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Filmstjärnor, spioner 
och ond bråd död. 
historien om maseratis 
satsning i le mans 24- 
timmars 1962–1965 har 
alla ingredienser För en 
hollywoodFilm. det en 
gång så stolta racing-
teamet var nedlagt och 
maserati kämpade För  
sin överlevnad. men 
tävla gjorde man ändå 
och det tack vare ett 
antal privatstall. ett av 
dem var maserati France 
med deras tipo 151/2. 
nu har magnus ahlqvist 
byggt en kopia som en 
hyllning till bi len som 
blev den sista besten  
Från maserati. 

Maseratis 
sista 

monster

text: robert petersson.   
foto: peter gunnars och lat.
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Lördag den tionde april 1965 och första testdagen inför 24- 
timmarsloppet på Le Mans. Ford och Ferrari har fem bilar var med sig 
till den legendariska banan. 

Det är grått, duggregn, och svinkallt. På morgonen är John Surtees 
snabbast i sin Ferrari, men på grund av den hala banan är varvtiden 
över en halvminut sämre än normalt.

Det enda potentiella hotet mot Ford och Ferrari är den ensamma 
Maseratin, en uppdaterad tipo 151 ägd av den franske Maseratiimpor-
tören och körd av amerikanerna Masten Gregory och Lloyd ”Lucky” 
Casner. 

Gregory är försenad och Casner förbannad. Han har inte tävlat på 
ett år, och då körde han en relativt motorsvag Porsche 904 till en nion-
deplats i Nürburgring 1 000-kilometers. Dessutom har han just bråkat 
med sin fru som är sur för att han ska tävla igen. Han hade ju lagt  
av …

Klockan är 10.45, Casner kör några uppvärm-
ningsvarv, kommer in för en koll och efter att en 

lloyd "lucky" casner 
drev länge camoradi-

teamet, namnet stod 
för casner motor 

racing division 0ch 
man körde maserati.

Den sista in-
karnationen av 

Maserati tipo 151 
har en nästan 
osannolikt låg 
och aggressiv 

profil. Färgkom-
binationen vit 

med fartränder i 
franska flaggans 

färger kom till 
1965, året innan 

var bilen röd.
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mekaniker torkat av sulorna på hans skor för att han inte ska halka på 
pedalerna ger han sig ut igen. Nu laddar han. Redan i Tertre Rouge går 
det på tvären, men han rätar upp bilen och satsar vidare.

Besten med 450 hästkrafter sträcker ut längs Les Hunadières och 
klockas för 285 km/h strax innan det lilla krönet vid den svaga böjen 
strax innan slutet, vid Mulsannekurvan, på den sex kilometer långa 
rakan. Han har en bra tid på gång …

Men stoppuren i depån tickar på och Casner dyker inte upp. 
Ett ögonvittne berättar hur bilen lättar en aning eftre krönet, slingrar 

sig och hur Casner först rätar upp den för att sedan tappa den helt …
Bilen skjuter som en pil in bland träden, åt golfbanan till. Första 

trädet träffar cockpiten och Casner kastas ur medan bilen fortsätter sin 
väg mot förintelsen. 

En och en halv timme senare förklaras Casner död på Delagenière-
kliniken i Le Mans. 

Vad hände? Den franske veteranen Maurice Trintignant, förresten 
farbror till skådespelaren Jean-Louis Trintignant, och som tävlade med 
bilen året innan har en egen teori.

– Maseratin hade en tendens att lyfta just där, för att behålla stabi-
liteten var man tvungen att släppa gasen lite och kanske till och med 
smeka bromsen en aning för att få ner fronten. Men man fick inte 
släppa helt, då kunde bakhjulen låsa och det gör att man får motsatt 
effekt. Jag tror helt enkelt att han lyfte av för mycket.

Drygt 49 år senare sitter jag i en likadan bil, en Maserati Tipo 151 i 
sin sista inkarnation. Skillnaden är att den är helt nybyggd. Det är Mag-
nus Ahlqvist, en av Sveriges skickligaste bilbyggare och hans Moto-
rima Coachbuilding som återskapat det sista monstret från Modena, 
som den kallades när det begav sig.

Första chocken när jag konfronteras med den är formen. På bild 
framstår den som lite konstig, nästan oformlig. En slags racersport-
vagnarnas Barbapapa. Men live – Wow! Den är överraskande liten, 

1965 klockades 
maseratin för 
285 km/h innan 
den lättade och 
for in bland 
träden ...

Magnus Ahlqvist 
njuter bakom 
ratten på sin 
skapelse. Ratten 
förresten, den 
smäckra trärat-
ten, komplett 
med Masera-
timärke, hit-
tade Magnus 
på den stora 
Paduamarkna-
den i Italien. Där 
lokaliserade han 
också de unika 
bakljusen som 
annars bara 
verkar sitta på 
Zagatobilar från 
sent 50- och 
tidigt 60-tal.
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testdagarna på 
le mans 1964. den 

franskägda mase-
ratin har fått en ny 

kaross, men inte 
hunnit lackas. 
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extremt låg och oerhört brutal. Fotografen Peter tappar nästan andan 
och mumlar vördnadsfullt att ”har får vi vara försiktiga med vidvinkelob-
jektiv, annars försvinner formen”! 

Visst, utseendet går nästan inte att beskriva, man måste uppleva 
den i verkligheten. Formen lär ha ritats av Piero Drogo, och då Masera-
tis ”hus-karossmakare” Medardo Fantuzzi var upptagen färdigställdes 
bilen av Mario Allegretti. 

Liten bil med små dörrar är ett klassiskt recept på en bil som är 
svår att ta sig in i och Maserati 151 är inget undantag. Det är svårt att 
behålla någon slags värdighet när man försöker trolla in det där sista 
benet, men väl på plats sitter man överraskande bra. 

– Den är inte konstig på något sätt, kom bara ihåg att lyfta dörr-
stoppen innan du stänger dörren, säger Magnus och försöker dölja sin 
nervositet. 

Även om bilens tekniska innehåll till stor del är hämtat från en 
”vanlig” Maserati, närmare bestämt en Mexico, så stämmer det delvis 
överens med originalet. V8-motorn, i det här fallet på 4,2 liter, härstam-
mar likt alla märkets V8:or från tiden från den maskin som debuterade 
i racerbilen 450S redan 1956. Det har debatterats om hur lik produk-
tionsbilarnas V8 är racemaskinen och frågan är om någon egentligen 
vet? Men en sak som är säker är att de delar den grundläggande arki-
tekturen och att de därmed är släkt. 

– Vi skickade motor och låda till en expert i Tyskland för renovering 
och i motorfallet även trimning, berättar Magnus. Han har dock ingen 
uppgift om effekten, bara att den bör vara klart högre än de 260 häst-
krafter som en 4,2-liters Mexico hade, även om det kanske är en bit 
från de cirka 450 hästar som 151/2 hade.

Den startar snällt och mullrar fint på tomgång. Magnus har vis-
serligen monterat ljuddämpare i trösklarna, men det mäktiga ljudet ur 
piporna som går ut strax framför bakhjulen påminner mer om det ur 
raka rör. I med ettan i ZF-lådan och iväg. 

Klockan är faktiskt 10.45 och tankarna far till Lucky Casner. Med all 
den otur som plågat Maseratis 151-serie är det inte utan att ögonblick-
et känns lite ödesmättat. Men vi är inte på Le Mans, det regnar inte, 
och jag är långt ifrån den fräna racerförare och före detta PanAm-pilot 
som Lucky Casner var. 

Maseratis V8:or har en väldigt speciell karaktär, vida skild från 
deras långslagiga sexor. Responsen är betydligt rappare men trots ett 
betydligt kortare slag varvar de inte speciellt mycket, åtminstone inte i 

gatversion. Istället är det vridet som talar. Det verkar spela mindre roll 
vilken växel man har i, den mäktiga V8:an sparkar ifrån med samma 
frenesi. 

En anledning är förstås att bilen är lätt, klart lättare än de 1 800 kilo 
som Mexicomodellen motorn är hämtad från vägde. Förebilden var 
inte någon direkt lättviktare den heller, den sista inkarnationen av tipo 
151/2 vägde hela 1 195 kilo 1965 och Magnus bygge väger förmodli-
gen något liknande, om inte mindre. 

Tempot ökar och blicken söker sig längre framåt. Samtidigt är det 
svårt att slita ögonen från den anslående utsikten över motorhuven. De 
tre sensuella kurvor som bildas av skärmarna och bulan över de stå-
ende Weberförgasarna i mitten accentueras ytterligare av fartränderna 
i de franska färgerna. Oemotståndligt läckert. 

Fartupplevelsen förstärks också av att man sitter så lågt. Magnus 
berättar att han faktiskt höjt stolen en aning för att förbättra sikten, ett 
smart drag. Just det där med den låga sittställningen och den mäktiga 
V8:an har skapat problem förr. Den första versionen av tipo 151 väg-
rades start på Le Mans då bulan på huven sträckte sig ovanför vindru-
tans bas. Något som enligt funktionärerna skulle hämma förarens sikt. 
Vad gjorde Maserati då? Jo, man knackade snabbt till en aluminium-
plåt och monterade över nederdelen på rutan! Sikten var lika dålig, om 
inte sämre, men reglernas bokstav följdes.

Chassit är tight, men inte obekvämt. Magnus har använt framvag-
nen med sina dubbla triangellänkar från Mexico och även den stela 
Salisbury-bakaxeln. Han har dock ersatt bladfjädrarna med moderna 
fjäder/dämparenheter och hängt upp det hela i uniballs. Han varnar 
för att inställningarna inte är riktigt utprovade ännu, men för att ha en 
första grundinställning är köregenskaperna fantastiska. 

Hela bilen börjar leva när man kommer upp i fart och självförtroen-
det växer hela tiden. Det gäller att inte bli för kaxig, svårt när man eldas 
på av den mäktiga basgången från avgaspiporna, den vänstra bara 
decimetrar från mina ädlare delar. Till och med den annars långsamma 
styrningen känns betydligt piggare i högre tempo. Snäckstyrningen är 
även den hämtad från Mexicon och Magnus berättar att man så små-
ningom hoppas kunna ersätta den med en med snabbare utväxling.

– Till de två Ferrari Testa Rossakopior jag byggt har GTO Engine-
ering i England levererat styrväxlar med GTO-specifikationer istället 
för den veviga Ferrari 330-utväxlingen, det borde väl gå att få till något 
liknande även till den här. 

Visst, men jag lider inte, istället fascineras jag av hur Magnus verkar 
jobba lite som Maserati gjorde när förebilden skapades. Man hade en 
beställare, en inte alltför generös budget och så gjorde man mirakel 
med de små medel man hade till buds. 

Historien är fantastisk. Lucky Casner med flera hade framgångsrikt 
tävlat med Maseratis ”Birdcage”-modeller ett antal år, men inför täv-
lingssäsongen 1962 införde FIA nya regler. De medförde att renodlade 
racerbilar förbjöds och att alla bilar skulle vara ”GT-bilar” med baga-
geutrymme och reservhjul, samt även prototyper till GT-bilarsom ännu 
inte byggts i fler exemplar, men som uppfyllde övriga regler. Man hade 
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Till vänster och ovan chassinummer 151.002 på 
Le Mans 1964. Då rattades den av Maurice Trin-
tignant och André Simon och bröt vid midnatt 
med elfel. Till höger Lloyd "Lucky" Casner.

likt maserati själva har 
magnus gjort mirakel med 
de begränsade resurser 
som stod til buds.
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också en maxgräns för motorer på fyra liter, men den övergavs 1963. 
Maserati, som redan lagt ner den egna tävlingsverksamheten av 

ekonomiska skäl och bara satsade på kundracerbilar, hamnade i kylan. 
Vad göra? Importörerna i USA, Frankrike, med flera länder, poängte-
rade vikten av racing för att sälja gatbilar och det var bråttom att hitta 
en lösning.

USA-marknaden hanterades av den gamle racerföraren, med mera, 
Briggs Cunningham medan en annan amerikan vid namn John Simone 
var ansvarig i Frankrike. Herrarna försäkrade sig om finansiering och 
mötte Maseratiägaren Omar Orsi och hans chefskonstruktör, den geni-
ale Giulio Alfieri. Resultatet var att man beslöt bygga en bil för de nya 
reglerna och bilen blev tipo 151 – det sista monstret från Modena.

Det blev till att titta bakåt i historien, till tiden före Birdcage. En 
V8 var grejen, men den 450S man tävlat med några år tidigare var 
inget att satsa vidare på. Men en av dem kom ändå att tjäna som 
inspirationskälla. Stirling Moss, som var kontrakterad för Maserati i 
Sportvagns-VM 1957, lät aerodynamikspecialisten Frank Costin, känd 
bland annat för Lotus 11, rita en elegant och hal coupékaross till 450S 
inför Le Mans det året. 

Den blev aldrig den succé man hoppats på, bland annat för att 
Zagato som byggde karossen, inte kom överens med Costin och 
resultatet var att man inte hann testa och ekipaget bröt tidigt.

V8-motorn hade dock levt vidare, bland annat i en förstorad version 
för racerbåtar. Alfieri skapade en fyralitersversion och började skissa 
på en ny GT-racer, något som tog längre tid än väntat. Det var först i 
april 1962, efter testdagarna på Le Mans, som den första prototypen, 
chassinummer 151.002 beställd av den franske importören, fick sin 
första shakedown. Förklaringen till att modellen fick typnummer 151 är 
enkel. Maserati döpte racersportvagnarna till nummer som började på 
50, gatbilarna på 100 (3500 GT är tipo 101) och prototyperna startade 
på 150.

Kunderna, speciellt Briggs Cunningham som beställt två bilar, var 
inte speciellt nöjda, men sent i maj samlades till sist alla inblandade i 

fords betydligt 
modernare gt40 var
bara marginellt snabbare 
än maseratin 1964.

Till höger en mycket spe-
ciell bild. Den visar just 

den Alfa Romeo TZ1 som 
Magnus Ahlqvist äger 

idag, och som ni kunde 
se i GranTurismo 1/2014. 
Till höger om den Mase-

rati 151/2 som Magnus 
nu byggt en kopia av! 
Nedan samma tävling, 
Le Mans 1964, bägge

foto: LAT. Nedan till 
höger vraket efter Lucky 

Casners dödskrasch. 



94 95

mase rati  151

Modena och senare på Monza för att testa alla tre bilarna. Det sägs att 
Lucien Bianchi klockades för hela 314 km/h på Monza så farten var 
inget problem. 

Optimismen var med andra ord på topp inför Le Mans, Bianchi 
skulle dela den ”franska” bilen med Maurice Trintignant och den senare 
som egentligen lagt av övertalades av kompisen John Simone som 
drev det franska Maseratiteamet. ”Översten” som Simone kallades 
är värd ett kapitel i sig. Mycket är beskrivet i boken ”The last monster 
from Modena” av Michel Bollée och Willem Ooosthoek, en oerhört rik 
källa när det gäller denna ganska okända historia.

Bland annat berättas att John Simone, sin amerikanska börd till 
trots, föddes i Paris 1913 som yngste son till en amerikansk diplomat 

och hans franska hustru. Under första världskriget sökte familjen sig till 
London och efter det till Schweiz och USA för universitetsstudier. Så 
kom kriget och John som var frivillig i flygvapnet skickades till Europa 
där han genom sina språkkunskaper och kontakter snabbt fick en 
ledande roll i den militära underrättelsetjänsten. 

Han lär i hög grad ha bidragit till att invasionen i Normandie blev en 
framgång och efter kriget hjälpte han till att organisera den amerikan-
ska hjälpen till de drabbade, saker som gjorde att han blev krigshjälte 
i Frankrike och tilldelades hederslegionen. Frågan är om fransmännen 
varit lika glada om de insett att han fortsatte att jobba för den ameri-
kanska militära underrättelsetjänsten till 1965?

Mitt under allt detta hann han dessutom träffa den franska filmstjär-
nan Junie Astor och inleda en relation som varade livet ut. Samtidigt 
var han en skicklig och framgångsrik amatörracerförare. I början av 
50-talet tävlade han med en egen Jaguar C-type som han 1954 bytte 
mot en Maserati A6GCS, ett bilval som kom att prägla resten av hans 
liv. Tyvärr kraschade han Maseratin i Casablanca och brännskadades, 
något som gjorde att han slutade köra och istället såg till att Maserati 
France storsatsade på racing.

Tyvärr är bakgrundhistorien mer imponerande än tävlingsresultaten 
för tipo 151. Barnsjukdomar och brist på resurser och tid undermine-
rade tillförlitligheten, men som sagt var det inget fel på farten. Under 
träningen inför Le Mans 24-timmars 1962 var de tre 151:orna bland 
de snabbaste, med ett litet övertag för Cunninghamteamet som hade 
kanonförare som exempelvis Bruce McLaren.

tyvärr är bakgrundshis-
torien betydligt mer spän-
nande läsning än tävlings-
resultaten. maserati 151 var 
snabb men inte driftsäker.

Världens längsta 
och sexigaste 
motorhuv! Till 
höger ser vi ba-
gageutrymmet 
och reservhjulet 
som reglerna 
krävde.



originallik in i 
minsta detalj. bara 
de läckra ventila-
tionsrutorna i 
dörrarna är rena 
konstverken.

Drömfabriken! I Magnus Ahlqvists verkstad trängs 
egna skapelser med gamla historiska racerbilar 
som Ronnie Petersons March, i mitten nedan. 

Bredvid den en Stanguellini med svensk historia.
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Efter fyra timmars tävling låg Maseratibilarna trea, femma och nia, 
den sista försenad av en punktering. Efter fem timmar kraschade 
Dick Thompson en av Cunninghambilarna på grund av bromsfel och 
framåt tio på kvällen började det gå fel för den franska bilen. 151 hade 
en mycket speciell bakvagn, tidigare hade man använt vanliga De 
Dionkonstruktioner, men till den nya bilen hade Giampaolo Dallara (just 
det – han med Dallarabilarna!) gjort en egen variant på De Diontemat 
och även om den fungerade bra så hade man använt för klena rör och 
bakvagnen hade en tendens att kollapsa.

Kvar i tävlingen var bara bilen körd av McLaren och Walt Hansgen, 
men klockan sex på morgonen, när man låg femma, var det slut även 
för den med hål i en kolv. 

Så fortsatte det. Fler andra hade tänkt beställa bilar, men de pro-
blem bilarna drabbades av ledde till avbeställningar och totalt byggdes 
faktiskt bara tre bilar – de tre som var med redan från början! 

Trots att det inte handlar om fler exemplar råder det en viss förvir-
ring kring identiteterna. Den enda bil som verkar korrekt historieförd 
är den franskägda förebilden till Magnus bil. Den var både den första 
och på sätt och vis den sista då den uppdaterades kontinuerligt under 
de fyra år den var aktiv. De övriga två som gick till Briggs Cunningham 
blev kvar i USA efter Le Mans 1962 och en av dem förstördes i en 
brand på Daytona redan i februari 1963. 

Kvar av de tre originalbilarna är alltså bara en, men det tvistas 
om vilken av Cunninghambilarna det är. Förmodligen är det den sist 
byggda, chassinummer 151.006 (man använde bara jämna nummer), 
men oavsett det så såldes den senast på Bonhams auktion i Gstaad 
2006 för dryga 14 miljoner kronor. Den ägs idag av Lawrence Auriana, 
har renoverats mekaniskt och bland annat tävlat på Goodwood 2011 
då Derek Hill och Joe Colasacco kom trea i TT-racet och året efter då 
Colasacco lyckades sätta den i en däckbarriär.

Utöver den finns en kopia av den franska bilen i 1964 års utseende 
som byggdes för det numera upplösta Rosso Biancomuseet, samt 
den kaross som lyftes av den franska bilen inför säsongen 1964. 
Bägge lär finnas i England, och på något sätt utgöra bas för den olack-
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varför inte låna 
magnus bil och göra 
fi
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fakta / Maserati 151.002 (1965)

Motor: Åttacylindrig V-motor, borrn. x slag. 95,2 x 89 mm,  
5 055 cm3, max effekt cirka 450 hk. Lucas bränsleinsprutning.

transmission: Femväxlad Colottilåda ihopbyggd med en 
ZFdiff med diffbroms.

kaross och chassi: Tvådörrars i aluminium på stålram. 
Dubbla triangellänkar fram, De Dion bak. Girling skivbromsar 
monterade innanför spindlarna runtom. 
Mått och vikt:  Hjulbas 240 cm. Spårvidd fram/bak 144/140 
centimeter. Vikt körklar 1 195 kilo.

Prestanda: Toppfart (klockad) 314 km/h. 

Pris:  En systerbil såldes för drygt 14 miljoner kronor år 2006.

g

ade best som även den kunde ses på Goodwood 2012. 
Och så den som Magnus Ahlqvist byggt. Provkörningen är alltför 

snabbt över och det är med sorg i hjärtat jag ålar mig ur den återska-
pade sista besten från Modena. 

Varför blev det då ingen fler efter 1965? Kanske mest för att täv-
lingsresultaten som sagt inte levde upp till förväntningarna, som bäst 
lyckades den franska bilen komma på en 13 plats på Brands Hatch 
1963 medan den kvarvarande Cunninghambilen lyckades nå två tred-
jeplatser i lokala race i Kalifornien. 

Förbannelsen som verkar ha drabbat hela dramat fortsatte dock. 
Efter kraschen under testdagarna 1965 skyndade man sig att färdig-
ställa en mittmotorprotyp med 151-motor inför Le Mans – men det tog 
tio minuter av 24-timmarstävlingen innan den bröt då Jo Siffert satte 
den i halmbalarna! 

Och det var inte bara en av huvudpersonerna, Lucky Casner, som 
dog i en av den franske importörens bilar. 1967 omkom även ”övers-
ten” John Simone själv och hans sambo, filmstjärnan Junie Astor i en 
våldsam krasch med sin Maserati Mistral. Historien har verkligen alla 
ingredienser till en storfilm. Hallå Hollywood! När kommer den?

Är ni snälla kanske Magnus Ahlqvist kan låna ut bilen … 

 
Källor. Officine Alfieri Maserati SpA och ”Maserati tipo 151 – the last 
monster from Modena” av Michel Bollée och Willem Oosthoek.


