klubbar. Jag överläm-
nade vår klubbs designade glas till Peter Straub som kunde sola sig 
i glansen av allt beröm från alla efter ännu en fin dag dag med strå-
lande solsken. 
Lördagens rally startade med en klättring längs med vingårdar till 
Lac de I´Hongrin där en väg stängts av för vårt rally med start i en-
minuters intervall. Vägen var enastående vacker men jag höll på att 
klippa en kossa trots att vi blivit varnade för kreatur på vägen. Dock 
kom vi alla helskinnade till lunchen med paella på relais Alpin i Les 
Mosse med massor av canapéer,  desserter och en fantastisk utsikt i 
solskenet. Allt naturligtvis ordentligt tilltaget. Därefter körde alla till 
Place du Marché i Montreux för en folklig Concours D`elegance. Värd 

Faktum är att mitt nya, stora projekt blir att få ner min svenska ma-
hognyracer i nyskick, med helt ny motor och med en stor Tridente 
flagga som kommer att synas ordentligt dagarna före Maseratis 100-
års jubileum nästa år. Det blev därför självklart att årets pre-rally nu 
kom att starta vid Comosjön istället för Ascona i Schweiz. Det första 
min bror (Jaguar Arden) och jag med min Gran Sport gjorde vid an-
komsten till Como den 16 september var att besöka den etablerade 
musikproducenten Francesco, vid ’Ottonote Studios’ som spelade in 
V8-soundet på min Maserati. Ljudet ska komponeras till en V8-sym-
foni att uppföras vid fabrikens 100-års jubileum nästa år. 
Väl på plats i huset kl. 18.00, med en välkomst aperitif i handen, hälsa-
des alla gäster, totalt fem ekipage från Wien, London, Stockholm och 
Atén, välkomna. En venetiansk träbåtstaxi hämtade senare upp alla 
vid bryggan för avfärd till Grand Hotel Tremezzo för gemensam mid-
dag och där alla gäster senare övernattade. Nästa morgon startade 
med båttur till Bellagio i 24-gradig värme och solsken. Jag plockade 
upp min mobiltelefon och visade småleende upp att webbkameror 
hade registrerat årets första snöstorm på vår planerade rutt över Ti-
cino passen. Ett faktum som gjorde att min bror fick kalla fötter. ”Vi 
kommer att köra av! Är det verkligen värt detta för att få uppleva 
några av världens vackraste vägar?!” Svaret på hans undran blev ett 
obetingat ’Ja’. Eftersom det blev hela 2 plusgrader på alptopparna 
dagen efter.
Dimman lättade trolskt över Comosjön på morgonen innan start. En 
grupp Maseratisti, spända inför upplevelsen av ett snörikt alpland-
skap med, förhoppningsvis torra vägar, lystrade ivrigt till komman-
dot ’gentlemen –start your engines’. Inte minst jag själv var smått 
nervös men faktum är att även om det är en chansning att arrang-
era en ’Gran Tourer’ resa  av denna klass, så blev vår road trip en helt 
oförglömlig upplevelse. Vi intog Ticino passen med sina fyra årstider, 
över Furkastrasse och Grimselpasse. Det gällde att vara uppmärksam 
hela tiden. Vi upplevde de mest hisnande vägar i ett snörikt alpland-
skap, som hämtat från en Bond-film och även om det var snö på hela 
alptoppen så var det som en naturscen med även grönskande top-
par och omgivande ängar med skog och buskar som bakgrundsde-
kor. Vi monterade kameror på bilarna och resultatet kommer senare 
att bli en kort DVD som vi eventuellt lägger ut på You Tube.  Lunch 
intogs på Interlakens Grand Hotel Beavu Rivage och enligt program-
met blev vi endast en timme försenade till incheckningen på Four 
Seasons i Geneve där hela fem parkeringsvakter tog hand om våra 
bilar så att vi lite senare med röda ögon kunde inta en kulinarisk tryf-
felmeny och prata länge om dagens upplevelser där Maseratin verk-
ligen fick visa vad den gick för. Nästa dag efter frukost och spa, åt säll-
skapet lunch vid Chateau d´Ouchy i Lausanne och efter det styrde vi 
mot Hotel Fairmont i Montreux för incheckningen till International 
Maserati Rally 2013 med temat ’99 years of passion’. Min bror tog 
adjö och styrde hem mot Stockholm i sin Jaguar Arden och vi andra 
anslöt till ’get together’-drinken vid La Coupole i hotellet som är im-

Lunch i Alpina les Mosses

Concours d´Elegance på place du Marche,  Montreux

Ticino  passet

International 
Maserati Rally 2013 
and pre-rally Report part 2

Vinnare i concouren blev denna gång inte 
oväntat Stephen Dowling (Australien) med 
sin vackra 5000GT trots en riktigt fin 200SI 
och andra unika bilar som Quattroporte Bel-
lagio Fastback m.fl. Se för övrigt den bifogade,  
kompletta listan. 

Wolf’s lya vid Lago di Como

Concours délegance på place du 
Marche , Montreux

Maserati 200 SI med Fabio Collina och Ermanno Cozza

Text : Thomas Wolf. 
Foto: Thomas Wolf och Mark Sonnery
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Johan Walin är van att köra Maserati sedan 
lång tid tillbaka. Redan på 70-talet köpte han 
sin första Maserati, en Ghibli som inhand-
lades hos Lasse Gumpell på Hornsgatan i 
Stockholm. Egentligen ville Johan ha den blå 
Mexico’n som också stod i försäljningshallen 
men denna var inte till salu utan Lasse ville 
behålla den för eget bruk. 

Inköp av två halvdana Mexico 
som ska bli ”1 pärla”

Bilen förföll sedermera rätt så mycket och står nu som ett renove-
ringsobjekt hos Jonte som har CC Motor men det får bli en annan 
historia. Johan brukade sin Ghibli mycket och det var en trevlig bil 
att ha som drog blickarna till sig när han drog runt på turnè med bl.a. 
Pug Rogefelt.  Efter ett tag såldes dock Ghiblin för att senare ersättas 
med en Biturbo. Så småningom kom dock Johan över en fin Mexico 
men av lite olika anledningar avyttrade Johan bilen, något som han 
kom att ångra. 

Winners MIR2013

Straub Peter Seite 1 23.09.2013, 12:24

Yr MIR2013 Cars who colour nat. Start # Score
Overall winner: Regularity & Concours (incl. Peter Martin-Challenge Cup)

1991 Maserati Shamal Frits & Coreille Harms nero NL 49
Regularity: Vallée de Joux & Lac de l'Hongrin

1968 Maserati Mexico Timo Grünewälder & Torsten Brylla azzurro met. DE 21 1°
2012 Maserati GranTurismo S Peter & Sallie Allard nero UK 85 2°
2008 Maserati Quattroporte V Rainer & Jeanette Füchslin nero CH 77 3°
2003 Maserati 4200 Coupé Robert Gerlach & Andrea Ziegfeld nero DE 60 4°
1996 Maserati Ghibli Cup #14 Pierluigi Santoro nero IT 52 5°
1971 Maserati Ghibli SS Peter & Jane Holmes rame met. UK 28 6°
1982 Maserati Khamsin Rolf Versen & Eva Menesi nero DE 39 7°
1928 Maserati 26 M Heinz Hofer maroon CH 13 8°
1963 Maserati 3500 GTI Sebring I Roger & Helen Epsztajn rosso UK 9 9°

Concours d'Elégance Place du Marché: Classic Cars, inc. single seaters¦Sports Cars¦50s¦6-cyl.
1964 Maserati 5000 GT Stephen Dowling rosso fuoco AUS 18 1°
1960 Maserati 3500 GT Spyder Vignale Claudio Mosconi canna di fucile CH 2 2°
1957 Maserati 200SI Kevin & Larissa Wood rosso corsa DB 1 3°

Concours d'Elégance Place du Marché: Bi-Turbos, inc. 3200GT
1991 Maserati Shamal Frits & Coreille Harms nero NL 49 1°
2000 Maserati Quattroporte IV evo Aurel Koenig & Yuk Sheung blu Maserati CH 54 2°
2001 Maserati 3200 GT Marianne Bucher verde CH 56 3°

Concours d'Elégance Place du Marché: Modern Cars (4200 Coupé, Spyder, QP V, current models)
2013 Maserati GranCabrio MC Remo & Jennifer Tschanz bianco CH 88 1°
2013 Maserati GranTurismo MC Stradale Hakan Kirkali & Deniz Cigdem nero CH 86 2°

2004/8 Touring Bellagio Fastback Prototype #00 Marco Perdicchia marrone scuro CH 78 3°
Longest journeys: 1 set of Pirellis each

2007 Maserati Gransport Thomas & Camilla Wolf, Stockholm grigio Alfieri SE 65
2006 Maserati Gransport Dimitrios & Anastasia Michelinakis, Athens nero GR 64
1991 Maserati Shamal Roberto & Antonino Ricciardello, Palermo nero IT 46

Roberto Mercuri Quality Car Care Voucher 
1972 Maserati Bora 4.7 Hanspeter & Sonja Kramer rosso fuoco DE 33

Enthusiasts Prize:  Emirates Airline Voucher
1968 Maserati Mexico Percy Thio & Sandra Boudewijns blu ollandese NL 22

THE WINNERS

Chateau de Chillon

Då även den disponibla tiden ökat efter att han lämnat det vanliga 
arbetet började tanken på att åter införskaffa den bästa bilen som 
finns, enligt Johan i alla fall, Maserati Mexico. Många Mexico passerar 
Åke Nordqvists verkstad som Johan nästan är granne till men ing-
en av dem tycktes vara till salu. Även ute i Europa verkade utbudet 
ha minskat. Så en morgon i september dök det upp en annons på 
Blocket på en Mexico med de rätta specifikationerna, 4,7 liters motor, 
ljus klädsel och ekerfälgar. Johan ringde direkt och fick tag i ägaren 
som väl skulle kunna visa bilen i helgen några dagar senare. Det pas-
sade inte Johan som ville se bilen direkt just nu! Efter en stund fick 
han träffa ägaren som visade sig vara en bekant från musiktiden. 
Ett omedelbart förtroende uppstod och Johan kunde köpa pärlan 
direkt. Några mindre skavanker hade den nog men den var ju trots 
allt mer än 40 år gammal och specifikationerna var ju som sagt de 
rätta. En transport ordnades till Åke som lovat att starta upp bilen. 
Väl på plats visade det sig, som så ofta i livet att det första intrycket 
inte alltid är det bästa. Karossen var nog mer anfrätt av rost än vid 
första anblicken och det fanns åtskilliga hål som gick rätt igenom bi-
len. Mexicon demonterades omedelbart och det mekaniska visade 
sig naturligtvis också kräva en helrenovering men den var i alla fall 

Carlotta Wenger, & Peter Straub (CH) Jean-Pierre 
Lasartigues (FR)
Foto: Marc Sonnery

Quattroporte Bellagio Fastback

Chateu de Chillon

Stephen Dowlings 5000 GT
Foto: Marc Sonnery

Anne och Camilla med Freddie Mercury

Thomas & Camilla Wolf i Montreux
Marc Sonnerys ”ride” med Valais i bakgrunden.
Foto: Marc Sonnery 

Magnus Ahlqvist, Johan Walin och Åke Nordqvist förhandlar.

Johan och Mikael vid Johans ” fina” bil.

Text och bild: Fredrik Ajnefors
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Det var dagen före midsommar och allt var mycket lugnt på stads-
kontoret i Luleå, precis som det brukar vara i den svenska förvalt-
ningen denna dag. Efter lunch var det i stort sett bara Staffan som 
satt kvar och arbetade. ute var det högsommar och tack vare Luleås 
geografiska belägenhet ljust dygnet runt. Staffan hade planerat att 
fira midsommaraftonen med ett par kollegor som hade ett hus i Lu-
leås skärgård och bland annat därför hade han tagit på sig att jobba 
den här eftermiddagen.
 Plötsligt knackar det på dörren och där står en man och ser en 
smula förbryllad ut.  Han presenterar sig och säger på bruten eng-
elska att han heter Alexej och att han vill träffa stadsarkitekten. Staf-
fan frågar om han har något möte bestämt men så var inte fallet. 
Han hade bara meddelat att han skulle komma på ett besök denna 
vecka och nu var det torsdag. Det är riktigt säger Staffan men i Sve-

rige är det inte vilken torsdag som helst, det är nämligen dagen före 
midsommarafton och då är Sverige i det närmaste stängt. Så stads-
arkitekten är alltså inte här, säger Mr Alexej med besviken röst och 
berättar att han kommit från Albanien för detta besök. Jag är rädd att 
så är fallet, svarar Staffan. Ni kan inte träffa honom förrän på måndag, 
tyvärr.
OK, säger Mr Alexej, som förstår att han inte får uträttat det han ville 
denna dag. Kan ni hjälpa mig att finna ett hotellrum till måndag? 
Självklart säger Staffan och ber Mr Alexej sitta ner medan han ringer 
till Stadshotellet. Rummet fixades och Staffan, som tycker lite synd 
om Mr Alexej, frågar om han får bjuda på en kopp svenskt kaffe. En 
timme och tre koppar kaffe senare har de börjar bli lite bekanta när 
mannen från Albanien är på väg att bryta upp för att bege sig till 
sitt hotel. Då får Staffan en idé och frågar om han har lust att göra 

Pampen 
från Tirana
(sedelärande historia med verklighetsanknytning)

honom sällskap vid midsommarfirandet påföljande dag. Mr Alexej 
ser först lite förvånad ut men utbrister sedan: med glädje om ni vill 
ha mig med. Bra, säger Staffan, jag hämtar er på hotellet kl 11. Ta på 
er oömma kläder, det brukar nämligen alltid regna på midsommar-
afton och vi ska vara utomhus.
 Dagen efter var det strålande väder och hela naturen stod i blom 
vilket den inte gjort särskilt länge på dessa breddgrader. På vägen 
ut till kollegernas hus i skärgården berättar Staffan om det svenska 
midsommarfirandets alla detaljer. Hur flickorna ska sova med sju 
sorters blommor under huvudkudden för att drömma om sin till-
kommande och om hur dansen forsätter långt in på den ljusa nat-
ten. Staffan frågar om Mr Alexej känner till Strindberg och får till sin 
glädje höra att så var fallet. Han hade t o m läst Fröken Julie men vis-
ste inte att det var just på midsommarafton handlingen utspelades. 
När de kom fram till huset hälsades Mr Alexej hjärtligt av värdfolket 
och fick genast en krans av blommor att ha på huvudet. Sedan vid-
tog firande med resning av majstång, intagande av flera sorters sill, 
knäckebröd och Västerbottenost. Därtill drack de öl och snaps som 
Staffan hade haft med sig från stan. Det ska vara Taffel Akvavit, den 
med vit etikett och röd text. En gudabenådad dryck anser Staffan. Ef-
termiddagen förflöt utan regn och det dansades och hoppades små 
grodorna och allt annat som hör till. Mr Alexej hade uppenbarligen 
mycket roligt. Han njöt av de nya traditionerna men var ganska för-
tegen om sitt eget liv. 
 Dagen efter var de på väg mot 
Luleå och innan Staffan släppte 
av sin gäst utanför Stadshotellet 
frågade han om denne inte ville 
komma hem till honom och äta en 
enkel söndagslunch. Så blev fallet 
och Staffan improviserade fram en 
god måltid vilket han är bra på. Det 
blev bl a en av hans favoriträtter, 
nämligen blodpudding Maserati, 
en av hans specialiteter. Det gav också Staffan en anledning att be-
rätta om sin passion för italienska bilar. Känner jag Staffan rätt blev 
det nog ett glas ur den där flaskan med den vita etiketten och de 
röda bokstäverna också. Eftermiddagen förflöt med diskussioner 
om bilar, litteratur, mat och upplevelser i världen. Mr Alexej tackade 
Staffan varmt och sa att han skulle gå till sitt hotell för att förbereda 
sig inför morgondagen. Det var uppenbarligen något viktigt i gör-
ningen men Staffan frågade inte i onödan om detta utan avslutade 
med att säga att de kanske skulle ses på kontoret dagen därpå.
 Dagen efter kom en mycket korrekt klädd Mr Alexej till kontoret 
där Staffan hade bokat in ett möte med sin chef. När mötet var över 
kom Mr Alexej in till Staffan för att säga adjö. Han lämnade sitt kort 
och tackade för en trevlig helg. Kommer ni någon gång till Albanien 
så hoppades jag få träffa er igen. Trevlig resa sa Staffan och var på 
väg att stoppa in visitkortet i skrivbordslådan bland alla oanvändba-
ra visitkort som låg där. Men först läste han noga på kortet. Mr Alexej 
var tydligen en höjdare i sitt avlägsna land. Om Staffan förstod titeln 
rätt så var han ungefär statssekreterare där. OK tänkte Staffan, det var 
en trevlig helg och tänkte på hur han lärt fått lära sig texten till Små 
grodorna på albanska. Efter en tid föll hela episoden i glömska och 
någon resa till Albanien blev det naturligtvis inte.

 Ett par år senare ringer Staffans bror Fredrik och låter bekymrad. 
Jag står i Tirana med motorhaveri. Jaha, tänker Staffan, vad kan jag 
göra åt det men frågar ändå hur han hamnat där. Fredrik berättar att 
han varit i Grekland på semester med sin tjej och nu var de på väg 
hem. Motorn i Fiat Spidern hade börjat låta illa och till slut gick bilen 
inte att köra. Jag tror det är totalras, säger Fredrik. Och i den här hålan 
av alla ställen. Staffan hade lyssnat på hela historien med ett halvt 
öra men säger när Fredrik slutat: Sa du att du var i Tirana? Ligger inte 
det i Albanien? Jovisst, det är huvudstaden i det här märkliga landet 
där man inte begriper ett ljud av vad de säger. Nej, säger Staffan, al-
banska är helt obegripligt för oss men jag råkar kunna små grodorna 
på albanska. Vad svamlar du om, säger Fredrik som blir irriterad över 
att brorsan inte tar situationen på allvar. Staffan avbryter honom och 
ber honom vänta en minut medan han drar ut skrivbordslådan och 
börjat bläddra i högen av visitkort. Är du kvar Fredrik? Ja. Har du en 
penna? Ja. Skriv då upp det här numret. Ring det och be att få tala 
med Mr Alexej. Är det nån bilsnubbe du känner eller vad? Nej men 
han kanske kan hjälpa dig. Hälsa från mig och ring igen om det inte 
fungerar. Staffan hörde inget mer från din bror den dagen och inte 
påföljande dag heller. 
 Tio dagar senare ringer Fredrik och säger med uppfordrande 
tonfall till sin bror: Hör nu brorsan vad är det för kontakter du har 
egentligen? Hurså, svarar Staffan något undrande. Den där snubben 

i Tirana var ju en udda typ. Jag ringde honom 
och hälsade från dig och berättade om min 
situation med bilfan som strulade. Det dröjde 
bara en stund innan det kom en bärgare och 
tog bilen till en verkstad och mig till stans 
flottaste hotell. Där bodde jag i en svit medan 
de reparerade bilen. Jag käkade i restaurang-
en varje dag och det var inte dåligt. Har aldrig 
uppskattat rysk kaviar men här var det riktigt 
gott efter ett tag. Efter fem dagar på det där 
plejset kom de med bilen till hotellet. När jag 

öppnade huven såg jag att de satt in en ny spis. T o m insprutnings-
systemet hade de bytt. Hur fan får de tag på såna prylar i Tirana? De 
måste ha beställt rubbet från Turin. Jag blev ju skiträdd samtidigt för 
vad det skulle kosta. Även om pengarna där nere var billiga, när man 
hade kronor eller dollar, skulle det bli en bra slant. Killen som kom 
med bilen sa bara att jag måste prata med hotellet om detta. Så jag 
tog mod till mig och gick till receptionen och sa att jag ville checka 
ut och undrade vad detta kostade och om de visste något om bilen. 
Portieren sa bara att jag hade varit Albanska Statens gäst och att jag 
inte var skyldig någonting. Men bilen då? Den vet vi ingenting om, 
sa den något högdragne portieren. Här är nycklarna. Vill ni ha frukost 
innan ni reser imorgon? Så nu vill jag veta vad du har för skumraskaf-
färer med det där landet, sa Fredrik.
 Staffan berättade om Mr Alexejs besök i Luleå och hur han lärt 
honom hoppa små grodorna och dricka Aalborgs med den vita 
etiketten. Lärt honom lite om svenska sedvänjor helt enkelt. Men e 
han nån djävla pamp där borta? Ja, Fredrik det är han men nu pratar 
vi inte mer om det. Är du nöjd med bilen? Går som en dröm, säger 
Fredrik. Och brorsan, jag glömde en sak. Tack!

Namnen i historien kan vara påhittade.

komplett. Med karossen var det nog, trots allt värre. Den var både 
rostig och bucklig efter ett som det verkade, tufft liv. För en entusiast 
som Johan var allt detta dock inget som skapade någon handlings-
förlamning. Tvärtom. En donatorkaross skulle enligt uppgift finnas 
hos den legendariske karossbyggaren m.m. Magnus Ahlqvist i Ryda-
holm. Magnus kontaktades raskt och det visade sig att han hade en 
komplett kaross men också en mängd användbara delar som inred-
ning, rutor m.m. Den bärande rörramen (Mexico är byggd som ett 
mellanting mellan självbärande kaross och ram), hjulupphängning-
ar, motor och drivlina hade kapats bort från bilen för att användas till 
Magnus bygge av en Maserati tipo 151 replica men resten av bilen 
hade han ingen användning för.
 En knapp vecka senare åkte Johan, Åke och undertecknad ner i 
Johans Quattroporte 4 till Rydaholm för att titta på Mexicokarossen. 
Det tog dock tid innan vi granskade objektet när vi kommit fram då 
Magnus har en massa fantastiska projekt på gång. Mest intressera-

de vi oss naturligtvis för Tipo 151 projektet. Denna bil kommer att 
finish-mässigt vida överglänsa de en gång i början på 1960, talet 3 st 
byggda originalbilarna, av vilka troligen ingen längre existerar. Mag-
nus replica såg helt fantastisk ut och den var redo för första uppstart 
vilken dag som helst. Vi hoppas kunna återkomma med en artikel 
om denna unika bil senare. 
 Johans objekt visade sig motsvara förväntningarna, ram och 
hjulupphängningar hade på ett försiktigt sätt tagits bort från karos-
sen och av rost syntes inte så mycket. Inredning, stötfångare, lam-
por m.m. var prydligt sorterat. Då Magnus begärde en högst rimlig 
summa för rubbet kunde affären göras upp på direkten. Nu var bara 
problemet att få upp kaross och alla delar till Åkes verkstad. Magnus 
kollega, Mikael Lundin, lovade dock att ordna detta och två veckor 
senare anlände den något stympade skönheten till den nya verk-
staden för att kunna bringa nytt liv i Johans Mexico. Ett spännande 
renoveringsprojekt har tagit sin början.

Blodpudding Maserati

Ett flertal klyftor vitlök skivas och frä-

ses i olivolja (försiktigt annars blir det 

beskt). Därefter i med tärnade äpplen, 

lite mera fräsa och slutligen tärnad 

blodpudding för slutstekning. Rårörda 

lingon och öl till detta. Rårivna moröt-

ter med en god dressing passar också 

bra till. Lyxvarianten är att ha med rökt 

skinka eller bogfläsk i tärningar och ett 

glas Taffel Akvavit till det hela.

Johan och sonen Alvin vid donator-Mexicon.

Text: Bengt Dieden
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