


Jubileumsåret 2014 
har, likt många andra 
år nuförtiden, gått 
otroligt fort men 
ännu återstår själva 
födelsedagsfirandet, 
Maserati 100 år den 14 
december. 

För Maseratiklubbens del inleddes året med 
årsmöte i april följt av första maj träffarna i 
Krapperup respektive Skokloster. Vid Prins 
Bertil Memorial eller Gärdesloppet i maj var 
Maseratideltagandet fantastiskt, vi hade den 
största kavalkaden av olika modeller av samtliga 
klubbar. I slutet av augusti genomfördes ett 
tidigt och av deltagarna, mycket uppskattat 
höstrally i Sörmland med stort deltagande, där 
även Ferrariklubben var inbjuden. I mitten på 
september ägde Maseratifabrikens officiella 
firande rum i Italien med 6 svenska ekipage på 
plats plus ytterligare ett antal nerresta svenska 
observatörer. I slutet på oktober reste ett tiotal 
medlemmar ner till den årliga gammelbilsmässan 
i Padua och nu i november fick klubben möjlighet 
att visa upp sig och bli huvudattraktion på 
Granturismo mässan både i Nacka och Göteborg, 
den sistnämnda har just avslutats när detta skrivs. 

Året har således varit alldeles extra fullspäckat 
och intensivt och deltagandet har också 
genomgående varit högt. 

Jag hoppas att så många som möjligt fått 
möjlighet att delta på åtminstone något av årets 
arrangemang. Om inte, finns det ju fortfarande 
möjlighet att närvara vid födelsedagsfirandet 
i december (eller beställ en 100-års piké, det 
finns ännu några kvar!). Själv kommer jag nog 
att framförallt minnas Granturismo mässan i 
Nacka där vi verkligen fick visa vad vi kunde 
åstadkomma i form av en vacker presentation 
av fina bilar med stor uppskattning från ett 
rekordstort besökarantal och utställare. 

Fortfarande äger den helt dominerande delen 
av klubbens verksamhet och arrangemang rum 
i Stockholmstrakten och i Skåne. Detta beror 
naturligtvis främst på att styrelsen bor på dessa 
orter. Klubben skulle verkligen uppskatta om 
du som bor någon annan stans i landet och har 
intresse för att anordna aktiviteter, hör av dig till 
styrelsen. Även om de flesta klubbmedlemmarna 
bor just runt Stockholm och Skåne är det väldigt 
många som bor på andra orter. Alla möjligheter 
för nya arrangemang välkomnas. 

En viktig uppgift som klubben har är att hjälpa 
medlemmar till att kunna teckna försäkringar för 
bilar som används som entusiastfordon. Antalet 
medlemmar som klubben varit behjälpliga har i 
år varit det högsta antalet någonsin. Framför allt 
har tillströmningen av medlemmar som söker 
försäkringar för bilar tillverkade under 2000 

2

Maserati- 
bulletinen
Nr 2-2014

Bulletinen ges ut av den 
Svenska Maseratiklubben 
och fungerar som en 
medlemstidning. 
Den utkommer med ett par 
nummer per år

Redaktionen:
Erik Barkman
Eje Blomberg 

Ansvarig utgivare:
Fredrik Ajnefors

Grafisk form:
Margareta Ström
Eje Blomberg
Tryck & Rit AB

Tryck:
M-kopia Stockholm

Copyright:

Korta citat medgives 
med angivande av 
källan. Längre utdrag 
endast 
efter skriftligt medgivan-
de från redaktionen.

SVENSKA 
MASERATI 
KLuBBEN
Box 1507, 171 29 Solna

Ordföranden har ordet

3

MASERATI CLUB-PROGRAM 
VÅR OCH HÖST 2015

21 mars kl 16.00:   Årsmöte 
1 maj:   Italiensk träff Skokloster. Italiensk träff Krapperup 
1 maj:   Sektion Syd
Mitten maj - 17/5:   Gärdesloppet / Prins Bertil Memorial
13-14 juni:   Försommarutflykt till Åbo
Juli/aug:   Skanör Falsterbo Classic
5-6 sept. prel:   Höstrally med Maserati Club Norge
12-13 sept:   Knutstorp Autoropa Racedagar 
                         Rallye International Maserati  
24-27 sept:   Frankrike Biarritz-Pays Basque
13-15 nov:   Granturismo Expo Nacka 
6-8 nov:   Granturismo Expo Göteborg
13 dec kl 19.00:   Julmiddag

Omslagsbild:  

Skanör- Falsterbo Classic 3 aug 2014

talet ökat. Detta har även bidragit till ett ökat 
medlemsantal vilket ju alltid är trevligt. Som alltid 
för en liten klubb, är antalet besiktningspersoner 
begränsade, i vårt fall geografiskt begränsade 
till Stockholm, Skåne och västkusten. Vi har dock 
möjlighet att kontakta besiktningspersoner i 
andra klubbar på andra orter som kan hjälpa till, 
detta har också gjorts i några fall.

Inför nästa år planerar vi att genomföra både ett 
vårrally och ett höstrally tillsammans med våra 
nordiska grannar. Ännu så länge är inte något 
fastlagt men detta är i alla fall vår ambition 
och konkreta idéer finns. Om ni inte tycker att 
detta låter tillräckligt utmanande finns ju alltid 
möjligheten att delta vid det internationella 
Maserati klubbmötet som äger rum i Biarritz, 
Frankrike i september.

Nu hoppas jag att vår troligen viktigaste förmån 
för alla medlemmar och som dessutom är 
geografisk oberoende, nämligen Bulletinen som 
ni just håller i handen, kan förmedla något av det 
som vi upplevt under året.  

Till slut vill jag för klubbens räkning tacka alla 
Maserativänner för att ni gjorde detta år till ett 
strålande jubileumsår och önska Er alla ett Gott 
Nytt År. 

Hoppas att vi kan ses på något arrangemang 
nästa år!

Sedvanligt möte i södra Skåne, i år i Fal-
sterbo, i ett fantastiskt sommarväder som 
varat nästan i en hel månad i södra Sverige. 
Benny Ringsberg och undertecknad hade beslutat att gemen-
samt åka till eventet som en liten försmak på vår satsning med 
färd till Italien under hösten (se separat artikel). Dock deltog vi 
inte i själva kortegen eftersom de äldre GT-bilarna inte mår helt 
bra i låga hastigheter. Vi hamnade strategiskt bland de särskilt 
utvalda vid själva torget. Ytterligare ett tiotal Maseratis hade 
mött upp. Mer än hälften av modernare snitt.
 Eftersom Maserati fyller 100 år fick tre av våra medlemmar 
en särskild inbjudan att visa upp sig.  Stolta förare fick tala om 
sitt ägande och upplevelser med  sin Maserati. Ett urval från tre 
tidsepoker visades upp;  Ghibli Spyder 70-tal, Biturbo 80-tal och 
från 2000-talet en 4200.
 Bennys Spyder valdes ut genom ”Peoples Choice” där tre oli-
ka cabbar rönte särskild uppmärksamhet. En klassisk padda från 
50-talet i ett strålande skick fick de flesta applåderna men Benny 
fick en flaska champagne som tröst för sin hedrande pallplats. 
Liksom en specialversion av Austin Healey. 
 Som vanligt ett trivsamt event som lockar tusentals semes-
terfirande människor från de fina badstränderna, ett stenkast 
från de välfyllda, trånga, charmiga småstadsmiljöerna.

Vid pennan Erik B

Patrik Andersson,   Bromma

Roland Andersson,  Malmö

Susanne Andersson,  Göteborg

Peter Bohman,  Uppsala

Meta Carlsten,  Stockholm

Mats Danell,  Halmstad

Ola Edberg,  Simlångsdalen

Jimmy Edvardsson,  Hajom

Erik Eriksen,  Bromma

Jan Flood,   Bromma

Thomas Forslund,  Segeltorp

Peter Grimvall,  Malmö

Mårten Hansson,  Höllviken

Henrik Henriksson,  Strängnäs

Björn Hugosson,  Tyresö

Ulf Hägnefelt,  Stockholm

Thomas Jansson,  Karlstad

Leif Johnsson,  Oxie

Ulf Landström,  Luleå

Lars Leander,  Bandhagen

Dan Martinsson,  Visingsö

Jan-Åke Persson,  Östersund

Gerhard Svensson,  Båstad

Håkan Svensson,  Ramdala

Henrik Tengstrand, Västerås

Daniel Unger,  Stockholm

Carsten Warburg,  Vedbaek

Kent Wegelt,  Surte

Anders Wikander,  Karlstad

Mats Åberg,  Malmö

Johan Åhlberg,  Leksand

Vi hälsar våra nya medlemmar 
i Maserati ClubSweden 
hjärtligt välkomna!

Lördagen den13 december 19:00 - 
23:00

Middag äger rum på  Wijnjas Vin- 
och Ostkällare, Sheelegatan 3, 
Stockholm. 

Roland Axelsson tar emot anmäl-
ningar.
Roland.axelson@maseraticlub.se 
Om ni vill ha vegetariskt eller övriga 
önskemål, uppge detta vid bokning.

Maserati 100 år – 
Födelsedags- och julmiddag!
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A6GCS -54 Pinin Farina

Auto d’Epoca Padua 
23-26 oktober 

Några intryck från 
”fruprogrammet” 

av Marianne Edling

1.  Hur får jag veta mer om min bil?
     Åke och Jan med Fabio Collina, Maseratis historiker
2.  Reservdelar i sämre skick
3.  Joanna funderar på tätningslister
4.  Inte bara bilar
5.  Resevdelar i bättre skick
6.  Små bilar
7.  Johan hittar originalglas till sina dimljus!
8.  ”Äntligen en bil i sämre skick än min…”
9.  Gigantisk personbilsmototr - Maserati
10.  Alvin, Åke och Jan i Maseratis monter

Stockholms Maseratiklubb i Padua 2014:  Fredrik Ajnefors, Per Bylander, Jan Fidjeland, Fredric Gustafson, Åke Nordqvist, Johan Walin.
Dessutom:  Marianne Edling, Sebastian Mella, Joanna Nordqvist, Alvin Walin. Fotografer. Marianne Edling, Alvin Walin
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Halmstad Sportscar event.
Den 18 juli var det dags för Halmstad Sportscar event’s 5-års ju-
bileum. Solen sken och det var tropisk värme. Tillställningen har 
växt varje år och i år var det närmare 10.000 besökare och c:a 300 
bilar utställda i den vackra gamla simstadion ”Brottet”. Det var 
hög kvalité och god 
spridning på olika 
typer av bilar. Det 
bjöds även på flyg-
uppvisningar med 
både gamla dub-
beldäckare och mo-
dernt JAS. Mycket 
imponerande hur 
man flyger med JAS! 
Tyvärr var vi bara 
två Maseratis närva-
rande. Konfrencierer 
var Bosse Bildoktorn 
och Peter Sundfeldt. 
Man anordnade en 
ambitiös Concour 
med domare som 
gick runt och be-
dömde alla bilar. 
Mycket stolt fick jag ta emot pris för ”Årets GT-bil” i tuff konkur-
rens med bla en mycket fin Aston Martin DB 5. Mycket väl arrang-
erat evenemang som jag varmt kan rekommendera!

Maserati events!

Automobilhistoriska klubbens 
måndagsträffar.
Varje måndagkväll är det bilträff bakom Eriksdalsbadet i Stock-
holm. Arrangör är AHK och man har olika teman varje vecka. I 
början av augusti var det italienskt tema och Maseratiklubben 
ställde upp med 12 bilar vad jag kunde räkna. Kul att så många 
kom! Det är en trevlig måndagsaktivitet med fokus på lite äldre 
bilar. Många kul människor att prata med och fika på restaurang-
en som ligger jämte. 

Nyköpings automobilsällskap
På onsdagskvällarna är det bilträff i Nyköpingshamn. Även här har 
man olika teman för varje vecka och i mitten av augusti var det 
italienskt tema. God uppslutning av Maseratis, c:a 10 st räknade jag 
till. Många Alfor, Fiat och en Lambo. 

Eskilstuna Veterandag
Denna träff är det största klassiska eventet i Sverige med över 25 
000 besökare. Hela det stora flygfältet utanför Eskiltuna är fullt av 
bilar, flygplan, motorcyklar, traktorer, tändkulemotorer osv osv i all 
oändlighet! Gillar man gamla tekniska prylar så är chansen stor 
att man blir nöjd här. Man ser mängder av gamla bruksbilar som 
kanske inte syns så ofta annars. Ena halvan av består av en stor 
marknad där man kan fynda i princip vad som helst! Maseratik-
lubbens närvaro utgjordes till 100% av QP-1, då Fredrik Ajnefors 
och jag tog en avstickare till Eskilstuna efter höstrallyt som ni kan 
läsa om på annat ställe i tidningen. 

4 5



6 7

100 år har gått sedan det offentliga grun-
dandet av Maserati som varumärke. Födel-
sedagar ska firas och det har Maserati verk-
ligen gjort på många sätt i år. 
Maserati Club Sweden har inte samma resurser som fanns till-
gängligt i Italien vid 100-årskallaset men tro inte för ett ögonblick 
att det var mindre genomtänkt. De hade den närvaro som kräv-
des, av både bilar, deltagare och Italienkänsla.  
 Jan Fidjeland var ansvarig för rallyt och det skötte han med 
den äran. Han lotsade oss fram genom småvägar från Stockholm, 
genom det sörmländska landskapet fram till Yxtaholms Slott. Nu 
var ju inte vädret det allra bästa, men det vackra fick våra bilar stå 
för. Storsinta, som vi är i Maseratiklubben, var både Ferrari- och 
Aston Martinklubben inbjudna denna helg. Vi var drygt 27 perso-
ner med 16 bilar varav 9 Maserati, 5 Ferrari, 1 Lamborghini, och 1 
Aston Martin.   
 Vårt första och enda stopp på lördagen blev runt 11 tiden på 
en för många helt okänd plats i Södertälje kommun, som heter 
Enhörna. Vi besökte Ekensbergs Säteri som bildades redan år 
1649 av Bengt Ekehjelm. Det uppfördes i Italieninspirerad stil 
mellan åren 1789-90. Området runt herrgården är idag klassat 
som riksintresse för dess ovanligt välbevarade och sevärda herr-
gårdsmiljö. Varför nu besöka detta säteri? Jo det är helt och hållet 
inspirerat av Italien med en självklar blandning av den Gustavi-
anska och då rådande stilen. Vår ciceron och numera även ägare 
var Lars Sjöberg. Han är, som han själv uttryckte det, ”nörden 
bland nördar näst intill onormal” när det gällde det Gustavianska 
och inte minst det Italienska.  Allt som rör Italien upplevde han 
som ”det absoluta av all förfining av arkitektur, design, mode och 
konst”, och det inkluderade även våra bilar. Lars har normalt inte 
några visningar så som den vi fick vara med om, så tack Jan för 
att du visade oss hit. Huset är inte bebott utan fungerar mer som 
ett upplag med samling av antikviteter av näst intill ofattbara 
värden. Där gick vi helt fritt. Satt i möbler från 1600-1700 talet 
och fingrade på textilier, statyer och skulpturer, helt galet bra. Ef-
ter Lars visning satte vi oss ute i parken trots lite duggregn, och 
åt vår medhavda matsäck. Sedan följde vi Jan på härliga kurviga 
småvägar till Yxtaholms Slott. Tänk om det inte hade regnat.
 Jag är, liksom min man Thomas också försjust i Italien och då 
inte minst bilarna Ferrari och Maserati. 
Vi är lyckligt lottade som tillsammans kan ha en av var. Thomas 
körde Ferrari och jag Maserati. 
Nu, alla tjejer i Maseratiklubben, vänder jag mig direkt till er. Ni 
ska be era män att få sätta er bakom ratten och själva pröva på 
vad det innebär att köra dessa pärlor. Jag håller med Lars om ”det 
absoluta av förfining”. Att sitta bredvid är härligt men det är ännu 
härligare att köra själv. Tänk er att köra den härliga kurviga vägen 
till Yxtaholm en solig vår- sommar- eller höstdag. Pröva det! Det 
ska jag göra minst en gång till.   
 Väl framme på Yxtaholms Slott inkvarterades vi i våra rum och 
tog oss sedan en sedvanlig gemensam eftermiddagsöl i blan-
dade grupper, trevligt och avspänt som vanligt och med mycket 
bilprat så klart. En del stod kvar runt bilarna och pratade och dis-
kuterade, med och utan motorhuven uppe.   
Middag intogs i stora matsalen runt 19.30 och innan den avnjöts 
tog vi ett gemensamt glas champagne. Stämningen var hög med 
mycket skratt och prat kring långbordet. Fredrik Ajnefors hälsade 
oss alla välkomna och talade kort om Maserati 100 år. Kvällen och 

natten avslutades på andra våningen i slottet med pianospel av 
Kjell Pettersson (Ferrari Maranello 550), mycket öl och vin blev det 
också.
 De här rallyträffarna skapar sammanhållning, fördjupar och 
utvecklar relationer. När människor möts kring samma intresse 
händer saker, nya kunskaper nya insikter. Tänk att våra pärlor har 
en 100 årig historia skapad ur det som anses som förfinat, det 
känns bra för framtiden tycker jag, och ser fram emot nästa träff.

 

Italienskt och Förfinat

Maserati Club Sweden - Höstrally den 23-24 augusti 2014.

Ett varmt tack till alla er som deltog på Clas-
sic Cars utställningen 2014, som blev en 
exklusiv utställning och uppmärksamma-
des både ifack- och dagspressen. Tyvärr var 
inte vädermakterna med oss i år, vilket var 
väldigt synd med tanke på den höga kvali-
tet som fordonen i årets upplaga av Classic 
Cars på Katrinetorp visade. 

Vi är tacksamma att just ni ville komma till oss med er bil och 
förhöja upplevelsen för besökarna.
 Vi vill även framföra ett stort tack till våra duktiga utställnings-
funktionärer, sponsorer, SEAB AB, generalagent för Armorall/Turt-
le/WD40 i Sverige, Am ring däck & fälg grossist, Volvo museum i 
Göteborg samt Katrinetorps Gårds Vänner.

Resultat  av omröstningen:  
JURYNS CHOICE
1:a pris.
Dan Hedborg, Helsingborg med O.S.C.A 1500TN (by Maserati 
brothers)
Motivering: ”Fantastisk bil som känns helt rätt i alla avseende. Fin 
renovering. Spännande tävlingshistoria. En kompromisslös sport-
bil som passar perfekt här idag.”

Classic Cars på Katrinetorp 2014
Delat 2:a pris.
Peter & Lena Mangbo, Göinge Bil, Volvo P1900 Gösta & Monica 
Jakfors, SAAB 94/Sonett l

Motivering: ’’Två Svenska representanter där tillverkarna för en 
gångs skull tagit ut svängarna rejält. Saaben den enda av de 6 
bilarna som verkligen rullar.
Volvon i sitt totalt orörda skick. ”

PEOPLES CHOICE
1:a pris. Rolf Ringsberg, MaseratiGibli SS Spyder (inte som felak-
tigt presenterades Osca bilen). 2:a pris. Christian Ottergren, Mor-
gan 4 Flatrad.
3:e pris. Alf & Lena Olsson, Ford Thunderbird.

HEDERSPRIS
Joakim Bengtsson, Shelby Cobra 350GT cab. ”För en fantastisk 
renovering”.
Fortunato Sciandra, Dino (Ferrari) 246GTS. ”Charmigaste/ Sällan 
skådat originalskick”. Lars-Erik Larsson, Borgward Hansa Rennwa-
gen 1500SP. ”unikaste bilen på utställningen”.

Vi hoppas att ni kom väl hem och att ovädret inte åsamkat er allt-
för stora problem och extra arbete med att återställa era fina bilar 
efter det myckna regnet som föll.

Text och bild Benny Ringsberg



Maseratiklubbens medverkan vid Gran Turismo Expo i var myck-
et populär. Lokalerna är mycket trevliga och det skedde faktiskt 
sammansättning av bilar där, med start 1937 och en bit in på 
50-talet. Det var bilar av märkena Dodge och DKW som anlände 
i lådor för sammansättning i Nacka. Anledningen var förstås att 
undvika importskatt då bilarna ”tillverkades” i Sverige.
 Mässan är nu inne på sitt fjärde år och för att fira Maseratis 
100 år blev Maseratiklubben inbjuden hedersgäst med egen hall.  
Klubben letade fram mycket fina bilar från Maseratis guldålder, 
med fokus på tidigt 60-tal till mitten av 70-talet. 
 Vad sägs om 3500 GTI, Quattroporte 1, Mistral, Ghibli, Bora och 
Khamsin? Som om inte det vore nog visades det också upp en 
helt nybyggd re-creation av Maseratis Le-mans racer Tipo 151. 
Bilen är byggd med aluminiumkaross av smålänningen Magnus 
Ahlqvist, och var en uppvisning i skickligt hantverk.  Den bilen 
kan man skriva mycket om och det har man gjort i senaste num-
ret av tidningen Gran Turismo, så den läsningen rekommenderas!
utan att överdriva får man anse att Maseratihallen var hela till-
ställningens höjdpunkt. Det var packat med folk från morgon till 
kväll båda de publika dagarna. Påfallande ofta hördes uppskat-
tande kommentarer från åskådarna.  Wow! en sådan har jag aldrig 
sett i verkligheten tidigare, vad snygg den är! Vi som represen-
terade Maseratiklubben fick svara på åtskilliga frågor från intres-
serade. Ett flertal besökare frågade om köptips om olika model-
ler samt hur man blir medlem i klubben. Bättre marknadsföring 
kunde vi inte ha fått!
Arrangören pratade preliminärt om besökrekord vilket skulle 
innebära runt 8000 besökare. 

                                                                                                                                           SUCCÉ på GranTurismo Expo 
i Nacka Strand och i Eriksbergshallen Göteborg

 Vid ett tillfälle varje dag så dök konferencieren upp och inter-
vjuade Fredrik A och undertecknad. Vi fick då inför stor publik be-
rätta lite om varje exemplar som var utställt.
 Vi passade på att sälja ut en stor del av klubbens lager av rega-
lier. Även det blev en succé och vi sålde för över 9000: -
Vi är garanterat tillbaks nästa år men då får vi nog nöja oss med 
en plats i klubbhallen. Synd att det inte är jubileum varje år☹

Maseratiklubben gör succé som hedersgäst vid Gran Turismo Expo, när man firar 100 år i den 
gamla bilfabriken i Nacka Strand. Sex klassiker och en nytillverkad klassiker drog blickar och 
beundran till sig!

Granturismos traditionella mässor hade i år 
båda fokus på Maserati 100 år. Göteborgs-
versionen är något mindre i format men själ-
va hallen i gamla varvets maskinverkstad är 
en ypperlig arena för nischade mässor. 
Sektion syd med Mats Danell i spetsen guidade besökare till Ma-
seratisektionen. Där fanns tre generationer Ghibli; en ny vit diesel, 
min svarta Ghibli, en babyblå biturbo och Åke Nordkvists 3500. 
Där fanns även den replika av Maserati 151 som Magnus Ahlqvist 
byggt på ett ypperligt sätt efter ödesbilens originalskisser. Läs 
hela den ödesmättade historien med ond, bråd död för alla de 
3 exemplaren som tillverkades, i senaste Granturismo nr 6, 2014.
 F1-stjärnan Marcus Eriksson drog förstås också tusentals besö-
kare till den fina Hallen.
 Nyckelordet i denna lilla rapport är tre. Ägarna som står bak-
om dessa fantastiskt inspirerande mässor och själva tidningen 
förstås, är just tre. Gunnar Dackevall, Picko Troberg och chefsre-
daktören Robert Petersson. Vi stötte ihop för en stunds snack 
kring Maserati.
 Det mest sensationella inslaget i denna mässa var inte alla nya 
och gamla fullblod från nästan alla kända varumärken, som ex-
ponerade sig i rampljuset. (Ferrari saknades av någon anledning). 
utan det var Maserati-entusiasten Thomas Fredén. Han kom blygt 
insmygande tillsammans med vännen Mats med en vanlig pap-
perskasse fylld av tre gediget handgjorda lådor i blå sammet 
fyllda av Maserati klockor . En av världens främsta samlingar vå-
gar jag påstå. Med ett samlarvärde som säkert tålde en jämförelse 
med alla närvarande fordon.
 Alla klockmärken var representerade utom möjligtvis den se-
naste från BVLGARI en limitversion för 100 årsjubileet Alla hade 
de någonstans i boetten en Maseratisymbol.
Mycket storslaget och värt en separat mässa.

 När jag senare talade med Dackevall berättade han att besö-
karsiffrorna var; för Stockholm strax över 10.000 samt för Göte-
borg ca 9.300.
Text och bild Erik B

Text Fredrik Gustafsson, foto Per Bjerner

98



10 54

I år fick de dock konkurrens med Varumärket Maserati där må-
let för arrangörerna var att samla 100 Maseratis för att just fira 
100-årsjubileum. Nu blev det inte riktigt fullt men ca 60 st var 
en mäktig manifestation. Vi som hade de äldsta och finaste re-
presentanterna för Maserati fick ställa upp oss i fronten. Mase-
ratiklubbens nya 5m höga ”fana” markerade tydligt  kärnan för 
dagens jubilar Maserati. Men visst var inslaget av nya Ghiblin på-
tagligt. Besök från celebra gäster som Hugh Grant och Per Gessle 
syntes i vimlet och de racade i Ferrari och ökade kaoset i Depån.
I frontbilden syns vår danske representant Carsten med sin 
Khamsin tillsammans med Benny och undertecknad med sina 
Ghiblis. Carsten har dykt upp vid flera av våra event i Skåne och 
har för avsikt att söka ”svenskt” medlemskap i klubben. Välkom-
men!
 Som vanligt ett väl arrangerat event med vassa racetakter från 
alla och välsmakande lunchbuffe.  Alltid värt en resa. I år med fo-
kus på Maserati 100 år även om Autoropa 80 år också firades. 

Knutstorp 2014 med Autoropa
Racing Days och Maserati 100 År

Ett storslaget event med över 200 racande fullblod 
där Ferrari alltid är välrepresenterat. Text och bild Erik B/Courtesy Autoropa

Vid pennan 
Meta Carlsten
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Sjävklart går en tanke till de 7 bröderna som 
nästan alla bidragit till en unik bilhistorisk 
epok utan jämförelse. 
Här trängs unika inslag av racerbilar, typ Monoposto och alltmer 
traditionella men enastående tekniskt och vackra GT-bilar och nu 
senast sportiga familjebilar som Q4 och Ghibli. (3:e generationen)
Vi i Svenska Maseratiklubben har sett fram emot detta evene-
mang i mer än 5 år. Som representant och ledare för klubben 
under en stor del av 2000-talet har jag för klubbens räkning del-
tagit i internationella möten och rallyn där vi planerade och valde 
turordningen på vilka länder som skulle svara för det internatio-
nella rallyt resp. år. Sverige fick sitt 2010 och självklart Italien 2014 
det år Varumärket Maserati fyller 100 år. Vi fick mycket beröm för 
vårt Rally i Båstad 2010 och ännu idag får vi internationella upp-
skattningar för våra insatser. Flera andra länder har givetvis också 
lyckade event bakom sig –nu senast Schweiz och jag minns också 
England 2009 med Goodwood Circuit som en lysande arena.
 Nu till årets evenemang i Italien med start i Modena och Bo-
logna. Den sistnämnda om man ville uppleva atmosfären där 
Maseratibröderna inledde sin verksamhet och där Neptun-statyn 
finns på Piazza Maggiore, med Tridenten i full beredskap för stor-
dåd.
Redan vid förberedelserna fick vi uppleva det som tyvärr blev 
kännetecknande för hela organisationen kring det storslagna 
eventet. Informationsbrist kombinerat med överambitiöst och 
ogenomförbart program med hierarkiska beslutsgångar som för-
tog en del av den förväntade upplevelsen; –charmen att tillsam-
mans med likasinnade entusiaster fira och ha kul kring ett event 
som vi aldrig får chans att uppleva igen. 
Pappersexercisen från anmälan till bekräftelse att få delta, tog ca 
1månad . 
Vi hade valt ”Grunddeltagande Alfieri” som innebar ett delta-
gande under 3 dagar med start dag 1, i Modena, Piazza Grande-
Walking, och Dinner i Maseratfabriken på kvällen. Dag 2, med rally 
och bankörning samt målgång i Turin med Galamiddag på kväl-
len i slottet La Venaria Reale. Dag 3, rundtur kring Turin och en 
avslutande ”Concourd’ élégance”.
 I slutet av juni och början på juli fick vi positivt startbesked 
bara vi kompletterande vår anmälan ytterligare med en rad de-
taljer som aldrig senare kom till användning. Benny kom med 
efter kraftig övertalning om sin bils förträfflighet. Den var ju om-
byggd och räknades först inte som en Maserati ! Det utlovades 
ett mer detaljerat program i god tid före eventet men vi fick det 
viktigaste materialet först på plats. 
 Inför en resa på ca 300 mil med en drygt 40-års vacker skönhet 
som min Ghibli, sätter man sig inte och bara tankar och kör. Sär-
skilt inte om man är svensk. Vi planerar gärna mycket och länge 
–det är ju en del av nöjet. Ghiblin är i gott skick men eftersom jag 
lärt känna Lars Widenborg utanför Ängelholm och visste att han 
kunde allt om bla. Maseratibilarna efter hans verkstads-sejour i 
Solna och Ängelholm. Numera ”grand old man” i Racerhistoris-

ka Klubben. Lasse ställde gärna upp efter viss övertalning. Efter 
några dagars genomgång och justeringar här och där (man såg 
verkligen hur Lasse levde upp som i fornstora dar) var både mo-
torn och särskilt framvagnen i rätt skick tyckte Lasse och även jag. 
Strålande skick var namnet. Som belöning fick Ghiblin nya klas-
siska däck från holländska ”Vredestein” och en fräschör hos Ditec. 
 På ett tidigt stadium hade Benny Ringsberg Arlöv och jag 
kommit överens om att köra i ”kolonn” eller heter det rote när det 
går undan som i anfallsposition inom flygvapnet.
Syftet att samåka i varsin bil var naturligtvis både trivsel under 
resan samt beredskap och stöd om något skulle inträffa,och det 
gjorde det naturligtvis men inte förrän vid hemresan. Som fram-
gått av andra artiklar gjorde Benny och jag även små provturer 

till Skanör Falsterbo och till Autoropas racedagar på Knutstorp för 
att se vilket tempo våra klenoder kunde trivas med.
Benny tog med sin trevliga fru Karin och jag sonen Andreas som 
också har ett stort bilintresse. Tussa (min fru) föredrar andra kul-
turarrangemang och begivenheter som stärker själen.
 Färden till Italien och delmålet ”Rubiera” strax utanför Mode-
na, till en av oss svenskar ofta besökt krog och hotell ”Arnaldo”, 
gick på 1 ½ dygn utan några incidenter. Vi hade bokat biltåg ge-
nom Tyskland på sträckan Hamburg-Lörrach. Ett effektivt men 
inte helt komfortabelt sätt. På hemvägen samma sträcka uppgra-
derade Andreas och jag tågresan så att vi fick en egen kupé vilket 
varmt rekommenderas. På nervägen delade vi kupé med ett antal 
tyska motorcyklister. Inget fel på dessa men sömnen störs påtag-
ligt och bäddarna är inte dimensionerade för fullvuxna svenskar. 
Det var många motorcyklister som nyttjade tåg  genom Europa.

Inga och Staffan Enhörning som redan fanns på plats hälsade oss 
välkomna. Till en härlig och trivsam Italiensk middag anslöt Pelle 
Bengtsson med fru ulla och sist Thomas Andersson . Han hade 
kört direkt från Berlin i ett något högre tempo än våra Ghiblis 
130-lunk .
Paret Stenvinkel från södra Italien hade tvingats backa ut i sista 
stund av personliga skäl. Thomas och Camilla Wolf var också an-
mälda och kom mer eller mindre direkt till Modena från sin nya 
hemvist vid Comosjön. Vi blev alltså 6 svenska ekipage på eventet.
 Våra förväntningar inför torsdagen var stora. Vi började dock 
inse att det skulle behövas logistiska piruetter för att kunna vara 
rätt klädd vid rätt tillfälle, få bilen på rätt plats och vara själva ute 
i tid för att kunna fullfölja upplagt eventschema med snäva slot-
tider. Som exempel skulle vi besöka 7-9 olika platser under dagen.  
Piazza Grande resp. hotellet 3gånger, Maseartifabriken 2 gånger 
samt Museo Casa Enzo Ferrari och nattens parkeringsgarage 1 
gång vardera. Det blev naturligtvis köer, kaos och irritation hos 
många då man blev tvungna att stryka aktiviteter som tyvärr inte 
hanns med.
Arrangörerna hade valt att förflytta oss med ”shuttlar” i stället 
för att vi själva skulle köra eller gå. Det var nog bra tänkt men är 
tidsödande och innebar för korta besök på varje plats. Vår modell 
2010 i Båstad -att ha allt samlat under ett tak framstår så här ef-
teråt som unikt bra.
utan hjälp av mc-poliserna  som banade väg och fräckt block-

erade all korsande trafik hade det inte fungerat alls. Detsamma 
gällde de egna transporterna i Turin. Det var en härlig känsla att 
dra på i otillåtna 70-90 mitt i stan mot rödljus och annat som var i 
vägen tillsammans med tempohöjande mc-poliser. En liten otill-
låten höjdare. Det är bara maseratientusiasters och presidenters 
privilegium.

 Men visst fanns det andra höjdpunkter. Att se och uppleva alla 
200 bilar från 5 världsdelar på Piazza Grande var imponerande. 
Alla fick dock  inte plats. Det var bara vi ca 100 som kom i tid som 
fick stå på torget. De andra fick stå på angränsande gator. Fyra 
av våra svenska bilar stod på torget. De två Thomasi hann inte 
med innan det blev fullt. Sex av  våra grannar Norrmännen och 
tillika sex bilar från Kina som åkt ca 700 mil stod också där efter 
en dramatisk färd via Moskva. Vi är många lite flängda entusiaster. 
Vi träffade också Björn och Hans med fruar som rest ner för att 
uppleva atmosfären och vara observatörer. 
Nya Ferrarimuséet som var fyllt av klassiska Maseratibilar detta 
jubileumsår var en riktig höjdare med exklusiva efterkrigsmodel-
ler (se bilder) och storskärmsvideor som tryckte ut racebilder från 
fornstora dar med Stirling Moss i spetsen och givetvis propagan-
da för nya modeller. Ferraribilarna var hänvisade till muséet i den 
gamla Ferrarifabriken. Själva torget mellan museibyggnaderna 
med sina entré var också tilltalande. Däremot det gula- fula yttre 
taket till nya museet var en främmande varelse även om någon 
sakkunnig sa att det skulle föreställa uppförstorade karossdetaljer. 
Även den första dagens avslutande Walking Dinner i Maserati-

fabriken var en stimulerande högtidsstund. Vi fick vandra längs 
produktionslinjerna för Gran Turismo- modellerna och plocka 
läckra snittar och ett eller två glas porlande champagne. 
Efter nationell borsdplacering satt vi under de hängande skönhe-
terna och åt god mat, lyssnade till skönsång och tal av VD. Pava-
rotti hyllades speciellt som varande en av stadens berömda söner.
Tyvärr kom Maseratis själ och klubbarnas betydelse för varu-
märkets fortlevnad bort, i ivern att främja marknadsföringen av 
nya modeller. Det är ju klart att ett arrangemang som ordnas 
av Företaget Maserati och inte som brukligt är, av de fristående 
klubbarna i Europa, har andra mål i sikte än vi som vill vara stolta 
över tekniska framgångar och njuta av fulländade, brummande 
skönheter och ha trevligt i vänners lag. Visst hade vi kul  kring det 
Svenska runda bordet vilket blev ett genomgående Tema alla dagar.

CENTENNIAL 
GATHERING-
MASERATI 100 ÅR 
18-20 SEPTEMBER 2014, MODENA-CREMONA-TURIN
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Dag 2, var rallydag och racedag på San Martino del Lago Circut 
innan uppvisning på Piazza Castello i Turin samt avslutande Gala-
middag på slottet Reggia di Venaria Reale.
 Visst blev det pompa och ståt på slottet med många och 
ospänstiga tal av Fiatkoncernens och Maseratis CEO samt även 
denna kväll Skönsång och hyllning till framstående tävlingsförare 
under glansepoken samt Pavarotti förstås. Även denna kväll rik-
tades allt intresse mot marknadsföringen av nya modeller. Något 
utrymme för entusiaster och klubbledningar gavs inte. Jag talade 
med en handfull av ledarna från Europa och de var av samma 
uppfattning som vi, i sitt fördömande av hela evenemangets 
uppläggning. Det fanns inte tid för att umgås mellan program-
inslagen och det eviga tidspressade shuttle-åkandet. Att dra ner 
det sedvanliga internationella rallyt till knappt 3 dagar i stället för 
4 och ta dubbelt så mycket betalt är inte en framgångsmodell. 
Dessutom var det tillägg för alla sidoövningar och nödvändiga 
certifikat. 

 Det bästa av allt var ändå en glimt av nya Alfierin som var 
uppställd på slottets borggård med fantasifulla fontäner i bak-
grunden. Bilens linjer behöver nog justeras något för att vara helt 
harmoniska och i balans enligt min mening. Men det är en liten 
aggressiv skapelse som är på väg ut på marknaden. (Se bilder.)
 Själva racedagen och ett par varv på banan har jag nästan 
förträngt helt. Visst hade arrangörerna lagt ner oändligt med tid 
och planering av olika tävlingsmoment, baserade på tidtagning 
och kontroll av en hel armé människor, samt ett gediget häfte 
med regler för tävlingsmomenten som jag först hemma hade tid 
att studera ordentligt.  Vi tillhörde nog minoriteten som körde 
sträckan på över 40 mil efter en mycket välgjord ”Roadbook” 
som egentligen inte var nödvändig, eftersom det i varje korsning 
fanns en liten vit pil som angav vägval. 

Många tog genvägar via motorvägsnätet för att slippa oändliga 
köer av lastbilskonvojer på det kostnadsfria B-vägnätet. I vilken 
grad ekipage blev diskade eller vilka som ev. vunnit etapper el-
ler helheten står skrivet i stjärnorna. Inga resultat har i skrivande 
stund (medio november)delgivits oss som var på plats. 
Det gäller även deltagarlistor med namn, nationalitet och bilmo-
dell över alla  de 200 deltagarna som satsat tid och pengar för att 
kunna umgås och lära känna varandra lite mer. urdåligt!
 Dag 3, var ägnad åt en trevlig rundtur på bergssluttningarna 
med mål och studiebesök på ”AGAP Factory”, dvs där de nya  bi-
larna Ghibli och Q4 produceras med hjälp av moderna robotar 
och lite hantverk. Mycket intressant och välordnat.
 Hela evenemanget avslutades sedan på em vid Piazza San 
Carlo med en mäktig Concour d’ élégance, där ca 30 ekipage 
granskades minutiöst utifrån ursprung/original och ”förädling”. 
Även min Ghibli var med bland de kortlistade och granskades 
noga men det blev tvärstopp då jag inte kunde starta bilen för 
den lyssnande skaran av kontrollanter.

Jag hade räknat med det då min bil på lördagsmorgonen vägrade 
att starta. Mina larm gick inte att stänga av och de låser ju bland 
annat strömmen till tändningslåset. Trots att fyra mekaniker kall-
lats till plats (ja, det fanns en bra backuporganisation på plats) fick 
vi efter två timmars arbete i garage och flera samtal till den som 
gjort installationen för 20 år sedan, inte igång bilen och krämen 
började ta slut. Vi kapade sladden till mistluren men det fortsatte 
att blinka i alla fyra hörn och drog dessutom ström. Av en ren 
händelse fick vi genom olika korskopplingar och boosters några 
millisekunders ström till tändningen och Ghiblin gick igång för 
att då köras utan stopp till fabriken och platsen för Concouren.
Benny fungerade som följebil då mina fyra hörn fortsatte att blin-
ka. Ja- tack och lov banade Mc-poliserna väg.
Som ni förstår blev bilen diskad. Jag kunde ju inte ha fyra mekani-
ker som sprang runt bilen för att sedan köra upp på rampen där 
man fick stoltsera med sin ögonsten.
Hela evenemanget avslutades med uppvisning och prisutdel-
ning . Alla klassvinnare fick en fin ministaty av Neptun som pris, 
allt under beskydd av hela den rakryggade kontrollgruppen i 
halmhattar.

De fräcka MC-poliserna paraderade elegant och värdigt denna 
dag som förtrupp till vinnarna. Vackrast och bäst ”Car of the 
Show” blev en svagt grönskimrande Mexico ,prototyp från 1968 
skapad av Pietro Frua. Vilken elegans! Mycket vacker bil!
 Efter ytterligare en natt i Turin tillsammans med några entusi-
aster utanför programmet drog vi hemåt samma väg som vi kom.  
Vi hade laddat batterierna under natten så vi kom igång men fick 
succesivt problem med urladdning och upprepade stopp resten 
av trippen. Med stor hjälp av Benny och andra resenärer, batteri-
laddningar och köp längs färdvägen, tog vi oss hela vägen hem.
Svårast var att köra på motorvägarna i kvällsmörkret med bara 
blinkande ljus i hörnen och något reducerad fart, vid halvljus dog 
den, men vi nådde ändå nyckelpunkterna tåget och färjan i tid, 
om än knappt.

Slutsats – en våldsamt härlig satsning och manifestation för 
Maserati av Maseratifabriken och även av oss entusiaster.
Kul att få vara med och delta i jubiléet, men med en lite bitter 
eftersmak för att man inte skapat förutsättningar (tid) för de vik-
tiga och trivsamma möten mellan alla deltagande entusiaster i 
de många klubbarna från olika nationer, som vi saknade. Det blev 
lite själlöst för oss klubbfolk då de kommersiella intressena tog 
över, samtidigt som man måste förstå att Maserati passade på att 
skapa intresse för de nyare bilarna genom 100-års jubiléet. Säkert 
bra marknadsföring. Men varumärket och själen Maserati reser 
sig igen inom klubblivet, som vanligt, efter motgångar. Att över-
leva är ett kännetecken för Maserati och oss entusiaster. 
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Om du vill se hela programmet: Gå in på Maserati´s hemsida.

18 19

Etter å ha debutert som deltakere i Mase-
rati International Rally under det svenske 
rallyet i Båstad i 2010, ble vi ”hekta” som 
vi sier i Norge, både Inger Lise (min frue) 
og jeg…… Og resultatet er at vi siden den 
gang har vært faste MIR deltakere. Det har 
gitt mange flotte opplevelser, i flotte omgi-
velser, sammen med mange flotte mennes-
ker, i våre flotte kjøretøy. Så når det i år skulle 
feires 100 års jubileum hos Maserati selv, var 
forventningene skyhøye.

Jeg må innrømme at påmeldingsprosessen var preget av litt ner-
vøsitet……
Ville vi bli gitt starttillatelse i dette, kanskje tidenes største Mase-
rati treff? Ville en sort Ghibli 2,8 fra 1993, som ikke per dags dato 
har tidenes høyeste klassikerstatus, bli akseptert i dette selskapet 
som deltaker? 
 Heldigvis var det ingen grunn til bekymring! Etter noen sene 
nattetimer, med intens kamp mot et heller vanskelig påmeldings-
skjema, som mente at jeg slett ikke skulle få dele rom med min 
kartleser som jeg har vært gift med i 31 år, og heller ikke få delta 
på ”Dag 0” i Bologna siden jeg allerede hadde søkt om å få delta 
på resten av arrangementet med ”Alfieri” pakken, ble det noen 
telefonsamtaler til Italia…… Og etter noen dager hadde påmel-
dingen blitt slik den skulle være. Så nå var det bare å vente……
 Og vi trang ikke å vente så lenge. Bekreftelsen kom allerede 
etter drøye 3 uker, den 7. juli…
It is with great pleasure that we can confirm that the Maserati 
Centennial Gathering will take place this September with you 
and your Maserati in a starring role. YES, we made it! 
 Videre lød meldingen: The Maserati Organizing Office will 
contact you very soon with more information and a detailed pro-
gramme schedule.
 Så ble det stille. Veldig stille! Definisjonen av ”very soon” er 
ganske annerledes i Italia enn lenger nord i Europa.
Vi hadde bestilt plass på fergen Oslo – Kiel torsdag 11. september. 

Mandag 8. september hadde vi fortsatt ikke mottatt nærmere in-
formasjon om programmet. Nå var det på tide med en ny telefon 
til ”festkomiteen” i Modena. Svaret jeg mottok lød omtrent som 
følger:
 ”But Sir’eh, there is still a long’eh time until the event starts’eh. 
We have nothing ready’eh...”
 Noen skreo hodet. Og det begynte å ane meg at fallhøyden fra 
siste års MIR i Montreux, som ble avviklet med sveitsisk millime-
terpresisjon, kunne bli ganske høy……
 Men like fullt…… På onsdag kveld ankom fyldig og komplett 
vademecum (program) for hele arrangementet i min innboks, og 
skepsis ble raskt erstattet med spenning og forventning!
 Nøyaktig en uke senere, rygget vi inn på anvist plass på Piazza 
Minghetti i Bologna. Festen var i gang! 
 Og for oss var den gode stemningen på plass med det samme. 
Ikke bare var Ghibli’en tilbake i sitt hjemland for første gang med 
oss som eiere, det var noe med hele settingen på Piazza Minghetti 
som fikk entusiastfølelsene til å bruse. Klassiske og nye Maseratier 
samlet på en passelig trang, brosteinbelagt piazza, omkranset av 
italiensk arkitektur på alle kanter, og dertil på historisk grunn bare 
et steinkast unna Via De Pepoli hvor Maserati brødrene etablerte 
sitt første verksted i 1914. Både nye og kjente bileiere, engasjerte 
(og noen veldig pene) funksjonærer, og entusiastiske tilskuere, 
noen tilreisende for anledningen, og mange fra lokalbefolkning-
en. Her var det mange å prate med, og tiden gikk fort. Snart var vi 
på veg til Piazza Nettuno med den for oss så berømte Neptunsta-
tuen. En og en bil ble eskortert frem på plassen av funksjonærer 
og politi for fotografering. Kanskje er vi barnslige, men dette var 
en spesiell opplevelse for oss!
 Så startet transportetappen til Modena, og det bar ut i den te-
tte bytrafikken i Bologna, denne gang uten politieskorte. Dette 
kan jo ses på som en opplevelse i seg selv, italienerne kjører jo 
etter ”ingen luke mellom to biler er for liten til at det ikke kan bli 
plass til en Fiat der”-prinsippet! Så det gjelder å være på vakt når 
man ikke ”gillar” riper i lakken! 
 Neste dag var det rene 17. mai stemningen (man må vel ikke 
være norsk for å forstå hva jeg mener med det……) på Piazza 
Grande i Modena. Vi var glade for at vi var tidlig ute denne dagen, 
for her var det langt fra plass til alle som ville ”inn”. Hvis vi synes vi 
opplevde entusiasme og engasjement dagen før, så var det enda 
heftigere her i Modena. Og sett fra vårt synspunkt, som har etter-
lyst norsk deltakelse på MIR i en årrekke, var det veldig hyggelig 
at vi hadde hele 5 norske biler inne på plassen, samt 1 på utsiden. 
Samt enda flere klubbmedlemmer som hadde tatt ”luftveien” til 
Modena for å være med på feiringen.
 Etter å ha besøkt den fantastiske Maserati utstillingen på MEF 
Museum Enzo Ferrari, og fått utlevert startnummer og dokumen-
tasjon for neste dags regularitets rally til Torino, bar det til fabrik-
ken for ”Walking Dinner Experience”. Deler av produksjonsavde-
lingen var omgjort til et gedigent selskapslokale. Middagen ble 
inntatt med GranTurismo biler under produksjon som kulisser, og 
med italienske operaartister som sørget for det rette lydbildet i 
disse omgivelsene. Det var ikke bare rundt det norske bordet det 
var høy stemning denne kvelden……
 Turen til Torino neste dag skulle vise seg å bli ganske så lang. 
Vi hadde fått utlevert en fantastisk detaljert ”roadbook” og hvert 
eneste vegkryss eller rundkjøring var grundig merket, så her had-
de arrangørene gjort en fantastisk jobb. Italienerne kan når de vil! 
Vi bestemte oss tidlig for å ikke å ta selve regularitets konkurran-
sen så alvorlig, og tok turen i stedet som en sightseeing. Dermed 
så vi ikke så mye på klokken denne dagen, og endte opp i Torino 
mye senere enn beregnet. Etter en lang ventetid på eskorte til ho-
tellet når vi kom i ”mål”, og deretter misforståelse med hensyn til 
hvilket hotell vi skulle bo på, ankom vi riktig hotellrom kl 19:45, 15 

minutter etter at bussene til kveldens gala middag hadde avreise. 
Så på dette tidspunkt ble det litt stress……
 Og hvis man skal snakke om noe som var litt skuffende un-
der Maserati jubileet, så synes nok vi at gala middagen ikke helt 
møtte våre forventninger. Reggia di Venaria, slottet hvor midda-
gen ble arrangert, var utrolig imponerende og vakkert, så finere 
omgivelser for en gala middag kan neppe oppdrives. Men inn-
holdet var liksom litt…… tynt. Særlig skuffet ble vi over talene til 
de prominente herrer i ledelsen av FCA Fiat Chrysler konsernet. 
Hvor hadde entusiasmen deres tatt veien? Bortsett fra Harald 
Wester, Maserati’s CEO, som forsøkte å heve stemningen så godt 
han kunne, synes det som om de andre kun utførte et tvungent 
pliktløp. Og interessant var det jo også å observere at selv ikke 
gala middagen under Maserati’s 100-års jubileum, var anledning 
god nok for Sergio Marchionne til å erstatte genseren med i det 
minste en dressjakke……
 Etter en kort natt var det klart for jubileets siste dag. 
Roadbook’en tok oss opp i høydene rundt Torino, på trange og 
svingete veier som var en herlig kontrast til det flate landskapet 
mellom Modena og Torino. Synd bare at tåken hang over Torino 
denne morgenen, ellers hadde sikkert utsikten vært storslagen. 
Målgang var ved den nye fabrikken i Grugliasco, hvor vi skulle ha 
lunsj. Men det ble det ikke tid til for oss, vi hadde vært så heldige 
å bli tatt ut til Concourse d’Elegance utstillingen, og da måtte jo 
bilen klargjøres med litt vask og puss……

MASERATI CENTENNIAL GATHERING
Slik en nordmann opplevde det

 Så bar det av sted fra Grugliasco til Piazza San Carlo i Torino, 
med politieskorte slik italienerne virkelig kan. Ingen liten jobb 
å holde Maserati kolonnen fri for ikke godkjente kjøretøy gjen-
nom Torinos gater, og bare så utrolig morsomt å få være med på. 
Og Piazza San Carlo, hvilket fantastisk sted å ha en Concourse på. 
Åpent, stilig og elegant, med god plass mellom bilene. Vi har aldri 
vært med på noe lignende tidligere, og når vi på toppen også 
ble premiert må vi innrømme at vi syntes dette hadde vært en 
fantastisk dag. 
 Så, plutselig var det hele over, og vi tok fatt på hjemreisen……
 Ghibli’en passerte 100 000 km i Nord-Tyskland, det passet jo 
bra i forbindelse med 100-års jubileet. Og 2 uker etter avreise, par-
kerte vi igjen på egen grunn, med 3 774 km tilbakelagt og hodet 
fullt av opplevelser som aldri vil bli slettet.
 Vi registrerte mot slutten av arrangementet at noen av delta-
kerne begynte å ”murre”, de syntes at Maserati gjorde mye av fes-
ten til et rent kommersielt PR fremstøt mot presse og nye kunder 
som deltok gratis, og at vi entusiastene med våre eldre biler kun 
ble brukt som en slags historisk kulisse. Og at vi på toppen av det 
hele måtte betale særdeles dyrt for å spille denne rollen……
 At det var svært dyrt å delta med ”full pakke” på Maserati’s 100-
års jubileum er det vel ingen som er uenige i. Men ved nærmere 
ettertanke…… Siden dette jubileumsprogrammet ble regissert 
av Maserati selv, som har skyhøye målsetninger for økt salg de 
neste årene, kunne vi da egentlig forvente noe annet enn at det 
ville være høy fokus på kommersielle interesser?
 Selv synes vi at turen, jubileumsfesten og stemningen i Ita-
lia var en fantastisk opplevelse, med store og små hendelser vi 
ikke vil glemme…… Når opplever vi for eksempel neste gang at 
Mistral’en som parkerer ved siden av oss blir kjørt av Adolfo Orsi 
Jr, eller at bilen foran oss på veg ut av parkeringshuset er en Ma-
serati Boomerang?
 Det var vel bare en ting vi savnet…… At det ikke aktivt deltok 
noen biler eldre enn 3500GT!
 Ville vi reist igjen, og betalt for ”full pakke”, nå som vi vet hva vi 
fikk for pengene?
Ja, definitivt!
 Og enten man ble begeistret over Maserati Centennial Gathe-
ring eller ikke……
  Så får vi alle nå se frem mot neste års Maserati International 
Rally, som igjen blir et tradisjonelt rally, arrangert av entusiaster, 
for entusiaster.

Vi sees i Biarritz, Frankrike 24-27 September 2015!    
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