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Maserativänner! Jag vill börja med att tacka 
för förtroendet att få leda den svenska Mase-
ratiklubben. Det kommer jag göra efter bästa 
förmåga och med stor entusiasm!

Det är extra kul att vara Maseratientusiast 
dessa dagar när märket genomgår den kanske 
största förändringen i historien. När man satte 
upp det hisnande målet att gå från 6000 pro-
ducerade bilar per år till 50 000, trodde nog de 
flesta att det blivit en grappa för mycket till lun-
chen. Nu verkar det ju som den siffran kommer 
uppnås inom kort. Nu är målet satt till 75 000 
bilar per år, fler än så tänker man inte produce-
ra för att behålla någon sorts exklusivitet.
Även den svenska Maseratiklubben har stora 
ambitioner. Vi har alla möjligheter att växa 
och har redan börjat ett tätare samarbete 
med generalagenten Autoropa. Det första 
resultatet av detta samarbete såg ni i början 
av maj, då alla Sveriges Maseratiägare fick ett 
utskick med erbjudande om att bli medlem i 
klubben. Hittills har det resulterat i ca 15 nya 
medlemmar. Nästa konkreta åtgärd är att alla 
som köper en ny eller begagnad Maserati av 
Autoropa, automatiskt blir medlem i klubben, 
första året utan kostnad. Hemsidans innehåll 
ska bli mer intressant. Utgångspunkten är att 
vi ska erbjuda information och läsning som 
inte går att hitta lika bra någon annanstans på 
nätet. Här kommer några idéer. 

• Göra gamla nr av Bulletinen tillgängliga i 
PDF-format

• Skriva en presentation av varje Maseratimo-
dell och låta en ägare av resp modell skriva 
kort om sina upplevelser med sin bil. På så sätt 
blir varje modell beskriven på ett kunnigt och 
personligt sätt

• Göra medlemsregistret åtkomligt för med- 
lemmar via inlogg på hemsidan 

• Skapa en ”annonssida”, där våra samarbets-
partners kan visa vad som erbjuds klubbens 
medlemmar. Styrelsen har tagit beslut om att 
aktivt jobba för att få arrangera det interna-
tionella Maseratirallyt 2018. För att ha ekono-
miska muskler att genomföra ett event av den 
storleken behövs fler intäktskällor. Här kommer 
några idéer:

• Aktivt skaffa fler medlemmar som  
betalar avgift

• Sälja annonser i Bulletinen lite mer aktivt än 
tidigare. Vi har gått ut optimistiskt och dubble-
rat intäktsbudgeten för annonser det här året!

• Ett tredje alternativ som vi tagit beslut om, 
att införa en ”försäkringsavgift” på 1500kr som 
betalas till klubben av nya medlemmar innan 
bilen kan entusiastförsäkras

För er som inte känner mig kommer här en kort 
beskrivning. Jag har hela mitt liv varit motorto-
kig, allt från att tävla i motocross, roadracing 
och bilracing till att pyssla med div klassiska 
bilar. Om man tävlat i motorcykelracing, hur 
kan man då tycka det är kul med gamla bilar 
som inte går så fort? Jo, just precis därför! 
Upplevelsen av fart har blivit allvarligt avtrub-
bad, och därför är det roligare att ägna sig 
åt bilar som inte bara är njutbara när det går 
undan. Här kommer Maserati in i bilden. Jag 
blev medlem första gången i klubben 2001 när 
jag köpte min första Maserati, en Merak. Sedan 
dess har det blivit en QP-IV, en Khamsin och 
för närvarande en QP-1. Gemensamt för dessa 
och alla Maserati jag provat är just känslan. Det 
där välbefinnandet som infinner sig bara ge-
nom att sätta sig i bilen. Dock är det inget som 
slår att faktiskt ge sig ut och köra på riktigt! 
Jag försöker leva som jag lär och de senaste 
tre säsongerna har jag kört 1700mil med QP´n. 

Jag rekommenderar er att göra detsamma och 
förhoppningsvis ses vi på någon träff i sommar!

Bästa Maseratihälsningar

Fredric Gustafsson
Ordförande Svenska Maseratiklubben
fredric.gustafsson@maseraticlub.se
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Georg Helenius, en av våra stora bilentusiaster har 
gått bort efter en tids sjukdom. Georg älskade alla 
vackra och udda bilar och ägnade mycket tid och 
resurser att bevara och återskapa dessa skön- 
heter. Med Maseratiögon har Georg ägt ett flertal av 
de unika maseratimodeller som dominerade 60 och 
70-talet i den Italienska bilvärlden numera hela värl-
den. Min Ghibli -71 fanns en tid i Georgs ägo under 
80-talet. Under 90-talet dominerade Jaguarer från 
30-talet och framåt. Som mest var det sju Jaguarer 
i Georgs ”Vagnslider”. Under de sista 10 åren ägde 
inte Georg någon Maserati. Hjärtat klappade dock 
hela tiden för en Maserati från 60-talet som han 
ånyo ville äga. Trots sina drygt 80 år var Georg aktiv 
in i det sista. Flera byggprojekt fanns i hans order-
stock där beställarna ville utnyttja Georgs unika 
kompetens i branschen.

Georg hade under sitt liv många intressen. Kanot på 
mästarnivå var hans första. Intresset för matlagning 
var ett av Georgs sista stora intressen. Han läste 
och dokumenterade allt om mat den sista tiden. 
En kort tid före Georgs bortgång fick jag uppleva 
Georgs soppa, tillsammans med honom och sonen 
Johan. Ett fint och gott minne. Den stora kärleken i 
livet var dock hans fru Inger, som gick bort bara för 

ett par år sedan. Tillsammans gladde de med sin 
närvaro klubbens höstrallyn ute i Mälarregionen. 
Deras sociala kompetens tillsammans med lika-
sinnade dominerade och gladde oss alla på sena 
kvällsstunder och skapade verkligen ljuva minnen 
för livet. Lika ofta fanns sonen Johan med fru Carina 
med och bildade i ordets fina betydelse klanen  
Helenius. Vi i klubben är glada över att ha fått 
umgås med dessa stora människor, som inte bara 
älskar vackra bilar utan älskar och tror gott om oss 
som medmänniskor.

Personligen har min fru Tussa och jag känt Georg 
med familj i 30 år. Våra vägar har korsats ett stort 
antal gånger, både som grannar i Sollentuna, i fjäll-
världen, på Ramsö vid västkusten och som byggare 
med bilhistoriska skönheter. Inte minst har vi varit 
vänner, då djupa och svåra frågor kring livet ven-
tilerats. Georg och hans familj har upplevt många 
svårigheter och även sorger som stärkt familje- 
banden. Men Georg hade ett stort hjärta som alla  
vi vänner också fick ta del av.

En sann vän och stor entusiast har lämnat oss.  
Efter sig lämnar han djupa fina spår.

Till minne av Georg Helenius
Maken, vännen och bilentusiasten

Av Erik Barkman

Ordföranden har ordet



Skåne verkar ha prenumererat på sol och klarblå 
himmel den 1 maj. Ända sedan premiären 2009 har 
det varit det som gäller (med undantag av 2010, 
om man inte tog sig ner på Österlen). 2009 var det 
alltså premiär för en “italiensk träff” i södra Sverige, 
modellerad efter den traditionstyngda träffen vid 
Skokloster slott nordväst om Stockholm.

Men nu är det alltså Skåne det gäller och i år är det 
fjärde gången som “Fyrklöverbladet Skåne” arrang-
erar träff för alla italienska fordon på hjul vid Krap-
perups slott norr om Helsingborg. Solen strålade 
som sagt, det blåste ovanligt lite och bilarna blänkte 
i kapp på gräsmattan. Som vanligt har arrangörerna 
lyckats locka dit lite utställare och försäljare för att 

höja stämningen. En Alfa- och Fiathandlare från Hel-
singborg ställde ut ett gäng bilar, det såldes modell-
bilar och visades upp italienska rullskidor! (det är väl 
också italienska fordon på hjul?)

Förutom “stammisarna” Per i Viken med sina grilla-
de korvar och Fogarollis italienska kaffe-bil, fanns i 
år även en ialiensk “food truck” med grillade mackor 
och italienska delikatesser av olika slag. Man kunde 
även med fördel beställa på italienska, då de som 
driver vagnen har sitt ursprung i vårt favoritland. 
Genuint, värre! Till det hela serverades levande 
musik från ett band. Men bilarna då? Jo som vanligt 
var det bra uppslutning av Maseratisti på 1 maj; 16 
Maserati och 1 O.S.C.A. tror jag det var totalt.

Georg var för oss en inkännande, varm, kunnig, ny- 
fiken och omtänksam människa. Dessutom hade 
han en extremt god smak för vackra bilar.

Att lära känna och tycka om Georg var inte svårt, 
han delade alltid med sig av sin entusiasm och stora 
tekniska kunskap. Det härliga med Georg var inte 
bara att han hade en sådan stor passion för bilar 
utan att han också var genuint intresserad av andra 
människor. Han var en god lyssnare, samtidigt som 
han älskade att diskutera vrida och vända på argu-
ment och ville gärna få igenom det han trodde på.

Vi brukar tala om människan som sammansatt av 
tankar, känslor och handlingar, en del av oss har 
mer eller mindre mycket av dessa tre delar. Georg 

hade den unika förmågan att kunna visa både vad 
han tänkte, kände och agera utifrån det. Man blev 
helt enkelt trygg med Georg, han bjöd in sig själv 
utan att vara påträngande. När ett projekt var av-
klarat väntade nästa, alltid ny tankar och idéer som 
skulle förverkligas, nyfiken och framåtriktande.

Vi kan tycka att döden inte är något att glädjas  
åt, men i det här fallet tror vi faktiskt det, att inte  
behöva bli ett vårdpaket utan att ända in i det sista 
få vara klar och kunna tala om det han älskade så 
mycket – sina bilar. Det känns tomt tycker vi, verkli-
gen tomt att Georg inte längre finns blad oss, men 
nu har han förenats med sin älskade Inger på stän-
digt soliga bilvägar.

Av Henrik Hoff

Krapperup 2015



Georg Helenius
Av Meta Carlsten
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NYA MASERATI GHIBLI DRIVS AV EN RAD AVANCERADE OCH KRAFTFULLA 3-LITERS V6-MOTORER I BÅDE 
BENSIN- OCH TURBODIESELUTFÖRANDE, NATURLIGTVIS MED ÅTTASTEGS AUTOMATLÅDA.

VÄLKOMMEN TILL AUTOROPA, EXKLUSIV SVENSK ÅTERFÖRSÄLJARE AV MASERATI, FÖR ATT LÄRA KÄNNA 
MASERATI GHIBLI NÄRMARE. NÄR DU KÖPER EN NY MASERATI FRÅN AUTOROPA INGÅR 3 ÅRS GARANTI OCH 3 
ÅRS FRI ASSISTANS.

MASERATI GHIBLI. FRÅN 709 000 KR

Official fuel consumption figures for Maserati Ghibli range in l/100km: Urban 14.1 - 7.7, Extra Urban 7.1 - 
4.9, Combined 9.7 - 5.9. CO2 emissions 226 - 158 g/km. Fuel consumption and CO2 figures are based on 
standard EU tests for comparative purposes and may not reflect real driving results.

AUTOROPA AB 
TESTVÄGEN 18, ARLÖV, MALMÖ, NARVAVÄGEN 19, STOCKHOLM
T. +46 40 43 70 00  /  www.autoropa.se

INSTEAD OF 
HIRING A SUPERMODEL 
WE BUILT ONE.

8372 Autoropa Ghibli ad 210x297.indd   1 11/06/2015   16:17

Tyvärr lyste “gammelbilarna” (förutom O.S.C.A) med 
sin frånvaro, modellutbudet startade vid Biturbo och 
sträckte sig sen hela vägen fram till nya fyrdörrars 
Ghibli! Det var nästan lika många Ferrari, en handfull 
Lamborghini och så klart rader, efter rader med Alfa 
Romeo och Fiat. Lancia fanns också representerade 
med ett trevligt utbud gamla och nya bilar och även 
flera riktigt salta gamla Abarth-modeller! En färg-
grann deTomaso med enorm bakvinge kunde också 
beskådas. På hedersplatsen mitt på gräsmattan fick 
i år Fiat Barchetta ta plats, då den modellen fyller 20 
år jämnt i år. Alla vackra italienska bilar till trots, hu-
vuden höll på att vridas ur led när en Tesla gled förbi 
på vägen bredvid utställnings- området - framtiden 

kommer förpackad i ett snyggt fordral! Personligen 
uppskattar jag verkligen bredden på 1 maj och man 
får en trevlig bild av den italienska bilkulturen i alla 
dess former.  Mina favoriter? Lamborghini Countach 
(första generationen, utan vingar eller skärmbred-
dare) - vilken uppenbarelse, ett rymdskepp mitt på 
torra land!, Alfa Romeo 4C - framtiden för sportbi-
lar? Lätt, snabb och läcker!; Lancia Fulvia Sport IS 
- den ser så grymt seriös ut!; Maserati GranTurismo 
S - klassisk skönhet med oslagbart motorljud!

Vi ses nästa år!



Det är alltid spännande för en gammelbilintresserad 
att se bilverkstäder som renoverar och underhåller 
äldre bilar. För en person som specifikt gillar Mase-
rati är det väldigt givande att besöka Åke Nordqvist 
verkstad i Nacka. Här finns det gott om olika model-
ler av gamla Maseratibilar på golvet, i taket och ute 
på gården i alla tänkbara skick. 

När jag besöker verkstaden hänger det två Ghibli 
Spiders på lyftar, två Sebrings står på golvet, den 
ena karossrenoveras och den andra motorrenove-
ras, en Mexico hänger i en vagga för att totalrenove-
ras. På gården väntar en Quattroporte 1 på sin tur, 
två donatorbilar som torde ha varit vackra exemplar 
av Ghibli respektive Mexico en gång i tiden solar sig 
under bar himmel och i garaget står leveransklara 
bilar och andra som väntar på sin tur. Få verkstäder 
i världen torde ha så mycket på gång vad gäller 
gamla Maserati bilar, ett eldorado för en gammel-
bilsentusiast. Trots att det mesta tycks på ytan vara 
sig likt här på verkstaden de sista 30 åren är det en 
sak som slår en vid närmare eftertanke: 

Bilar som för tio år sedan nödtorftigt reparerades 
eller skrotades renoveras nu från grunden, vilket 
inte är helt billigt. Orsaken till detta är naturligtvis de 
alltjämt stigande och nu mycket höga priserna som 
betalas för gamla Maseratibilar. En fin Maserati från 
1960- eller 1970 talet kostar idag oftast mer än en 
ny Maserati av motsvarande modell. 

Således har ägarna till äldre bilar insett att en  
renovering av den gamla bilen lönar sig då bilens 
värde oftast ökar mer än andra alternativa penning- 
placeringar. 

Detta är ju glädjande för personer som redan äger 
en gammal bil, men det gör det tyvärr samtidigt 
svårt för nya entusiaster att skaffa en äldre Maserati.
En lösning kan då vara att böja med en Biturbo-
modell från 80-talet, vilka naturligtvis inte är lika 
exklusiva men likafullt trevliga bilar till ett mycket 
överkomligt pris.   

I år stod vädergudarna oss något sånär på vår sida, 
det var åtminstone uppehåll till kl 12.30. Personalen 
på Autoropa Serviceverkstad Magasin 1 i Stockholm 
önskade alla Maserati- och Ferrarikunder välkom-
na att tillsammans åka ut till Skokloster den 1 maj.  
Alltså samling kl. 08.30 i verkstan vid Värtahamnen 
där vi bjöds på morgonfika. Vi var 20 bilar varav 11 
Maserati och 9 Ferrari. 

Under morgonen runt 7 tiden hade Finlandsfärjan 
kommit in och från den rullade en Maserati QP IV 
över landgången med en Helsingforsfamilj, man, 
hustru och två barn. ”Det här är inget vi kan missa” 
säger mannen i familjen på klingande Finlands-
svenska. De har varit över vid flera tillfällen visar det 
sig. Det är entusiasm det, vi hoppas att se er nästa 
år igen. 

Vi åker iväg från verkstaden runt kl. 10. Ledarbilen 
togs av Patrik Norén och Erik Serra med en Qu-
attroporte. Autoropas ansvarige Maseratiförsäljare 
Henrik Westlund var också med. Övriga bilar från 
Autoropa var en Ghibli och en MC Stradale.  De tog 

oss via den nya biltunneln som går från Lidingövä-
gen och under Liljanskogen och mynnar ut på E-18 
förbi Nordiska Museet. Tunneln var nästintill fylld av 
hästar och treuddara och det mullrade på bra mel-
lan tunnelväggarna. Vi gjorde ett kortare stopp för 
att samla upp resten av deltagarna vid McDonalds 
Upplands Väsby, där väntade drygt 10 bilar, väl för-
delat mellan Maserati och Ferrari. En maffig syn för 
alla tidiga morgonmänniskor i Stockholm. 

Vägarna ut till Skokloster erbjuder rolig och kurvig 
körning, det är något speciellt att se alla skönheter 
rulla både framför och bakom sin egen bil. Väl på 
plats runt 11.00 kunde vi konstatera att det nog var 
rekord med Maseratibilar. Jag och flera med mig 
räknade till ca 30 Maseratis, allt mellan gammalt 
och nytt. Autoropa själva med Henrik Westlund och 
verkstadspersonal stod med sina 3 bilar och deltog 
på ett frikostigt sätt med flaggor och sin närvaro. 
Regnet kom så småningom men innan hann vi prata 
runt och få något värmande inne på restaurangen.
Själv körde jag Maserati Quattroporte Sport GTS, 
kul som f-n.

Besök hos AMK i Nacka 

REKORD MED MASERATIBILAR PÅ  
Skokloster 1 Maj 2015

Av Meta Carlsten

Av Fredrik Ajnefors
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En totalrenoverad Ghibli SS Spyder klar för leverans.

Framvagnsarbete på en Ghibli SS Spyder. Denna bil välte runt 
och blev skrot för mer än 20 år sedan. Den löstes ut från försäk-
ringsbolaget av ägaren som sedan har låtit renovera bilen. Snart 
får han tillbaka den i perfekt skick.

Totalrenovering av en Mexico 4,7 liter, en ansenlig del av 
karossen har nytillverkats. För några år sedan lönade det sig 
inte att göra en sådan här omfattande renovering av en Mexi-
co men idag är läget ett annat.



1985 var allt på topp. Thomas var fabriksförare för 
Volvo, som det året hade en mycket konkurrenskraf-
tig bil, 240 turbo.  EM i standardvagnar var popu-
lärare än någonsin och massor av åskådare kom 
till varje tävling. Året kröntes med att få kliva högst 
upp på pallen!  1986 gick något sämre och säsong-
en slutade på en 5:e plats totalt i EM. 240’n hade 
spelat ut sin roll och planen var att göra en ordentlig 
racerbil av 740 turbo. Så blev inte fallet. Volvo lade 
abrupt ner hela sin tävlingsavdelning hösten -86 och 
Thomas blev arbetslös.  Som europamästare året 
innan var det inte svårt att få en ny styrning. Till sä-
songen -87 fick Thomas jobb hos Alfa Romeo. Man 
satsade hårt på Alfa 75 turbo Evoluzione. Två bilar i 
ett fabriksteam med chaufförerna Larini och Nannini 
samt två bilar som byggdes åt två enbils privatteam, 
där Thomas fick den ena.  – Från början var bilen 
inte bra. Växellådan gick sönder efter nästan varje 
körning så det var svårt att kunna prestera, berättar 
Thomas. Ing Giorgio Pianta kopplades in för att få 
ordning på tekniken. Han utvecklade hjulupphäng-
ningar och såg till att Thomas fick motor och väx-
ellådor byggda av Alfa Corse. Till slut gick bilen bra 
och vid flera tillfällen slog Thomas fabriksförarna. 
Det var inte populärt just då, men resultaten var så 
pass bra att Alfa Romeo ville anställa Thomas. Efter 
säsongen blev han inbjuden att komma till Milano 
för att skriva kontrakt som fabriksförare för Alfa 
Romeo inför säsongen -88. 

Det som händer under det besöket är som taget 
ur en film.  – Jag sätter mig på planet till Milano, 
nöjd och glad över att bli fabriksförare igen. När 
jag kommer fram till Alfa i Milano märks direkt att 
något är fel, berättar Thomas. Exakt samtidigt byter 
man management och nya chefen Fiori bestämmer 
omedelbart att inte satsa något mer på Alfa 75 som 
börjat bli omodern. Således behövs inga fabriksfö-
rare heller.  I Italien är kontakter det som gäller om 
man vill åstadkomma någonting. Det fanns flera 
inom den italienska racingen som varit imponerade 
av att Thomas ibland slog fabriksförarna med en bil 
som byggts av honom själv och pappa Tage. En av 
dessa satte Thomas i kontakt med en viss Alessan-
dro de Tomaso. Inte helt oväntat hade de Tomaso 
storslagna planer på att åter etablera Maserati som 
en tillverkare som kunde konkurrera på tävlingsba-
nan. Sig. de Tomaso var en speciell figur. Lynnig och 
antingen väldigt intresserad eller inte intresserad 
alls.  – Jag blev inbjuden till hotellet som han ägde 
och även bodde på, för att diskutera satsningen.  
Han frågade vad jag tyckte efter att ha provat bilen, 
och jag berättade bl.a. att växellådan behövde 

utvecklas, berättar Thomas. Det ville de Tomaso 
överhuvudtaget inte höra talas om. Växellådan var 
bra precis som den var!

Trots växellådsdiskussionerna blev Thomas en av 
3 chaufförer som skulle ta upp kampen om guldet 
i EM för standardvagnar 1988. Men den Maserati 
Biturbo Si Coupé som Thomas fick köra var inte 
någon succé.  Bilen hade massor av barnsjukdomar 
och krånglade en hel del. Motorn hade insprutning 
och gav maximalt 540 hk. Dessutom var den väldigt 
svårjobbad. Motor och växellåda var tvungna att tas 
ur så fort något skulle göras. När den väl gick, så 
gick det inte tillräckligt fort, då bilen inte var desig-
nad från början som racerbil. Man kallade in hjälp 
från F1 tillverkaren Minardi, som totalt byggde om 
hjulupphängningarna. Marlboro var huvudsponsor 
så pengar var inte någon trång sektor. I slutet av 
säsongen började bilen fungera bättre och bätt-
re. Säsongens bästa resultat var en 7:e plats på 
Silverstone. Man såg fram emot säsongen -89 med 
stor tillförsikt då man var övertygad om att man 
hade en potentiell vinnarbil. Men så blev det inte. 

EM-serien drevs av den inte helt okände Bernie Ec-
clestone, som med fasa såg att populariteten var så 
stor att den började konkurrera med F1 om intres-
set. Vad gör man då? Jo man lägger ner hela serien!  
Plan B blev att köra en inhemsk italiensk serie som 
bestod av ett antal vägrallyn. Men krångel med 
reglementet gjorde att bilen inte passade in, och 
således inte var konkurrenskraftig. Plan C bestod av 
att köra SM för Grupp-A standardvagnar. Konkur-
rensen var som hårdast av BMW’s 3-serie som inte 
hade turbo.  Peggen Andersson var den snabbaste 
av BMW chaufförerna i Sverige vid den här tiden. 
Reglementet straffade turbobilar hårt, så bilen var 
tvungen att lastas upp med bly till den grad att den 
inte hängde med. Bästa resultatet var en 3:e plats. 

Ända sedan starten av Thomas racingkarriär har 
satsningen drivits i form av TL-racing. I slutet av 
80-talet var man även återförsäljare för Maserati. 
Under åren 88-89 såldes ett 15-tal nya Maserati 
men sen tröttnade man då nästan varje bil kom till-
baks med en massa garantifel.  Importör under den 
här tiden var Italbil och när dom gick i konkurs slu-
tade TL-racing sitt samarbete med Maserati för gott. 
Thomas Biturbo Si Coupé är en av 3 fabriksbyggda 
Biturboracers. Enligt uppgift finns den fortfarande 
kvar i Sverige.  Förhoppningsvis utan bly i lasten. 

Svensk racerförare 
tävlade internationellt 

med Maserati på 80-talet!
Det här är historien om Sveriges nu enda levande person som tävlat 

i internationell racing med Maserati. Thomas Lindström är en av 
våra mest framgångsrika racerförare på 80-talet. Fyra SM-guld, 

ett Nordiskt guld och ett EM-guld i Grupp-A som främsta meriter.
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Av Fredric Gustafsson



En katt bland hermelinerna… nä absolut inte, en 
Quattroporte Sport GTS kom väl till pass när ca 100 
barn med föräldrar samlades på Rosersbergs Slott 
den 9 maj för att få åka Ferrari. Eventet ordnades av 
Ferrari klubben tillsammans med Barncancerfon-
den, för barnen och deras familjer.

Min man Thomas kom med sin 599 GTB och ställde 
upp bland 10 andra hästar för att köra dessa helt 
saligt lyckliga barn. Solen sken, det var varmt och 
så mycket glada och tacksamma människor, stora 
som små har vi sällan sett på en och samma gång 
under något event Thomas och jag deltagit i. Övriga 
Ferrariägare instämde och efter dagen slut enades 
vi om detta skulle göras om till nästa år.

Quattroporten blev en bra uppvärmning för flera 
barn som inte vågade åka själva i hästarnas Du-
ePorte och i Quattron fick ju också hela familjen 
plats. Efter en runda i QP med mig och sina föräld-
rar var det inga problem att kliva in i Ferrarin och 
få en upplevelse utöver det vanliga. Det fanns gott 
om små roliga vägar och ett bra industriområde 
som gjorde att vi kunde dra upp farten duktigt till 
allas förtjusning. Både passagerare och förare hade 
roligt, inte minst på rakan i industriområdet, här 
nämns inga hastigheter men det gick undan, inga 
fartkontroller i världen skulle klara det. 

Några kommentarer från barnen - det här är bättre 
än berg och dalbana – det känns så skönt när man 
trycks mot stollen – hur fort kan du köra – får jag 
åka en gång till – en sån här ska jag köpa när jag blir 
frisk – vet polisen om att ni kör så fort här…
Nästa år hoppas vi på fler deltagare så vi får prata 
ihop oss med Ferrari klubben. Så tack Nicklas 
Thörnquist att du bjöd med mig.

Grand hotel Villa d’Este, ett av världens exklusi-
vaste hotell beläget i Comosjön firar mystiken till 
alla klassiska GT bilar och nya prototyper varje år 
sedan 1929. Eftersom jag har förmånen att bo i 
lago di Como och även känner ägaren så tog min 
bror och jag mahognyracern till årets event och la 
till vid hotellets flytande pool. Miljön är betagande 
med samtliga bilar uppställda i hotellets 1700 tals 
park och anses vara bilvärldens främsta concour de 
elegance. Även en oinvigd blir helt tagen av denna 
bedårande plats där olika mästerverk glänser i prun-
kande grönska. 

RM auction slog även i år nya försäljningsrekord 
med samtliga italienska fullblod. Förra året var 

vinnaren Maserati Alfieri  i rampljuset men i år var 
det den fantastiska Maserati Mostro av Zagato som 
överraskade alla deltagare. Maserati Mostro byg-
ger på `monstret 4́50 s som kördes av Stirling Moss 
1957. Den har Zagatos aluminium kaross, V8 med 
torrsump från Gran sport med bypass exhaust och 
är den snabbaste Maseratin sedan MC12. Samtliga 
5 byggda exemplar är redan sålda á 1.000.000 euro. 
Ett pris som lär tredubblas i värde de kommande 
åren.

Efter en utsökt middag i solnedgång på Villa déste 
la vi ut med vår båt för hemfärd. Samtidigt startade 
Mostro upp och dess underbara sång ekade över 
Lago di Como. Che bella musica!

En meningsfull dag på 
Rosersbergs slott med 
Barncancerfonden och 
Ferrariklubben

Av Meta Carlsten
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Villa d´Este concour, Como 2015

Maserati ”Mostro” Zagato
Av Thomas Wolf



Hur mycket  
Maserati är du?

Det finns en hel del udda och ovanliga Maseratis som tillverkats under åren.  
Hur bra koll har du på dessa? Tävla om ära, berömmelse och inte minst en tjusig  

klubbtröja genom att svara rätt på följande frågor; 
 1) Vad heter modellen? 2) Vem/vilka designade? 3) Vilket år lanserades/visades den?  

Ange även vilket år i Maseratihistorien som du tycker är det bästa  
(hittills) och motivera varför.  Lycka till! /Redaktionen 

14 15

Sedan år 2000 drivs Roine Lindberg Gummi AB av andra  
generationen – Nicklas Lindberg. Det finns många leverantörer 
av däck av olika kvalitet och pris. Vi har valt att leverera högsta 
kvalitet till bästa möjliga pris. Viktigast är dock att leverera ett 
däck som matchar bil och förares önskemål om egenskaper.
Våra ledord är Pålitlighet - Perfektion - Passion
Läs mer om oss på vår hemsida - www.roines.se

Välkommen in önskar
Nicklas Lindberg
med personal!

Roine Lindberg Gummi AB
grundades 1967.

KUNGSTENSGATAN 12  11357 STOCKHOLM
info@roines.se www.roines.se

1. 2.

3. 4.

5.

7. 8.

6.

Svaren och din motivering skickar du till fredric.gustafsson@maseraticlub.se senast den  
1 september 2015.Flest rätta svar och bästa motivering vinner. Vinnaren presenteras i nästa nummer 

av Bulletinen. Svaren och motiveringar bedöms av en jury bestående av medlemmar ur styrelsen. 
Juryn utser en vinnare. Deras beslut kan inte överklagas, men offentligt ifrågasättas. 



När jag var i 20-års åldern öppnade en Maseratiåterförsäljare 
i Sisjön i Göteborg. En kompis föreslog att vi skulle åka in och 
”kolla lite”. - Vi kanske får provköra, sa han. Drömma kan man 
ju alltid göra, tänkte jag. Den första bilen vi såg var en 430. När 
vi stod där och beundrade bilen som bäst kom försäljaren fram 
och frågade vad vi tyckte om den. Ja, vad skulle man säga, jag 
saknade ord men min kompis var inte mållös.

 - Får man provköra?, frågade han. Jag trodde knappt mina 
öron när försäljaren sa att det gick bra. Kompisen började köra 
och sen fick jag ta över. Jag kommer särskilt ihåg den härligt 
fasta känslan i växelspaken, det mulliga motorljudet. På vägen 
hem från Sisjön satt jag tyst, fullt upptagen med att fundera på 
hur jag skulle finansiera bilen. Jag fick ge upp planerna. Men 
sen den dagen har det varit en dröm att äga en bil med en 
”tridente” i grillen. Och för några år sedan fick jag möjlighet att 
köpa en Maserati. Det blev en Quattroporte GTS.

Vi har den mest som en semesterbil. Vi har kört ner 2 ggr till 
Italien, Amalfikusten och Toscana samt en gång till Bretagne i 
Frankrike via Moseldalen. Den är fantastiskt härlig att köra långt 
med och väcker givetvis en del uppmärksamhet i italienska 
städers trånga gränder. Jag har också kört bilen några gånger 
på bana. Den är förvånansvärt bra trots sin tyngd och ”få” 
hästkrafter.
Mårten Hansson

Jag har alltid, sen jag fick upp ögonen för märket i tonåren, 
gillat Maseratis bilar. De kombinerar brutal prestanda med sval 
elegans som få andra gör. När jag insåg att Biturbo-bilarna var 
överkomliga i pris och började titta på dem på lite mer allvar 
fastnade jag direkt efter att ha provsuttit en. Inredningen i de 
här bilarna är ju helt fantastisk! Läder, trä, alcantara och former 
som stod sig bra och upplevdes som moderna från 1988 till 
2000, det är minsann inte dåligt gjort! Varje gång jag sätter mig 
i bilen och känner doften av lädret blir livet lättare att leva! :)
Henrik Hoff

Vår Maserati Spyder har endast varit hos oss i drygt en månad 
men vilken underbar bil och vilket underbart ljud i motorn. Vi 
får säkert många trevliga turer med denna bil.
Irene och Bengt Eriksson

Då jag inte har ägt min bil inte mer än ett halvår och detta var 
mitt första träff med den uppskattade jag verkligen tillfället att 
träffa andra och se alla fina bilar. Att jag köpte en Maserati var 
nog mer en tillfällighet då jag ett längre tag har tittat runt efter 
en trevlig bil att ta ut på sommaren. Måste säga att min 3200 
uppfyller de flesta egenskaper jag tittade efter och att ju mer 
jag har kört den desto nöjdare blir jag.
Magnus Johansson

När det gäller min ghibli gt så är jag helt och hållet galet förtjust 
i den. Bilen väcker uppmärksamhet vart man än kommer. En bil 
som kommer stanna hos mig för gott.
Patrik Germundsson

Efter några fantastiska år med en Maserati QP Svart Sport GT 
2006 med bla Sveriges Maserati Rally i Båstad, några rally i 
Europa. Och ett antal Italien resor var det dags att byta bil efter 
10000 sköna mil. Hade börjat titta efter en QP Sport GT, men 
knappt några sålda i Sverige efter 2009, dock fanns räddning 
fanns i Tyskland i form av en Svart 2011 om 2000mil till vettiga 
pengar. Efter en stunds diskuterande och återbesök, så var det 
dags att köra hem sommaren 2014 i en nyare QP. Fantastisk bil 

utan tvekan med det berömda sportavgassystemet, som den 
stora skillnaden och en något smäckrare front annars i stort 
sett lika, dock automatlåda idag enbart med sportmöjligheter. 
Har redan rullat 1000mil och hade en skön dag på Krapperup 
med likasinnade. Vi hörs och syns om inte annars på Ring 
Knutstorp.
Thomas Andersson
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Magin med  
Maserati

Ett mycket trevligt Maseratiminne, 
var då jag fick möjligheten att åka 
på en pilgrimsresa i april 2012, 
anordnad av Patrik Gudmund-
säter, till den kanske största 
Maseratiåterförsäljaren i Italien, 
Ferasin Automobili med försälj-
ningskontor i Treviso, Padova och 
Vicenza i nordöstra Italien. Resan 
inkluderade både ett oförglömligt 

besök på Paninimuseet utanför Modena plus ett lika oförglöm-
ligt besök på Fabriken mitt i Modena. 

Dag två på resan blev minst lika trevlig ,då vi besökte Ferasins 
kontor i Treviso, med åktur i en Qp Sport GTS 4.7 (körd av 
deras mekaniker) och en provkörning av  MC Stradale med 
ingen mindre än racerföraren Michele Rugolo som instruktör. 
Höjdpunkten var då jag satt i baksätet i en öppen Grancabrio 
Sport med Patrik bakom ratten.

Man ser framemot den dagen då jag införskaffar en 4200 cou-
pe alternativ Qp V. På bilden står jag bredvid en Qp Sport GTS 
4.7 på Krapperup den 1 maj i år. Klart man ser glad ut!
Åke Persson

Anders Brorsson

Bilderna tagna från Krapperup på italienska träffen 1 maj.
Bakom kameran: redaktionen



Smått  & gott

Från vänster stående Meta Carlsten, Roland Axelson, Bengt Jödahl, Per Bjerner, Björn Westrell, Jan Fidjeland och knästående 
ordf. Fredric Gustafsson samt Erik Barkman bakom kameran.

Lördagen den 13 december var det julmiddag på Vinjas ost-
källare. Vi passade på att fira 100 årsdagen som inföll dagen 
efter, den 14 december. 

Vid årsmötet i Autoropas nyinvigda lokaler tidigt i våras, 
valdes vår nye ordförande, Fredric Gustafsson.

Styrelsen 2015

Julmiddag
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Wess Algra, Järfälla
Göran Arnkil, Västra Frölunda
Irina Averkieva, Nacka
Gianfranco Buffa, Solna
Sam Burman, Hölö
Zlatko Dabeski, Eskilstuna
Stefan Eldenholt, Johanneshov
Bengt Eriksson, Växjö
Bassam Fakhro, Trelleborg
Tomas Fredeby, Göteborg
Patrik Germundsson, Ljungby

Peter Gesar, Vällingby
Leif Johansson, Säffle
Rajne Lindberg, Vagnhärad
Tommie Linder, Jönköping
Rolf Lindgren, Stockholm
Hans Lundberg, Enskede
Kåre Madsen, Falsterbo
Brian Molbech, Malmö
Magnus Nehlin, Stockholm
Joanna Nordqvist, Saltsjö-Boo
Stefan Nordström, Helsingborg

Jan Olsson, Sölvesborg
Kjell Olsson, Göteborg
Per-Olof Olsson, Norrköping
Mahmoud Osman, Örebro
Johan Sahlström, Älta
Flavio Semeraro, Handen
Ulf Svanberg, Sundsvall
Eva Svensson, Vällingby
Nicklas Tjäderbäck, Göteborg
Leif Ärlebo, Varberg

Program för Maseratiklubben 
SOMMAREN-HÖSTEN 2015

Välkomna till Maserati Club Sweden.

Detaljerade program  Se vår hemsida www.maseraticlub.se

Årsmötet i mars

2 aug        Skanör Falsterbo Gran Turismo

8 aug        Karl-Oskar möte i Växiö

31 aug        AHK Italiensk afton   
       Årsta Båtklubb Södermalm Sthlm
 
5-6 sep      Autoropas Racedagar Knutstorp

12-13 sep   Höstrally till Södertuna Slott

24-27 sep        Rallue-International  
             Biarritz Frankrike (tyvärr fullbokat)

22-25 okt        Auto d`Epoca Padua

6-8 nov            Gran Turismo Expo Nacka

13-15 nov           Gran Turismo Expo Göteborg

12 dec               Maserati 101 år och julmiddag

I nästa nummer av Bulletinen:
Historien om OSCA.
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