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RREC Danish Section

Hjemmeside: www.rrec.dk
Oplysninger om medlemskab se info på hjemmesiden

Den Danske sektion
MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Formandens Hjørne

I skrivende stund, er vinteren igen  be-
gyndt, at vise sig fra den kolde side for 
anden gang i denne vinter, og vi må stadig 
vente en lille kende, før vi kan få vore læn-
ge savnede køretøjer ud på vejene igen, 
efter en forhåbentlig veloverstået jul og 
samvær med familie og venner.

Vi startede i RREC-DK med at afholde vor 
”julefrokost i begyndelsen af februar, i 
Næstved, og her fik vi lejlighed til lige at 
fornemme, lidt af det gamle venskab, vi 
efterhånden har opbygget gennem klub-
ben på alle mulige leder og kanter. Læs 
mere om julefrokosten længere inde i Bul-
letinen.

Vi er meget taknemmelige for, at de af 
vore medlemmer, som har faciliteter til at 
kunne afholde forskellige arrangementer, 
også gør alvor af det, idet det er usæd-
vanligt hyggeligt, at komme rundt omkring 
i vore lokalsamfund, og besøge hinanden. 

Vi skal heller ikke glemme at nogle med-
lemmer med værkstedsfaciliteter også er 
flinke til at afholde vore tekniske semina-
rer, som reelt kun er gode sociale arrange-
menter, hvor man ”leger” med bilerne, og 
udfører mindre projekter.

Så hvis I har muligheder for at lægge lo-
kaler eller garage til et arrangement, hører 
vi gerne fra jer ved lejlighed. Det er altid 
spændende at opleve nye vinkler på arran-
gementerne.

Nu glæder vi os næste gang til at delta-
ge i et arrangement  Herning den 16.-17. 
april hvor et nyere medlem af klubben, 
Mike Nielsen, Herning,  har inviteret os til 
at deltage i fejringen af 1-års fødselsdag 

for Autogalleriet i samme by, og her reg-
ner vi med solid deltagelse fra vor klubs 
medlemmer fra hele landet. Overnatnings 
muligheder er også arrangeret på forhånd. 
Se venligst invitationen på hjemmesiden. 
Evt. kan I henvende Jer til vor sekretær, 
Søren Markdal, som gerne er behjælpelig 
med evt. tilmelding.

Per Thomsen, Herlev,  har også lige barslet 
med en ide, om at alle der har lyst, den 1. 
maj 2011, til at deltage i Dansk Veteran-
bilklubs årlige sammenkomst på kastellet, 
kunne være sammen med andre fra RREC-
DK-klubben, og evt. mødes et sted på 
Strandvejen, og derefter komme kørende i 
en kortege, til Kastellet, hvor der i forvejen 
er Veterantræf.  Vi kunne så evt. finde et 
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
sted bagefter, hvor vi spiser frokost, når 
vi nu alligevel har de fine biler med og er 
i godt selskab. Så se efter nærmere infor-
mation på vor hjemmeside.

Det samme gælder med hensyn til delta-
gelse i årsrallyet, som i år finder sted i da-
gene 2.-4. juni i Kolding, med deltagelse af 
også mange udlændinge fra både Sverige, 
Norge og tyskland samt England m.m. Be-
mærk venligst, at tilmelding skulle have 
fundet sted helst inden den 25. februar, og 
der er allerede mange tilmeldt, men må-
ske kan I stadig nå det.

I Hamborg og det Holstenske ”Schweitz” 
foregår der også et årsrally for den tyske 
sektion, den 14-18. maj og her er vi også 
fra Danmark inviteret til at deltage. Her 
var tilmeldingsfristen den 1. februar, så 
det er nu for sent at melde sig til, men der 
er fra dansk side tilmeldt mindst 7 køre-
tøjer, hvilket er en god gestus fra dansk 
side, idet den tyske sektion i mange år 
har været fast godt repræsenteret på vore 
breddegrader.

Da vi nu også nærmer os sommeren med 
hastige skridt, ja dagen har jo allerede 
tiltaget med over 2 ½ time, så kan jeg 
også lige annoncere, at vort medlem, den 
legendariske ”Jaguar- og Rolls-Royce” for-
handler gennem snart 40 år, Johan Bendix-
en, der ejer ”Jaguar House”, beliggende i 
Store Rørbæk, ved Frederikssund, den 18. 
juni 2011, vil fejre dobbelt fest, 40 års ju-
bilæum og 70 års fødselsdag med flydende 
Champagnebuffet, og  bilrally, med efter-

følgende reception og masser af champag-
ne, allerede indkøbt til lejligheden. Rallyet 
vil være om formiddagen og allerede ved 
ca 13-14-tiden springer champagneprop-
perne i et tempo, vi sjældent oplever.

Der vil blive indsat en rigtig indbydelse på 
vor hjemmeside, til lejligheden, men alle-
rede nu bedes I sætte kryds i kalenderen, 
så vi kan få en festlig event ud af denne 
lejlighed.

Husk at det også altid er muligt at deltage 
i vore svenske og norske venners arran-
gementer, ligesom det også er muligt for 
dem at deltage i de danske, så hvis I har 
tid og lyst, er mulighederne mange, for at 
komme på nogle dejlige udflugter både i  
ind- og udland.

En sidste lille, men vigtig erindring er, at 
vi beder alle om at sende Jeres E-mailad-
resse, hvis I ikke allerede ved at den er i 
vort arkiv, for når der kommer en sjov, el-
ler pludselig event, som vi godt vil give alle 
besked om, så kan det gøres pr. mail på 
få minutter, i stedet for at skulle være af-
hængig af postvæsenet., så Please !!! send 
jeres mail-adresse til enten undertegnede 
eller til sekretæren, eller til kassereren, så 
vil den blive arkiveret i vort medlemskar-
totek. Vore mailadresser står på hjemme-
siden under bestyrelse.

På forhånd tak  - og hav en god sæson i 
2011.

Formanden.

Tilmelding til RR og Bentley  træf i Herning, Danmark

16-17 april 2011
Alle sejl er sat til for at vi får en ufor-glemmelig oplevelse i det midtjyske.
Prisen for dette heldagsarrangement er kun   kr. 178.- pr. person og dækker 
forplejning og entre til Autogalleriet. Der er også mulighed for overnatning tilmeget 
lave priser.

Tilmelding til Mike Nielsen, 
tlf. 9716 2700 eller 3121 3255 evt. mail:     mike.sinding@gmail.com

HUSK !
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RREC Swedish Section

Hemsidan: www.rrec.se

För medlemskap finns info på hemsidan
Plusgiro: 495 29 27-4
Bankgiro: 5965-7528

Svenska sektionen

Bäste Medlem,
 
Nu går vi mot ljusare tider och snart är vå-
ren här, då det är dags att ta ut våra kleno-
der, och träffa vänner och klubbkamrater.  

En nyhet för i år är att vi nu har utsett 
flera lokala representanter för klubben 
för att få fler trevliga utflykter och träf-
far att välja på bland alla möjliga akti-
viteter. Det är roligt att vår klubb har så 
många som vill engagera sig och hjäl-
pa till för att vi skall få utöva vår hobby 
och få fler tillfällen för trevlig samvaro. 

Årsmötet äger rum 27-29 maj i As-
kersund med rally runt omkring i 
norra Vätternbygden. Jag hoppas 
många har möjlighet att vara med. 

Dessutom arrangerar vi en resa till An-
nual Rally i Rockingham och med be-
sök på Hunt House. Detta då vi förstått 
att många medlemmar tidigare inte haft 
möjlighet att deltaga på detta årliga ar-
rangemang och heller inte sett klub-
bens ”headquarter” - the Hunt House. 

Förutom detta arrangeras ett antal lo-
kala träffar och mindre rallyn samt ett 
internationellt rally på Engelska Ri-
vieran och kanalön Guernsey i slutet 
av augusti och början av september. 
Till detta kommer de rallyn som ord-
nas i våra grannländer och som vi 
är mycket välkomna att deltaga i. 

Något annat som också är mycket givande 
och som jag själv gjort vid flera tillfällen 
är att besöka någon av de utställningar 
och mässor runt veteran och entusiastbi-
lar som arrangeras i Tyskland och England. 

 
Kolla Kalendern på hemsidan så håller ni 
er uppdaterade med allt som är på gång. 
 
Jag hoppas vi får en fin och varm vår, 
sommar och höst och att vi får tillfälle till 
många trevliga träffar under säsongen. 

Bästa hälsningar
Lars Nord
Ordförande RREC svenska sektionen
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Den norske seksjonen

RREC Norwegian Section

Hjemmeside: www.rrec.no
Medlemsskap koster kr. 1.000,- per år.
For medlemskap, kontakt Jens Rønneberg på telefon 22 55 84 54
Seksjonens bankkonto er: 1064.10.19319

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Kjære medlemmer.

Jeg skrev og varslet i siste Bulletin at vi 
måtte benytte vår stemmerett ved neste 
valg i moderklubben, og at styret ville in-
formere om hvordan vi skulle forholde oss 
for beste mulige innflytelse.

Dere har nu mottatt stemmesedler og ser 
at det er seks kandidater til seks ledige 
plasser i management committee. Dette 
betyr at ingen denne gangen behøver å 
sende inn sine stemmesedler, kandidate-
ne har ingen motkandidater og er således 
valgt.

Normalt er det ikke slik, og ønsker vi at 
vår klubb skal være internasjonal, da er 
det viktig at vi benytter vår stemmerett til 
støtte for kandidater fra kontinentet.
Men det er ett år frem i tid før dette igjen 
er aktuelt og før det kommer vår, sommer 
og høst, hvor våre biler skal danne ram-
men om hyggelige sammenkomster og 
treff.

Først ut er vårt tekniske seminar hos Auto 
Askim A/S den 7. mai. Alle har fått brev 
om dette, og jeg håper vi denne gang blir 
mange som vil lære noe om bilen sin, og 
benytte seg av tilbudene om service og EU 
kontroll.

Og etter dette …….. Rally Sunnmøre.
Dette er det mest omfattende og spekta-
kulære den norske Rolls-Royce seksjonen 
har begitt seg ut på. Hele fire overnatting-
er og mer enn 1000 km kjøring i fantas-
tisk norsk natur venter deltakere i dette 
rallyet.
Vår mann i vest – Rune Rokstad – finpus-
ser i disse dager detaljene som må på 

plass, for å gi 
dere den op-
timale opple-
velse ved del-
takelse i dette 
kjøretreffet. 
Vi håper at det-
te kan bli en år-
lig happening, 
hvor vi vil mar-
kedsføre dette, 
også mot våre 
entusiastven-
ner i utlandet. 
Det er allerede 
påmeldt svens-
ker og et par 
fra USA til årets 
rally.

La meg også 
anbefale å 
besøke våre 
skandinaviske venner på deres rally.                                            
Bente-Lill og jeg har de siste årene stor-
kost oss på rally i Sverige og Danmark 
hvor vi har nytt gjestfriheten hos våre 
naboer. Det har vært godt å være norsk i 
begge land. 
Vår seksjons årstreff med årsmøte er 
denne gangen i  Lillehammerområdet.                          
Rally Lillehammer vil finne sted i tiden 19 
– 21. august, så merk av i kalenderen.
Våren kommer ……. det å glede seg til det 
……. er i seg selv …… også en glede.

Pass på dere selv.

Åge Antonsen, formann RREC Norwegian 
Section
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Det er litt uvirkelig – tidligere i uken hadde 
jeg et kort møte med styreleder Åge An-
tonsen i den norske RREC-seksjonen, og 
nå sitter jeg her som medlem i RREC og 
skriver mitt første innlegg som norsk re-
daktør i Bulletinen. Forespørselen kom litt 
brått på, men jeg fikk plutselig lyst til å 
bidra litt når det var behov.

Hvem jeg er?
Ivar Enge-
rud heter 
jeg, er 51 
år og bor 
på Tranby 
m e l l o m 
Asker og 
D r a m m e n 
med kone 
og tre ung-
dommer på 
vei ut av 
redet. Jeg 
har hver-
ken Rolls-
Royce el-
ler Bentley, 

så hadde det vært ”Owner’s Club” hadde 
jeg ikke hatt adgang, men siden det er en 
”Entusiast’s Club” føler jeg at jeg fyller vil-
kårene for medlemskap. 

For jeg er en ekte bilentusiast, og det går 
knapt an å kalle seg det uten å være betatt 
av de to merkene klubben representerer. 
Interessen for klassiske biler ble vekket 
på besøk hos noen venner i Danmark al-
lerede da jeg var 10 år gammel i 1970. Der 
fikk jeg være med å kjøre A-Ford og 1934 
Chevrolet Coupé, noe som skulle gjøre 
uslettelig inntrykk på en ung guttepjokk. 
Noen bilbøker ble kjøpt – tror det var en 
spesialist på engelske bøker som het Erik 
Qvist rett ved slottet som hadde enkelte 
generelle bøker om bilhistorie. Det tok jo 
ikke lang tid før jeg forsto at det fantes 
noe mer enn det som var en del av det 
daglige gatebildet i Norge.

At ”Rolls-Royce er verdens beste bil” ble 
et faktum mer enn en påstand. Så da jeg 
en sommerdag i 1971 leste at et 20-talls 

biler fra ”Den engelske Rolls-Royce klub-
ben” var på Norgesbesøk og skulle passere 
på veien nedfor barndomshjemmet var det 
bare å ta oppstilling og vente… Tror vi var 
mer vant til det da, å vente mener jeg. Vi 
skrev jo til og med bilnummer som hobby 
den gang. Så å måtte stå et par timer for 
kanskje å få se 20 Rolls-Royce kjøre forbi 
var vel anvendt tid en dag i sommerferien. 
Og de kom!

Jeg var for anledningen utstyrt med min 
fars Voigtländer-kamera med sort-hvit film 
og forsøkte etter beste evne å forevige 
denne store begivenheten. At bilene pas-
serte i 70-80 km/t tenkte jeg ikke så mye 
på, det var å trykke av på utløseren som 
best en kunne med minimal erfaring. Selv-
sagt ble ingen av bildene helt skarpe, men 
de er der med både Silver Ghost, Phantom 
I og II (har jeg skjønt i ettertid). Mine før-
ste rene bilbilder.

Siden har det blitt flere. Mange flere. Noen 
hundre tusen bilbilder. Først sort-hvite, så 
farge med bedre kameraer og bedre kunn-
skap, før den digitale fotograferingen re-
volusjonerte alt for meg for 6-7 år siden. 
Ikke bare Rolls-Royce-bilder, men Bentley 
også, og mange andre kjente og ukjente 
merker på arrangementer i Norge, Nor-
den, Europa og USA.

Jeg har vært så heldig å fotografere ver-
dens eldste Rolls-Royce og vært til stede 
da den fantastiske Hyperion ble avduket 
på Pebble Beach i 2008.

Ny norsk redaktør til Bulletinen
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EVENEMANGSKALENDER
Luncherna i Stockholm: Som vanligt träffas vi på Belgobaren i Freys Hotel kl 12.30 
första måndagen i månaden, 7 februari, 7 mars, 4 april och 2 maj. För anmälan ring till 
Tommy Strömberg, tel 0705-171877.

Luncherna i Göteborg fortsätter, på Elite Park Avenue kl 12.00 och adressen är som 
tidigare Kungsportsavenyen 36-38. Vi träffas sista tisdagen i varje månad, 2011 med 
början den 25 januari 2011 . Välkomna. Kontaktperson Claes-Thure Flinck tel 031-
930066

KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG

31. marts – 3 april 2011,Tekno Classica Essen, se www.siha.de

27-29 maj 2011 Svenska sektionens årsmöte.
Platsen blir Askersund och Hotell Norra Wättern (Best Western). Fredagskvällen båttur 
i norra Vätterns skärgård med m/s Wettervik, middagsbuffé serveras ombord. Lörda-
gen ägnas åt en utflykt med några intressanta mål, t.ex. Övralid, Stjärnsunds Slott, 
Motala Motormuseum, exakt vad är ännu ej bestämt. Middag på hotellet på lördags-
kvällen. Årsmöte därefter hemresa på söndagen. 

Fjorårets bilmessige høydepunkt var for 
øvrig en liten luftetur i fantastiske Bentley 
Continental GT Flying Star fra den italien-
ske karosserimakeren Touring.

Ellers håper jeg å kunne presentere noen 
norske medlemskjøretøyer fremover, fra 
de aller eldste og helt opp til de nyeste. Og 
jeg vil kanskje vise noen høydepunkter fra 
utstillinger og arrangementer rundt om-
kring i Europa. Mine veier har også krys-
set noen av Bentley- og Rolls-Royce-ledere 
og designere, med interessante samtaler 
som resultat. Forhåpentligvis ikke bare 
for meg, men også leserne av Bulletinen i 
både Norge, Sverige og Danmark.

Et eksempel får du allerede i dette num-
meret, med den nylig avgåtte Bentley-
sjefen Franz-Josef Paefgen. Han er en vir-
kelig Bentley-entusiast med blant annet 
en 1956 Bentley S1 Graber Convertible i 
garasjen.
I neste nummer vil jeg starte den utrolige 
og svært lite kjente historien om Norges 
(hittil) eneste Rolls-Royce og Bentley-de-
signer, Vilhelm Koren.
Så håper jeg på tips og innspill fra de nor-
ske medlemmene – gjerne på iengerud@
online.no eller telefon 901 72 980.
Takk for tilliten!

Ivar Engerud
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16-17. april 2011, RR & B træf i forbindelse med Autogalleriet, Hernings 1- års fød-
selsdag. Tilmelding tlf 9716 2700 /  3121 3255 evt. mail: mike.sinding@gmail.com

1 Maj 2011 Deltagelse for RREC-medlemmer i Dansk Veteranbilklubs årlige arrange-
ment på Kastellet i København.

7 Mai 2011 Teknisk seminar Auto Askim A/S Minner om vårt tekniske seminar hvor 
Patrick fra Royce-Service & Engineering i England kommer over for å holde dette se-
minaret for oss.
Det vil bli hovedvekt på Shadow-generasjonen men også Cloud-eiere vil ha nytte av 
dette.

Alle som har med bil vil få denne opp på løftebukk og ettersett av Patrick. Også mu-
lighet for pluggskift, oljeskift og EU kontroll.

Kontakt Åge Antonsen for info og påmelding: Telefon 97 57 74 64  eller e-post 

age.ant.rrec.no@gmail.com

28 maj 2011 Invitation fra Jaguar klubben til deltagelse i deres arrangement på Gart-
neri toftgården, Højskolevej 5, 4600 Køge.

1-5 juni 2011 Den norske seksjonen inviterer til Rally Sunnmøre 2011. Rallyet vil gå i noe av det 
mest spektakulære terreng på kloden. Videre information sidan 13

2-4 Juni 2011 Årsrally RREC-DK-Section i Kolding. Tilmeld/info email aamand@privat.
tele.dk. se sid 14 for mer information

11 juni 2011 Skåneträff med bl a guidad visning av Birgit Nilsson-museet (www.bir-
gitnilsson.com) i Svenstad (utanför Båstad). Start kl 10.30. Mer info senare per e-mail 
och RRECs hemsida. Du kan även kontakta  Göran Berg (goran.berg@rrec.se resp. tel. 
0708 108118).

18. juni 2011 Mini-Rally samt 40 års jubilæum og 70-års fødselsdag med Cham-
pagnebuffet hos ”Johan Bendixen, ”Jaguar-House” i St. Rørbæk, ved Frederikssund.

18-19 juni ROCKINGHAM & HQ HUNT HOUSE 2011
Till medlemmar RREC Skandinaviska sektionerna:
Vi organiserar en resa till RREC Annual Rally i Rockingham, 18-19 juni, med besök 
och lunch i Hunt House, Paulersbury för de 4 skandinaviska sektionerna. Flyg bör ar-
rangeras individuellt till Stansted för Fredag 17 juni 2011.för ankomst på förmiddagen 
(Tips: RYAN AIR har från mars 2011 billiga biljetter. Först till kvarn...). En beställd buss 
tar oss från flygplatsen till Corby Holiday Inn, avgång kl. 13.00

3 hotellnätter inkl. frukost och middag fredagkväll. Inträde till Annual-fältet inkluderat 
för lördag/söndag,  då det är kort avstånd från hotell till fältet, tar man sig dit till och 
från på egen bekostnad( typ. taxi = £1 per person). Måndag morgon buss till Hunt 
House, möjligen med guidad tur, inkl lunch och  ca. 17.00 buss tillbaka till flygplatsen 
Stansted, för avresa med kvällsflyg.
Kostnad: ca. 200 Euros ( 1.900:- SEK) per person i ”twin” eller dubbel rum.

För anmälan/intresse: cloud1@telia.com  eller  corniche@telia.com, 070-5389695   
0524-21310
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27 juni 2011 Saxå Kammarmusikfestival, måndagens konserter. Anmälan och information kalle.
giertz@telia.com

3 juli 2011 Sommerudflugt i Midtjylland. Vi besøger Dorte og Chresten Elgaard på 
KJÆRGÅRDSHOLM samt lægger turen omkring borgen ”Spøttrup”. Yderligere info kom-
mer i næste blad samt på rrec.dk

Lördag 13 augusti 2011 Åsunden runt med ”Bosse Bildoktorn”

Anette o Kjell Lind bjuder till rally runt Åsunden. Starten kommer att vara som vid ti-
digare rallyn (tex Änglagårdsrallyt) vid Stora Skottek strax söder om Ulricehamn. Vad 
som är speciellt denna gång är att inte mindre än Bosse ”Bildoktorn” Andersson kom-
mer att vara vår föredragshållare och entertainer under hela rallyt. Det kommer också 
som tidigare att finnas möjligheter till övernattning för de som önskar.
 
Boka helgen redan nu!. Mer information om program, hotell, priser etc kommer 
senare. Frågor besvaras av Anette och Kjell, tel: 0321-41608 eller 070-9820255 eller 
epost; kjell_lind@swipnet.se

19-21 august 2011 Rally Lillehammer. Rally med årsmøte.

Hjelp!!!  Vi trenger ny Web-redaktør
RREC Norwegian Section planlegger i disse dager å få til en ny hjemmeside.
I den forbindelse er vi på jakt etter en entusiast som kan tenke seg å være med 
og utvikle siden, samt drifte den når den er ferdig.
Det er ikke noen krevende jobb.
Den består i å oppdatere med artikler/bilder redaktøren finner, får tilsendt eller 
skriver  selv. Videre å legge inn bilder fra turer og arrangementer.
Høres det interessant ut kan du ta kontakt med oss via e-post eller tlf.
Gå til www.rres.no klikk på Styret, her ligger kontakt opplysninger.
Evt. ring Niels på tlf. 90 53 43 93
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För andra gången har Svenska RREC Sektionen, nöjet att organisera ett  Internationellt 
Rally, under 9 dagar i slutet av augusti och början av september 2011 och inbjuder 
härmed alla sektioner av RREC att deltaga!

Detta säsongsrally har vi förlagt utanför Sveriges gränser och placerat aktiviteterna 
delvis på Guernsey och dels i sydvästra England, den s.k. ”Engelska Rivieran”, i de 
vackra trakterna av Devon och Cornwall. (Eftersom en av organistatörsparten är bördig 
från England, lägger vi vår tillit åt dennes kännedom).

Rallyt är i två delar, nämligen de tre första dagarna - 26/29 augusti - på Gu-
ernsey (Märk: Denna delen kan endast göras om man deltager i Englands-delen).Obs! 
Endast ett fåtal rum tillgängliga för Guernsey. ” En del av Frankrike som föll i havet 
och plockades upp av engelsmännen” - denna ö, en värld med dubbel charm! Kanske 
som några av er vet, är det mycket smala vägar på ön - en utmaning både för bilar 
och förare!

Vi tar snabbfärjan från Poole på fredag den 26:e augusti kl. 14.10, anländer Guernsey 
kl. 17.10. Från hamnen blir vi eskorterade till Peninsula Hotell, med utsikt över Grand 
Havre bukten, idylliskt placerat på den nordvästra kusten. Detta blir vårt ”hem” under 
dessa dagar.

Svenska Sektionens
Internationella Rally 2011

Program Guernsey (med reservation för ändringar):

Fred. 26:e Ankomst Peninsula Hotel, Guernsey

Lörd. 27:e Besök till Sausmarez Manor, Bruce Russell’s guldsmidja. Little Chapel 
(ett miniatyrkapell gjort av mosaik). Välkomst reception ”Vin D’Honneur”, för värd-
skapet står the State of Guernsey, följt av middag där medlemmar från Guernsey 
Old Car Club ansluter sig.

Sön. 28:e Besök Fresia center, Maritime Museum, lunch och uppställning av bilarna 
på Albert Pier, St Peter Port. Avskedsmiddag i hotellet. Vi har arrangerat en ”magni-
fik  färsk ”Guernsey Skaldjursbuffet”, följt av soppa och val av huvudrätt.

Mån 29:e Avresa med färja till Weymouth , - snabbfärjan avg. 12.30, anl. 15.05.
Ankomna till Weymouth, sätter vi kurs och kör till Torquay (90 Km) och Palace Ho-
tell, där vi kommer att stanna hela tiden under rallyt (6 nätter). Här möter vi upp 
med de deltagare som anmält sig för England-delen av rallyt. Hotellet är ett av de 
största och mest pretaniösa hotellen i Torquay, omringat av vacker trädgård som 
sträcker sig till havet. Med 9-håls golfbana, 6 tennisplatser, inom/utomhus pool, 
spa, etc. Vi befinner oss nu på den ”engelska rivieran”!
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EVENEMANGSKALENDER

Ett mer detaljerat/specificerat program kommer att färdigställas senare.
Så, å Svenska Sektionens vägnar ser vi fram emot att ses och önskar alla välkomna 
att deltaga i 2011’s rally-aktivitet!

Deltagarblankett finns att erhålla på klubbens websida:  www.rrec.se ( klicka på 
”Kalender”), eller kontakta Mona-Lisa på e-post: cloud1(at) telia.com

Program Devon (med reservation för ändringar)

Mån 29:e Ankomst, check-in och middags-buffet under kvällen

Tisd 30:e Frukost. Konvoj körning (gamla bilar först) till Castle Drogo, lunch Bovey 
Castle. Upptäck denna underbara byggnad och stora trädgård. På kvällen, eftersom 
vi är i Torquay , en tribut till ”Pang i bygget” (TV serien Fawlty Towers), som ju ut-
spelades här. Först möte i baren, provsmakning av cider (som tillverkas i området), 
middag kl. 19.30

Ons 31:e Frukost. Vi kör i konvoj till den lilla staden Bude, kör längst norra De-
von kusten, ”afternoon tea” i Saltram (eller Coupton) Castle. Möjligen ett stopp 
vid ”Ponny farmen” i Dartmoore. Tillbaka på hotellet, en BBQ middag, men först 
”mingel” i baren!

Tor 1:e Frukost. En längre körning till St Austell i Cornwall och ”Eden project”. Vi 
tillbringar dagen där och återvänder till hotellet för en Sherry-reception och en 
kväll/middag ”mycket typisk brittisk”!

Fre 2:e Frukost. Konvoj till Arlington House & Carriage museum, Barnstable. Åter 
på hotellet, det sedvanliga bar-stoppet och 19.30 middag med temat ”Westcountry” 
buffet.

Lör 3:e Frukost. Iväg som vanligt i konvoj med körning till Coleton Fishacre House  
och besök och en tur på ångtåget till Kingsclear. En liten annorlunda, gammal by 
med kullerstensgator, att upptäcka och titta runt i. Åter på hotellet, förberedelser 
för ”gala” kvällen, med champagne reception, före middagen och efterföljande dans 
till musikgrupp. Dress kod: Formell

Sön 4:e Avresedag! Kör försiktigt och på återseende!
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Den norske seksjonen inviterer til Rally Sunnmøre 2011. 
Rallyet vil finne sted 1. - 5. juni 2011 og gå i noe av det 
mest spektakulære 
terreng på kloden. 
Rallyet har fått navnet:

NOR AYS

NO YS

NO YS

Rally Sunnmøre starter den 1. Juni med oppmøte på 
Fagernes.

2. juni kjører vi til Loen hvor vi overnatter på Hotel Alex-
andra, før neste dags ferd går til Ålesund og overnatting 
der. 

4. Juni drar vi til Geiranger og Union for avslutningsmid-
dag og hjemreise etter frokost 5. Juni.

Dette er et kjøretreff hvor vi nyter natur og synsopplev-
elser og blir godt kjent med alle deltakere ved felles fro-
kost, lunsj og middager. Meld dere på til hele eller deler 
av dette rally, som blir unikt i den Norske Rolls-Royce 
seksjonens historie.

Påmelding til: Rune Rokstad på telefon 92 66 10 00 -  e-
post rune@rokstad.no

Åge Antonsen på telefon 97 57 74 64 -  e- post age.ant.
rrec.no@gmail.co
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INVITATION TIL 

FORÅRSRALLYET 
 

2011 

Rolls Royce Enthusiasts’ Club Denmark  
2.-4. juni 2011 

 Rallyprogrammet er nu fastlagt og der venter deltagerne et overflødig-
hedshorn af kulturelle og kulinariske oplevelser. Endvidere vil underhold-
ningen blive holdt  på et meget højt kvalitetsniveau.  
 
Du kan se mere om indkvartering og seværdigheder på følgende Internet 
sider: 
 
Hotel Koldingfjord:  www.koldingfjord.dk 
Den geografiske have: www.geografiskhave.dk 
Kellers Park : www.comwellkellerspark.dk 
Koldinghus: www.koldinghus.dk 
 
Selv om der har været stor interesse for det kommende løb, så kan du 
kan stadig nå at melde dig til - hvis du er hurtig! 
  
Tilmeldingsblanketten kan hentes på klubbens hjemmeside www.rrec.dk 
under punktet ”Kalender” - ”Arrangementer”. 

 De venligste hilsener 
 Hans Erik Aamand 
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Än en gång samlades RREC-medlemmar 
från Sverige, Norge och Danmark på Res-
taurang Fiskekrogen i Göteborg för ge-
mensam jullunch som avslutning på verk-
samheten på västkusten under 2010. Plat-
sen där Fiskekrogen är belägen har gamla 
anor och kan kopplas till en av storägarna 
till Ostindiska kompaniet på 1700-talet. 
Den nuvarande byggnaden kom upp lång 
senare, 1851-53, och ritades av Victor von 
Gegerfeldt, stadsarkitekt i Göteborg 1972-
1896. Han är mest känd för att han också 
har ritat Fiskekörka. Nuvarande ägare till 

etablisemanget Fiskekrogen är mäster-
kocken Lars Ahlström som har ansvarat 
för maten här sedan 1996. Som delägare 
i fiskgrossistfirman Allt i Fisk liksom i Sjö-
magasinet kan han allt om fisk. Således 
en god garanti för att julbordet på Fiske-
krogen är av högsta kvalité. Givetvis inne-
håller Fiskekrogens julbord alla de viktiga 
beståndsdelarna för ett lyckat julbord, 

alltså inte bara fisk. Flera av de danska 
och norska gästerna har varit här förut. 
Eftersom de rest denna långa väg igen för 
julbordets skull (men får vi anta, även för 
trevligt sällskap inom den nordiska språk-
barriären) så måste de verkligen ha gillat 
det som bjöds. Visst njöt även övriga inte 
lika långberesta men definitivt lika trogna 
medlemmar av Fiskekrogens fina julbord, 
för här var det bara glada miner hos hela 
det 20 personer starka sällskapet. Jul-

stämningen var god i decemberkylan. Så-
ledes ännu en lyckad tillställning i RREC:s 
kalender. 

Jan Segerfeldt

JULLUNCHEN I GÖTEBORG
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Ny restaurang och nya ansikten präglade 
den senaste jullunchen som till antalet 
blev den hittills största sedan starten i slu-
tet på förra milleniumet. Att vi nu (plöts-
ligt) blivit så många fler berodde på att vår 
duktiga källarmästare ej kunde hålla priset 
om vi ej blev minst 50 personer. Detta var 
ju, i sig, en utmaning men accepterades 
rätt upp och ner. Då jag är barnfödd i Salt-
sjöbaden och efter ca 77 år på samma bo-
stadsort fortfarande har en del vänner bör-
jade jag söka andra lämpliga lunchgäster 
till vår RREC lunch än våra gamla vanliga. 
Det sändes även en inbjudan till AHK: s 
Rolls-Bentley sektion varifrån det så små-
ningom kom anmälan från 5 villiga perso-
ner. Av våra egna kom anmälan, efter en 
del påtryckning, från hela 36 personer och 
efter ytterligare någon tids telefonsökning 
kom vi faktiskt upp i 70 anmälda vilket 
torde vara ett nytt rekord. Jag tror nog att 
priset hade en viss betydelse även om det 
visade sig vara mycket prisvärt men det 
kunde man ju inte veta i förväg.

I vackert vinterväder samlades vi i Golf-
klubbens trivsamma restaurang där en 
värmande öppen spis samt likaledes vär-
mande glögg hälsade oss varmt välkomna. 
Bland gästerna var vi glatt överraskade at 
finna AHK:s ordförande Anders Läck för 
dagen körande sin vita RR drop head cou-
pé av årets modell. Ett även mycket kärt 

återseende var George Wessman som ju 
ansvarat för försäljningen av Rolls-Royce 
och Bentley bilar hos Förenade Bil i Stock-
holm under alla år. Som alltid påplats var 
Johnny Häggström från Finland. Detta var 
ju speciellt glädjande då ju finska sektio-
nen firade sitt 15-årsjubileum med gala-
middag i Börshuset i Helsingfors samma 
dag som vår jullunch. Med anledning av 
detta skickade vi vår gratulation med alla 
våra namnpåskrifter till våra finska vän-
ner. Givetvis var vår nye ordförande Lars 
Nord påplats med sin söta Lucia. Vår förre 
ordförande Göran Berg föredrog att stanna 
hemma men skickade sin varma hälsning 
från Bjärehalvön. Som bidrag till litet un-
derhållning hade vi låtit bildspelet från det 
mycket trivsamma Älgrallyt på västkusten 
rulla på en jättestor filmduk. Där passe-
rade mängder av fina bilder av deltagarna 
och deras automobiler men utan musik el-
ler kommentarer varför bordskonversatio-
nen ej blev störd på något sätt. Min vana 
trogen blev det även denna gång en pris-
tävling. Det gällde nu att gissa hur många 
delar det fanns upptaget i reservdelslistan 
till Rolls-Royce New Phantom eller Phan-
tom I från 1926. Vinnare i särklass blev 
Jerry Dåversjö som gissade fel på endast 
en del. Otroligt. Vi hade ju samlats för att 
aväta ett julbord och det gjorde vi verkli-
gen. Vår krögare Kenny hade ett strålande 
jobb och allt var av mycket hög klass. Till 

Jullunch i Saltsjöbaden 
den 4 december 2010
text: Tomy Strömberg
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och med gravlaxen var strålande fin, och 
nästan i klass med den jag gör själv, om 
Du minns den för tre år sedan på bistro 
Solsidan. Till kaffet blev det så dags för 
litet musikunderhållning. Vår alltid lika på-
litliga och egna trubadur Miro avverkade 
en rad trevliga jul- och Bellmanslåtar. 
Det var planerat och bokat med en annan 
välkänd trubadur, nämligen Mats Pålson. 
Dessvärre fyllde hans fru Marianne år pre-
cis på samma dag och hade redan bjudit 
hem en del släktingar på lunch så vi fick 
nöja oss med hans hälsning. Du finner här 
en deltagarlista bifogad. Man kan notera 
att som god tvåa kom min tenniskompis 
Olle Eklöv som ej ens har åkt i någon Rolls 
(tror jag) och p tredje plats mitt barnbarn 
Hugo 6 år. Att dela ut priser till drygt 50 
personer tar sin tid och är en icke alltför 
upphetsande procedur. En del tröttnade 

och sa adjö men en del stannade kvar ”to 
the bitter end”.

På det hela taget var det en lyckad före-
ställning tror jag, och framför allt måste 
det ha varit prisvärt för såväl de som be-
talda som de som smet från notan. De se-
nare var nämligen sex personer. Det kan 
ha varit misstag och känner någon att det 
misstaget kan rättas till är mitt plusgiro nr 
2 26 45-6 och priset var 250 kr. Förlåt att 
jag passa på att nämna detta men kunde 
ej låta bli när tillfälle gavs.

På återseende och med hälsningar

Tommy
Julbordstomte upa

Deltagare vid jullunchen

Erik Asp
Bobby & Birgitta Bastamow
John Bjurholm
Jerry & Nana Dåversjö
Olle & Birgitta Eklöf
Gösta & Gunilla Eberstein
Roland & Lena Frenzel
Hans & Ulla Gelin
Ralph, AnnMari & Anna Gustafson
Clifford & Siv Hellzén
Jan Hermansson & Vicken
Bengt & Carin Hesselfors
Björn & Gunhild Holmqvist
Jan Håkansson
Jonny Häggström
Jan & Lena Kärrdal
Calle & Bodil Lagerkrantz
Torbjörn Lindberg

Sofie Lindgren & Michael
Olle Ljungström
Kalle Lundberg
Anders Läck & Anne Ekström
Kurt & Helen Möller
Lars & Lucia Nord
Marina Reuterswärd & Krystyna
Nicolai Schmid
Miro & Oddvid Simic
Magnus Plathin
Gunnar Renvall
Tommy Strömberg
Johan Strömberg & Hugo
Nils & Gun Vetterlein
George Wessman & Ylva Carlgren
Bosse Åström & Marie
Bill Östring
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Lørdag den 5. februar 2011 var vi ca. 20 
personer, der ankom til den årlige ”forsin-
kede” julefrokost på en herlig 4-længet 
bondegård med bindingsværk og stråtag 
i udkanten af Næstved, beliggende midt 
inde i en lille by for sig selv, omkranset af 
huse på alle sider. Enormt hyggeligt.

Som noget nyt i år, havde Peder Fabricius 
og fru Bende inviteret os til at afholde den 
årlige julefrokost i deres lokaler, hvor der 
mindst var plads til dobbelt så mange. Men 
selskabet var af en god størrelse, hvor 
man kan nå at få talt med alle.

Desværre var der afbud fra mindst 12 
personer, der var forhindret i at deltage, 
grundet længe planlagte ferier i sommer-
varme på andre breddegrader, men dette 
er jo altid uundgåeligt på den årstid, hvor 
vore egne breddegrader primært byder på 
kulde og mørke, så det var en god ide, at 
starte om eftermiddagen.

Det blev en virkelig vellykket dag, med an-
komst kl. 1300, så vi rigtigt kunne nyde 
det hele fra dagen var ung.   Vi blev be-

værtet med champagne og hjemmelavede 
canapeer som velkomst  og medens ma-
den blev anrettet, gik snakken lystigt mel-
lem de deltagende. 

Maden var blevet leveret fra Skomager-
kroen ved Gavnø og viste sig at være fan-
tastisk veltillavet, og rigelig, og  alle var 
enige om at det var dejligt at holde ”ju-
lefrokost” i februar, for så havde man den 
rigtige appetit til igen at sætte tænderne i 
en helt  autentisk julebuffet.

Julefrokost den 5. februar i Næstved.
Jens Kjærulff
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Vi var heldige at få valget mellem vin, øl 
og vand, til enhedspris a´5,- kr. pr. enhed, 
så det var som at være på restaurant for 
mange årtier siden.

Som et kuriosum, var hele stemningen 
holdt i komplet julestil, og bordene var 
fantastisk flot pyntet, med røde hjemme-
lavede nisser i dans rundt om lysestager-
ne, og bordet var holdt i flot bondestil. 

Det viste sig, at alle rummene i den længe, 
hvor frokosten blev afholdt, var rene mu-
seumslokaler, fyldt til randen med alle mu-
lige effekter, både til landbrug, biler, og  al-
skens samlerting, hvor historierne herom 
var uudtømmelige.

Peder og Bende havde beboet denne gård i 
over 40 år, og ligeså længe havde de sam-
let på ting, især Peder, men det var ikke 
kedeligt, og man kunne blive ved at finde 
sjove og finurlige ting, enten på vægge el-
ler i lofter eller på hylder eller sågar på lo-
kumet, der hvor herrerne kunne træde af.

Der var også en kæmpe samling af spe-
cielle, og sågar udgåede øltyper fra hele 
landet, stillet på små hylder lige under lof-
tet. Og for at det ikke skulle være løgn, var 
der vist mange flere i kasser ude i laden.

A’propos laden, så blev der efter den vel-
lykkede frokost mulighed for at besigtige 
de ”tilstødende lokaler”, som viste sig at 
være rene skattekamre, fyldt med rigtig 
fine gamle, originale, og mere eller mindre 
færdigrestaurerede biler helt fra 1912 og 
fremad. 

Først kom vi ind i én hal, hvor bilerne stod 
i hvert sit aflukkede rum, med skydelåger 
for. Her fandt vi en Ford T, fra 1913, og ved 

siden af fandt vi en fantastisk, helt original 
og urestaureret, men meget flot amerika-
ner fra  1912, hvor selv dækkene, var de 
samme, som da bilen var ny, og læderet 
var stadig intakt. Meget fin stand, men 
stadig urørt i mange mange år.

Der var også en Land Rover fra 1954, hvor 
kun chassiet med motor og gear fremstod. 
Resten har nok ligget ved siden af.

Vi fandt også diverse cykler, motorcykler 
og gamle hestevogne samt kaner, til brug i 
sneen med heste forspand. 

I en anden hal, var der flere overraskelser, 
her stod ”de fine biler” i hver sin 40 fods 
Container, bl.a. en Cadillac fra ca. 1930-
erne, og ved siden af en anden – hvilken, 
husker jeg ikke, men jeg vedlægger fotos 
af de forskellige. 
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Det var vanskeligt at fotografere, når det 
stod så tæt, og vi kunne næsten ikke kom-
me ind i de forskellige containere, men 
det var virkelig en oplevelse. Meget af det 
kunne vi kun lige ane, med en lille lomme-
lygte, så det var en rigtig skattejagt.

Vi kunne blive ved at remse op, hvad der 
mere stod, men alle har nok fået et indtryk 
at hvad vi kunne opleve, det var virkeligt 
morsomt, og vi takker for at have fået lov 
at låne lokalerne. 

Måske bliver der en gang mulighed for at 
komme forbi på en mindre sommerud-
flugt, hvor vi også kan se fruens fine have, 
som også skulle være en oplevelse for sig. 
– dette har vi nok til gode.

formanden
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Produktvägen 16 
246 43 Löddeköpinge

Tel +46 (o)-46 71 23 23 
Fax +46 (o)-46 71 23 29

www.englishcarcare.com 
E-mail englishcarcare@telia.com

 

Vi utför service och reparationer 
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
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Okej, jag vet att R:et i Bentley Continen-
tal R inte står för rally. Men vad står det 
då för? Eftersom man utgick från motor-
specifikationen i Bentley Turbo R så är det 
väl rimligt att anta att R:et står för Road-
holding, för det var så man förklarade be-
nämningen när man döpte om succébilen 
Bentley Mulsanne Turbo till Turbo R.

I samband med Rohdins öppet hus i höstas 
fick jag tillfälle att ta ut en svart Bentley 
Continental R Coupé på de krokiga men 
släta vägarna runt utkanterna av Trollhät-
tan. Det här exemplaret av Continental 
R är av första årsmodellen sedan model-
len introducerades 1991, alltså årsmodell 
1992. Bilen såldes ny till Tyskland och togs 
in till Sverige först 2006. Nu har bilen rull-
lat cirka 10 000 mil och har just genom-
gått Rohdins stora c-service så det kändes 
som att i princip köra en helt ny bil.

Bentley Continental R är unik på det vi-
set att den faktiskt bara förekommer som 
Bentley. Det har ju annars varit Rolls-
Royce Motor Cars policy ända sedan de 

första efterkrigsmodellerna lanserades 
att man kunde få standardmodellen an-
tingen som Rolls-Royce eller Bentley.  Den 
nya Bentley Continental R var den första 
nya Bentleymodellen sedan 1952. Bent-
leymärket hade ju sedan Mulsanne Turbo 
introducerades fått något av en renässans 
och plötsligt fanns det ett tillräckligt stort 
intresse bland köparna för att Rolls-Royce 
Motor Cars skulle tycka det vara lönt att 
ta fram en särskild Bentley med en något 
sportigare utstrålning än vad de vanliga 
modellerna kunde erbjuda. Hela Bentley 
Continental R:s kaross är byggd i stål med 
pressningar som tillhandahölls från Park 
Sheet Metal, som också pressade fram Ca-
marguen. Stålkonstruktionen medför att 
man har fått en väldigt stark och vridstyv 
kaross. Designen som i första hand ska 
tillskrivas stilkonsulterna John Heffernan 
och Ken Greenley på International Auto-
motive design (IAD), blev mycket lyckad. 
Bilen ser sportig ut samtidigt som den har 
en egen karaktär och ett tidlöst utseende. 
Tekniskt hade den samma förnämliga tur-
bomotor som den samtida Bentley Mulsan-

A CONTINENTAL RALLY

Redaktörens provkörning av en Bentley Continental 
R Coupé årsmodell 1992, till salu hos Rohdins

    Jan segerfeldt
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ne Turbo. Den 6 750 cc stora turboladdade 
V 8-motorn gav i den ursprungliga versio-
nen 355 hästar. Med den här motorn ac-
celererade den från 0-100 på 6,6 sekunder 
och toppfarten var 245 km/t. Förutom att 
man från Continental R direkt utvecklade 
cabrioletversionen Azure några år senare 
med litet hjälp av Pininfarina för sufflett-
konstruktionen, så byggde man också en 
med 10 cm kortad coupéversion kallad 
Continental T. T-modellen fick allt starkare 
motorer vad tiden led och i sin sista ver-
sion kunde man pressa ut så mycket som 
440 hästar ur den.

När The Sunday Times provkörde den nya 
modellen skrev man så här:

Bentley Continental R är en grand tourer 
i dess verkliga mening. Den är extremt 
snabb, betryggande körstabil och tar kur-
vorna med förvånande säkerhet. Styrning-
en är lätt och direkt - kanske med en nå-
got för liten vägkänsla - men den kränger 
inte mycket i svängarna och till och med 
på krokiga småvägar kan man ta sig fram 
med hög fart. Det finns ingenting att an-
märka på inredningen. Connollys läder 
knakar. Kanske, precis som med klockan i 
en Rolls-Royce, detta oväsen har byggts in 
för att man ska uppleva helhetskänslan av 
tystnad. Inte ens när man trycker gasen i 
botten och stressar den turboladdade mo-
torn för fullt gör den särskilt mycket väsen 
av sig. Den enda anmärkning som kvar-
står efter provkörningen är klick-ljudet 
från säkerhetsbältenas låsmekanism, ett 
störande ljud som accentuerar den i övrigt 
totala tystnaden. 

Vid tester nämndes också att det kunde 
förekomma ett vibrationsljud från den 
stumma karossen, snarast ett tecken på 
vilket enormt vridmoment som fanns i mo-
tor och transmission för att flytta på två 
och ett halvt ton bil. Bilen kunde också 
vara litet svårtyglad på våta vägbanor på 
grund av risken att det inre drivhjulet lyfte 
när man drog på i en kurva i regnet. 

Har modern teknologi som fyrhjulsdrift, 
antispinn och andra finesser hos många 
andra bilmärken gjort att Bentley Conti-

nental R numera framstår som en uråldrig 
vit elefant från 1990-talet och förbisprung-
en som fordon för dagens trafik? 

Den borde kanske kännas som en nästan 
tjugo år gammal sportbil men jag måste 
erkänna att jag hade inte särskilt svårt för 
att direkt jag satte mig vid ratten känna 
mig hemma i den här bilen. Visst är den 
relativt stor för att kallas sportbil men jag 
hade inte några problem med att placera 
bilen på vägen. Det har jag däremot med 
en del nyare bilar som har betydligt sämre 
sikt framåt och framför allt bakåt. Modern 
bildesign är inte precis så praktisk som 
man kanske skulle önska. Bentley Conti-
nental R däremot har en föredömligt god 
sikt runt om med sin låga midjelinje och 
sina stora fönsterytor och ganska smala 
fönsterstolpar.

Med sin automatiska växellåda var det 
inte konstigt att bara starta, lägga spa-
ken i drive och gasa och bromsa, faktiskt 
rena barnleken och bilen var otroligt följ-
sam och styrningen precis lagom. På de 
smala vägarna jag körde den runt Trollhät-
tan var det mycket trivsamt att ratta den 
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här bilen. Möjligen skulle jag efterlysa en 
ratt som har en mindre diameter och nå-
got tjockare grepp om det ska kännas som 
en modern bil för 2000-talet. Senare års-
modeller har ju uppdaterats på flera sätt, 
inte minst när det gäller valet av däck och 
fälgar. När modellen introducerades var 
det tillräckligt sportigt med 16-tumsfälgar 
men på den sidan har utvecklingen gått 
fort. Nu sitter det 20-tummare eller ännu 
större med mycket låg profil på däcken på 
många relativt sansade sportbilar. Vill man 
ha en oförstörd, tidig Continental R så är 
standardratten och originalhjulen helt OK. 
Betoningen blir på bekväm åkning snarare 

än stötigt sportigt. Något särskilt motor-
ljud märkte jag aldrig ens när jag drog på 
lagom försiktigt. Det fanns inte plats för 
någon buskörning på sådana här vägar. 

De välformade sätena gör att man sitter 
utmärkt bra. Med blicken på bilens instru-
mentbräda och mätartavlor kan man bara 
gratulera den som köper den här bilen. Nå-
got snyggare för man verkligen leta efter. 
Utformningen av instrumentbrädan med 
sin markerat stora konsol som löper bakåt 
genom hela kupén är mycket elegant även 
om den också tar visst utrymme. Det lär 
finnas möjlighet att ta bort konsolen i bak-

sätet och ersätta med en låg del 
som gör att tre ska kunna sitta 
bredvid varandra. Nu är detta 
inte en taxibil utan en sportbil. 
Två personer ska sitta säkert och 
bekvämt i framsätet och det gör 
man. Två ytterligare medåkande 
ska kunna klättra in där bak om 
det är nödvändigt. Precis som 
på Rolls-Royce Camargue men 
ovanligt på andra bilar har man 
här lyckats skapa ett bakre ut-
rymme som faktiskt gör det be-
kvämt även för baksätespassa-
gerarna. Jag tycker att det kan 
kännas något dystert med svart 
skinnklädsel i en svart bil - men 
det där är mer tycke och smak 
antar jag. Väldigt många före-
drar mörka inredningar. I vilket 
fall som helst så hade den svarta 
klädseln inte några synbara ska-
dor och intrycket var att här är så 
där precis lagom trivsamt insutt-
na skinnfåtöljer, precis som man 
har hemma i biblioteket.

Nu har jag ingen exakt uppfatt-
ning av den internationella pris-
bilden för begagnade Bentley 
Continental R. Jag skulle tro att 
värdet är i riktning nedåt fort-
farande. Om prisutvecklingen 
på senare år för Bentley R-type 
(1952-55) Continental är något 
att gå efter, så torde Bentley 
Continental R ha en god fram-
tid.  Mot bakgrund av att nypriset 
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7.marts – Vinterkomsammen - møde i Ulstrup hos Søren markdal
1-4. april Auto-Classica-Essen for tilmeldte deltagere.
3-5- april Møde i Hunt House
21-23. maj årsmøde med generalforsamling, DK-Sektion, Hindsgavl, Fyn DK
27 maj kl. 19.00 Bernt Hansen i Rødovre åbent hus.
12-13. september Efterårsløb, DK-sektion,
10-11 oktober – Teknisk Seminar, Tåstrup, DK

Har du problemer med din klassiske bil,
så ring trygt og få et overslag.

Jeg reparerer eller restaurerer alle engelske bilmærker
- særligt Rolls-Royce og Bentley

Gl. Tangevej 2
DK - 8850 Bjerringbro
Tlf. 0045 86 68 41 47

www.kimsvintagecars.dk

Kim´s
Vintage Cars

1992 låg runt två miljoner kronor så får 
väl knappast det nu av Rodhins begärda 
priset på 475 000 kr för en bil i det här fina 
skicket anses särskilt högt? 

Om någon frågar mig skulle jag rekom-
mendera köp!
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De flesta av oss har väl inte hunnit ta ut 
finbilen ännu på det nya året. För mycket 
snö och sträng kyla har varit ett absolut 
hinder i den här kalla delen av världen där 
vi bor.

En som däremot har det klart varmare 
och med fördel kunde lufta landets pam-
pigaste Rolls-Royce redan på nyårsdagen 
var den avgående presidenten i Brasilien 
Luiz da Silva, när han överlämnade mak-
ten till landets nyvalda president, till-
lika den första kvinnan på posten, Dilma 
Rousseff, på nyårsdagen 2011. Visserligen 
regnade det kraftigt i huvudstaden Brasilia 
när han kördes till den stora kongresshal-
len där invigningscermonierna skulle äga 
rum. Efter installationen åkte den nya 
kvinnliga makthavaren i kortege nerför 

den sjufiliga paradgatan Monumentalaxeln 
i ämbetets Rolls-Royce Silver Wraith från 
1953 (chassi nr LALW 29) med sjusitsig 
All-weather cabrioletkaross av H J Mulliner 
& Co. Det kändes som om en ny dag sym-
boliskt hade randats för det brasilianska 
folket, för precis efter det att den nya pre-
sidentskan kom ut från invigningscermo-
nierna så hade det häftiga regnet upphört 
och suffletten på ekipaget kunde fällas ner. 
Vid sin sida hade Dilma Rousseff sin dot-
ter, medan tio säkerhetsmän flankerade 
paradbilen springande i svarta kostymer. 
Dilma Rousseff och dottern stod i baksä-
tet ständigt vinkande med ena handen till 
undersåtarna och höll sig med den andra 
i det långa tvärgående metallhandtaget 
som är inklätt i brunt skinn. 

FÖRST UT 2011 MED ÅKTUR I ROLLS-ROYCE 
- EN VÄRLDSPOLITISK HÄNDELSE
Jan Segerfeldt



RREC SCANDINAVIA - 28

Enligt vissa dagstidningar skulle engelska 
drottningen Elisabeth ha skänkt bilen till 
dåvarande presidenten och diktatorn Dr 
Getulio Vargas i mars 1953. Bilen har an-
vänts mycket sparsamt genom åren och är 
i ett otroligt fint originalskick. Mätaren lär 
stå på mindre än 3 000 mil efter 48 år. 
Den fina Silver Wraithen tas bara ut varje 
gång en ny president ska installeras i sitt 
ämbete. Som tur är har bilen en elektro-
hydraulisk sufflett som täcker hela den 
stora öppningen. Vid regn kan man med 
en knapptryckning snabbt skydda sig mot 
tillfälliga skurar. Sådana föll i Brasilia tidi-
gare den här dagen. Bilen har också plats 
för säkerhetsvakter stående på fotstegen 
på varje sida och på bakre kofångarna. De 
får tåla regnet.

Karossen på Silver Wraithen har stora 
likheter med en av de tre bilar som vid 
samma tid beställdes av den spanske dik-
tatorn Franco. Hans Rolls-Royce Phantom 
IV All-weather cabriolet av H J Mulliner & 
Co  (chassi nr 4AF 18) levererades 1952. 
Oaktat likheterna kan man inte bortse från 
den avgörande skillnaden dem emellan, 
nämligen storleken. En Phantom IV har en 
hjulbas på 3.68 m och är betydligt pampi-

gare som paradbil för en regent som står 
och vinkar i baksätet, än en Silver Wraith 
LWB som bara har 3.38 m mellan axlarna. 

Nu är det ju så att Rolls-Royce Phantom IV 
uteslutande såldes till utvalda statsöver-
huvuden, i huvudsak regerande kunglig-
heter. Fick inte dåvarande diktatorn Vargas 
i sin egenskap av brasiliansk president lov 
av fabriken i Crewe att köpa en Phantom 
IV? Den spanske diktatorn Franco lyckades 
ju med detta, fastän han saknade kung-
ligt påbrå. Kanske kan skälet till att Vargas 
beställde fyra stycken Silver Wraith på ett 
bräde ha varit att han åtminstone till an-
talet skulle överträffa Franco, som ”bara” 
hade beställt tre stycken Phantom IV?

I vart fall kan vi nog vara säkra på att just 
för att den 1952-53 sittande brasilianske 
presidenten la in beställningar på fyra 
stycken Rolls-Royce samtidigt, så är nog 
historien om att den här öppna bilen skulle 
vara en gåva från engelska drottningen 
just bara en myt. Det är idag inte känt 
var de andra tre bilarna, alla med liknande 
touring limousinekarosser från H J Mulliner 
& Co, har tagit vägen. 
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Rolls-Royce Motors firar etthundraårsju-
bileet av konstnären Charles Sykes fina 
skulptur The Spirit of Ecstasy, som han 
framställde och daterade den 6 febru-
ari 1911. Alltjämt ett hundra år senare 
smyckar den vackra figuren våra Rolls-
Roycegrillar. Nu tillverkar Rolls-Royce Mo-
tors en specialupplaga i begränsat antal av 
Rolls-Royce Phantom. På specialmodellen 
är kylarprydnaden gjord i silver och har 
försetts med en särkild inskription med 
”Spirit of Ecstasy Centenery - 2011” som 
har etsats in i en cirkel på skulpturens bas 
i fonten ITC Willow.

Den nya Phantommodellen har döpts till 
The Centenery Collection och kommer 
att göras i särskilt exklusiva lacker som 
Rhapsody Black, Maiden Blue, Ethereal 
White Pearl och Wildflower. Men den mest 

utmärkande detaljen blir ändå att Rolls-
Roycemärket på grillen är utfört i svart och 
krom. Inredningen är också annorlunda 
genom att klockan mitt på den handgjorda 
instrumentpanelen är ett Britannia Silver 
analogt ur, också med inskriptionen ”Spirit 
of Ecstasy Centenery 2011”. Därtill finns 
det en särskild jubileumsplatta. På hands-
fackslocket står det inskrivet: 

”A gracelful little goddess, the Spirit of 
Ecstasy, who has selected road travel as 
her supreme delight and alighted on the 
prow of a Rolls-Royce motor car to revel 
in the freshness of the air and the musical 
sound of her fluttering draperies.” 

Detta citat utgör Charles Sykes egen ver-
bala beskrivning av den skulptur han då 
just hade skapat. 

Specialmodellen Rolls-Royce Phantom 
Centenery Collection kommer bara att till-
verkas i 100 exemplar under 2011. Det blir 
en verklig exklusivitet som säkert kan få 
fart på försäljningen av den största mo-
dellen Phantom, som i normalutförande 
har varit i fortlöpande produktion sedan 
2003. Det framgår inte hur mycket extra 
den här specialaren kostar men det är som 
det brukar vara: Den som måste fråga om 
priset på den har förmodligen inte råd!

ROLLS-ROYCE SPIRIT OF ECSTASY 
100 ÅR
Jan Segerfeldt
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Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark and capable 
of providing new Bentley models and servicing customers in both 
Denmark, Sweden, Norway and Finland. It is therefore our privilege to 
service you and your Bentley or Crewe-built Rolls Royce. For 2011 
we offer 45 percent reduction in the hour price in our workshop, if 
your Bentley or Crewe-built Rolls Royce is more than ten years old in 
relation to first date of registration.

The name “Bentley” and the “B” in wings device are registered trademarks.
© 2009 Bentley Motors Limited.

Christian Nordlund
Bentley Service Advisor

Tel. +45 45 200 470
christian.nordlund@bentley-copenhagen.dk

Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N

www.bentley-copenhagen.dk

BeNTLey CopeNhAgeN
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Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark and capable 
of providing new Bentley models and servicing customers in both 
Denmark, Sweden, Norway and Finland. It is therefore our privilege to 
service you and your Bentley or Crewe-built Rolls Royce. For 2011 
we offer 45 percent reduction in the hour price in our workshop, if 
your Bentley or Crewe-built Rolls Royce is more than ten years old in 
relation to first date of registration.

The name “Bentley” and the “B” in wings device are registered trademarks.
© 2009 Bentley Motors Limited.

Christian Nordlund
Bentley Service Advisor

Tel. +45 45 200 470
christian.nordlund@bentley-copenhagen.dk

Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N

www.bentley-copenhagen.dk

BeNTLey CopeNhAgeN

I et par-tre år nå har AS Auto Askim til-
trukket seg Rolls-eiere på Østlandet. Og 
gjennom Bulletinen, verkstedtreff og for-
nøyde Rolls-kunder har firmaet allerede 
fått en positiv oppmerksomhet.

Men å servicere Rolls er en krevende akti-
vitet, og vi tillater oss å spørre verksmes-
ter Svein Vikeby om dette ikke er et dristig 
satsingsområde?

- Jo, det kan man si. Men vi mener at 
vi har gode forutsetninger. Vi er Opel-
forhandler i dag, men på verkstedet 
har vi folk som har skrudd engelske 
biler i et langt liv. Og enthusiasmen 
har vi innomhus – firmaets eier, Odd 
Moen, var en av stifterne av RRECs 
norske seksjon for snart 25 år siden.

Vi har valgt å gå gradvis frem, og 
konsentrere oss om Silver Shadows 
og tilsvarende Bentleyer i første om-
gang. Dessuten har vi et klart fokus 
på kompetanseoppbygging.

- Kompetanseoppbygging?

- Ja, vi har fått muligheten til å støtte oss 
på engelske Patrick Lloyd-Jacob som dri-
ver et frittstående Rolls-Royce-verksted i 
London. Patrick har en meget bred erfa-
ring med Rolls, og er villig til å dele sine 
kunnskaper med oss.

- Men i tillegg til kompetanse trengs vel 
også for eksempel reservedeler?

Rolls-Royce service i Indre Østfold
Auto Askim øker sin kompetanse

Intervjuerens Silver Shadow II 
1978 som AS Auto Askim har 
hatt under hender en tid

Kjell Glende har lang erfaring med engelske bi-
ler. I bakgrunnen Svein Vikeby
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- Så klart. Vi har valgt å lagerføre vanlige 
slite-deler, og slike ting som hydraulikk-
væsken RR363, den anbefalte motoroljen 
Castrol Classic XL SAE 20w/50, originale 
tennplugger osv.

- Og det dere selv mangler får dere fra 
England?

- Ja, vi har etablert et godt kundeforhold til 
Flying Spares. Og som oftest har vi delene 
her i løpet av 3 dager.

- Blir ikke det dyrt både for dere og for 
kunden?

- Nei, egentlig ikke. Gunstig innkjøpspris, 
beskjedent prispåslag av oss, og aksepta-
bel fraktpris gjør at sluttprisen faktisk er 
rimelig. Husk at vi i Norge er vant til at alt 
som har med bil å gjøre koster penger.
 
- Hva med byttedeler?

- Her har bileierne praktiske fordeler av å 
bruke oss. Det er en noe variabel prispo-
litikk på byttedeler, og vi pleier å sjekke 
prisen først i hvert enkelt tilfelle. Krav om 
depositum er også en kompliserende fak-
tor som mange støter på.

- Hvordan beregner dere hva en repara-
sjon skal koste?

- Vi bruker samme metoden som bilverk-
steder flest gjør i dag. Med andre ord - vi 
bruker  Rolls-Royces standard tidsverk, og 
belaster kunden utfra dette. Når vi av og til 
sprenger det normerte tidsforbruk, så tar 
vi det på vår egen opplæringskonto.

- Jeg har selv sett at dere kan ha flere Roll-
ser og Bentleyer inne på verkstedet sam-
tidig?

- Det stemmer. Men vi har god plass og 
moderne utstyr, så dette byr ikke på pro-
blemer. Vi ønsker oss flest biler i vinter-
halvåret, men skjønner at det ikke er så 
lett å kjøre dem hit i kulde og salt. Vi hen-
ter forøvrig også biler på egen transport 
innenfor rimelighetens grenser.
Så bare ta kontakt med oss – når som 
helst, sier Svein Vikeby

tekst og bild
Arne J. Solhaug

Verksmester hos AS Auto Askim, Svein Vikeby
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Det var en nästan vanlig helt stilla tors-
dagskväll i London den 9 december 2010 
och Charles, prinsen av Wales, och hans 
maka Camilla, The Dutchess of Cornwall, 
var på väg från sin bostad Clarence House 
nära Buckingham Palace till The London 
Palladium Theatre, en sträcka på bara ett 
par kilometer, när de plötsligt blev inblan-
dade i en inrikespolitisk demonstration där 
tusentals upprörda studenter proteste-
rade mot regeringens förslag att höja av-
giften för högre studier vid universiteten. 
Den kungliga bilen, den unika Rolls-Royce 
Phantom VI (Oil Barrel, chassi nr PGH 101) 
som drottning Elisabeth fick 1978 som 
gåva från bilindustrins organisation SMMT 
till hennes guldjubileum 1977, råkade 
komma in på samma gata som demon-
strationsparaden och kunde sedan inte 
komma undan från folkpöbeln, som snabbt 
upptäckte vilka som satt i bilen. Det var 
när bilen svängde vänster in från Piccadilly 
Circus till Regent Street och de hade kom-
mit i höjd med leksaksaffären Hamley´s 
som de hetlevrade upprorsmakarna bör-
jade skrika slagord som ”Av med deras 
huvuden!” och ”Toryavskum!” Prinsparet 
kände sig starkt hotade till livet och höll 
varandra krampaktigt i händerna. Prins 

Charles pressade ner Camilla på golvet för 
att skydda henne mot anfallet. En demon-
strant slog sönder en av sidorutorna i bilen 
och några andra busar kastade lösa före-
mål inklusive färgbomber på den och spar-
kade på sidorna. Ett tjugotal upprorsma-
kare gungade bilen fram och tillbaka. Det 
var en verkligt hotfull situation. Högste po-
lischefen, Sir Paul Stephenson, sa efteråt 
att de beväpnade poliserna som hade till 
uppgift att skydda prinsparet, visade oer-
hört styrka i sin återhållsamhet från våld. 
Det var rena turen att inte bråkstakarna 
blev nerskjutna av polisen. Prince Char-
les och Camilla kunde senare lämna den 
kungliga Rolls-Roycen helskinnade men 
skakade, utanför Palladium för att njuta av 
The Royal Variety Performance. 

De valde alternativt färdsätt för återresan 
till Clarence House senare på kvällen. Oil 
Barrel återvände skadad till sin plats i The 
Royal Mews utan sina passagerare och 
omfattande reparationer väntar nu. 

Den här hotfulla säkerhetsincidenten 
väcker minnen av den allvarliga kidnapp-
ning som skedde den 20 mars 1974, då 
princessan Anne och kapten Mark Phillips 

SKRÄMMANDE ÖVERFALL MOT PRINCE CHARLES 
OCH CAMILLAS ROLLS-ROYCE
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åkte i hovstallets Vanden Plas Princess Li-
mousine (NGN 2) till en teaterföreställning 
inne i London. Plötsligt öppnade en ensam 
gärningsmän eld mot bilen i avsikt att röva 
bort prinsessan Anne. Kuppen misslycka-
des men chauffören och en säkerhetsman 
placerad i framsätet samt två andra per-
soner skottskadades. Det kungliga paret 
klarade sig oskadda. Bilens kulhål lagades 
senare hos Vanden Plas i Kingsbury, Lon-
don, och bilen blev lika fin som den hade 
varit innan. 

Obekväma frågor väcks nu mot poliskå-
ren: Hur kunde dessa huvklädda anar-
kister tillåtas komma så nära prinsparet? 
Borde man valt en annan rutt till teatern? 
Visste inte poliserna att det pågick en jät-
tedemonstration i samma kvarter? Här ro-
pades på arresteringar och polisen erkän-

de sin säkerhetsmiss. Man förklarade ock-
så att den valda resrutten för prinsparet 
var mycket noggrant förberedd ända ner 
till minuterna innan start och det var svårt 
att förutse att den hotfulla mobben skulle 
korsa deras väg. Om färgbomben skulle ha 
visat sig vara en brandbomb i stället hade 
vi haft en helt annan situation. Faran var 
verklig, säger ansvariga befäl.

De kungliga högheterna har låtit meddela 
från Clarence House att de är helt inför-
stådda med de problem polisen hade vid 
tillfället och är tacksamma för den insats 
de gjorde och som trots allt avlöpte väl i 
förhållande till det hotande läget.

Vi får hoppas att Oil Barrel kommer att bli 
fullt återställd.

PRINFO
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Enligt vissa bedömare ska detta vara värl-
dens mest värdefulla Rolls-Royce - en 
1934 års Rolls-Royce Phantom II Conti-
nental (chassi nr 188 PY) med All-Weather 
Convertible coachwork från Thrupp & Ma-
berly, ursprungligen ägd av Thakore Saheb 
Bahadur, maharadjan av Rajkot och kall-
lad The Star of India. När den snart skulle 
komma ut till försäljning beräknades den 
kunna betinga ett pris i storleksordningen 
10 miljoner euro. Det var i alla fall det för-
hoppningsfulla utgångspris som sattes på 
den när när den i juli 2009 bjöds ut på 
öppna marknaden av sin då tyske ägare. 
Om den sålde till det priset skulle den bli 
världens dyraste Rolls-Royce. 

Karossen är i polerad aluminium och delvis 
i en mycket speciell gul kulör (ockra) som 
för en troende i Indien enligt äkta hindu-
isk tradition innebär en symbol för ren-
het. Utförandet som karosseriet har idag 

är helt i överensstämmelse med hur bilen 
såg ut när den levererades till maharad-
jan av Rajkot 1934 som ersättare för hans 
tidigare tjänstebil, en Rolls-Royce Silver 
Ghost (chassi nr 60797) med open drive 
Landauletkaross av Barker & Co. De fina 
Rajkot-emblemen på dörrarna och ingra-
verade i sidorutorna, innehåller en strof 
som betyder ungefär ”En opartisk regent 
över människor av alla trosbekännelser”.
 
Nu gick det inte riktigt som den tyske äga-
ren hade tänkt sig. Det blev inte någon 
försäljning under 2009. Nästan ett år se-
nare bjöds bilen i stället ut på en auktion 
i Monaco, där den nu slumpades för bara 
USD 850 000, vilket betraktas som en ren 
stöld bland förståsigpåarna! En försäljning 
till det här låga priset verkar ändå rätt och 
rättvist om man betänker att det möjlig-
gjorde för köparen Mandhatasinh Jadeja, 
som råkar vara sonson till den ursprung-

liga ägaren och 
är före detta 
prins av Raj-
kot att köpa 
tillbaka bilen, 
inte till sig själv 
utan för att 
kunna ge bort 
den till sin far i 
75-årspresent. 

ÅRHUNDRADETS REA?
Jan Segerfeldt
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Det finns legender om att det kan vila en 
förbannelse över The Star of India på sam-
ma sätt som det gör över den berömda 
indiska Koh-i-Noor-diamanten, en gång i 
tiden världens största diamant. Alla tidi-
gare manliga ägare till den har hamnat i 
stor olycka. Enligt legenden är det bara om 
den ägs och bärs av en kvinna som förban-
nelsen inte verkar. Den ägs idag av drott-
ning Elisabeth. Så vitt man kan bedöma 
har hon undgått de tidiga ägarnas öde, så 
legenden kan vara sann.

Jadejas farfar hade sålt Rolls-Roycen 1968 
till en i RREC-kretsar känd brittisk samlare, 
Bill Meridith-Owens. Han upptäckte bilen 
redan 1965 på en resa till Indien. Det tog 
honom tre år av tuffa förhandlingar innan 
han lyckades få köpa loss den och få lov 
att ta med den hem till England. Det var på 
den här tiden mycket svårt att få tillstånd 
av den indiska regeringen att sälja och 
föra ut historiskt intressanta fordon. Detta 
medförde att många av de fina maharad-
jabilarna blev kvar i Indien efter avtjänat 
värv och tilläts förfalla till de inte längre 

stod att rädda. Bill Meredith-Owens lycka-
des alltså att förhindra detta med Star of 
India och fick med sig bilen till England där 
den försågs med ett nytt lämpligt regist-
reringsnummer, RRR65. Han hade precis 
startat ett bilmuseum i Stratford och där 
blev maharadjabilen museets stora drag-
plåster. Den blev också modell för leksaks-
bilar och stora färgplanscher trycktes upp. 
Det var troligen också i samband med den 
här kommersen kring bilen som epitetet 
Star of India myntades och det har hängt 
med sedan dess. 

Det välkända bilförädlingsföretaget Wood 
& Pickett i London fick i uppdrag att gå 
över bilen 1970. Det är oklart om den 
lackades om men i vart fall behölls den 
ursprungliga skinninredningen i sin helhet. 
Bill Meredith-Owens tog sedan bilen på en 
långresa som startade i Göteborg (kanske 
någon av våra läsare har sett den här?) 
och gick vidare till Oslo, Lofthus och till-
baka via Kristiansand. 1977 deltog bilen i 
paraden på Windsor Castle inför drottning 
Elisabeth vid hennes silverjubileum.  
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Sedan Bill Meredith-Owens avlidit köptes 
Star of India av en tysk läkare 1988. En 
annan tysk samlare och RREC-medlem, 
Hans-Günther Zach i Mühlheim, tog över 
den 2000. I juli 2001, en het fredag när 
han var på väg till TÜV (den tyska mot-
svarigheten till bilprovningen), hade han 
oturen att en bränsleläcka uppstod som 
fick hans bil att börja brinna. Tre meter 
höga lågor slog upp ur motorrummet. Var 
det den indiska förbannelsen som slog till? 
Man lyckades ändå rädda det mesta av bi-
len förutom hela originalinredningen som 
fick göras om från scratch. Det blev en dyr 
renovering men tysken lyckades faktiskt 
få sitt försäkringsbolag att ta på sig hela 
kostnaden. Sedan bilen blivit återuppstån-
den och varit huvudattraktion på Techno 
Classica i Essen 2002, placerades den i 
hans museum tillsammans med hans övri-
ga Rolls-Royce och Bentley. Samma år var 
den också tillbaka på Windsor Castle för 
paraden vid drottning Elisabeths guldjubi-
leum. Hans Günther Zach har sedan haft 
med den på ett flertal spektakulära upp-

visningar genom åren. Näst efter AX201 
är den nog idag världens mest berömda 
Rolls-Royce. Med tiden tyckte tysken att 
det var dags att göra sig av med bilen. 
Hans avsikt 2009 att sälja bilen backades 
upp av internationell press och försöken 
att hypa priset gjorde att det länge såg ut 
som om den skulle bli rejält dyr. Reklam-
kuppen misslyckats. Förbannelsen igen? 
När den nu till sist såldes till ett rekord-
lågt pris i sammanhanget verkar slutet 
ändå gott. Man kan räkna med att försälj-
ningspriset på USD 850 000 var avsevärt 
högre än vad Jadejas farfar fick betalt av 
Meredith-Owens när bilen lämnade Indien 
för dryga 40 år sedan. Med dagens ögon är 
detta likväl rena reapriset för en av värl-
dens mest kända Rolls-Roycebilar.
Kan det finnas någon undantagsregel en-
ligt den gamla legenden att om man har 
fått föremålet i gåva så drabbas inte mot-
tagaren av förbannelsen även om han är 
man? Hur ska det annars gå för Jadejas 
stackars far nu?

Michael Andersson, Bil & Maskin KB tel 08-54354376
Besöksadress Björnhuvudvägen 10, 184 91 ÅKERSBERGA

Öppettider Må-To 8 - 17, lunch 11.30 - 12.30

Har lång erfarenhet av hydraulsystem speciellt Citroens. Har börjat med Rolls-Royce 
och Bentleys hydraulsystem. Servar, provtrycker och återfyller gasklockor till Silver 
Shadow och Silver Spirit, samt har nya och utbytesdelar till broms och hydraulsystem.

Har servicedelar (olje, bränsle och luftfilter, tändstift bromsbelägg  mm) på hyllan för 
omgående leverans. Direkt import av övriga delar till RR.
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Som ny 1975 kostade en Rolls-Royce Ca-
margue dubbelt så mycket som en Rolls-
Royce Silver Shadow, den formgavs av ett 
utomstående designföretag på kontinen-
ten och den fanns bara som tvådörrars 
kupé – den var den modernaste modell 
Rolls-Royce hade att erbjuda men ändå har 
den sitt ursprung i en modell från 1968. 
Elva år efter att den hade presenterats var 
den borta utan någon större saknad. Hur 
hänger allt det här ihop?

ROLLS-ROYCE MÖTER PININFARINA

Storhetstiden för den engelska fristående 
karosseritillverkningen hade nått sista sta-
diet i slutet av 1960-talet när berömda ka-
rosserimakare som Hooper, James Young 
och Freestone and Webb hade försvun-

nit och H J Mulliner och Park Ward slagits 
samman och blivit en integrerad del av 
Rolls-Royce Motor Cars Ltd. Nu tillverkade 
Rolls-Royce bara moderna bilar med själv-
bärande karosser och de passade inte för 
de traditionella separata karosserna som 
tidigare hade uppförts hantverksmäs-
sigt på separata chassin. Utrymmet för 
mer personligt avpassade modeller hade 
krympt avsevärt. I denna postmoderna 
prestigebilsmiljö fanns det få som hade 
råd att låta göra sig en specialare. På kon-
tinenten fanns dock några sådana som 
till exempel Pinin Farina som gladde alla 
bilutställningsbesökare med spännande 
one-off designer framför allt på exklusiva 
franska och italienska sportvagnar. Carroz-
zeria Pinin Farina går långt tillbaka i histo-
rien och gjorde faktiskt även några karos-

ROLLS-ROYCE CAMARGUE 
– suverän eller misslyckad?
Jan Segerfeldt
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ser på 1940-talet för Bentley Mark VI. Nu 
var det grundarens son Sergio Farina som 
drev verksamheten och stod för designer-
na och namnet hade 1960 moderniserats 
till Pininfarina. På bilutställningen i Earls 
Court, London, visade Pininfarina 1968 
upp en helt egen design på en Bentley T-
bottenplatta (chassi nr CBH 4033) men 
med en fyrsitsig tvådörrars coupe av in-
tressant men för sin tid kontroversiellt och 
typiskt italienskt utseende. Hos Pininfarina 
hade den fått beteckningen Archivio Pinin-
farina 917 men officiellt hade den inte nå-
got särskilt namn mer än Bentley T-series 
Pininfarina coupe. Beställare till bilen var 
en James Edward (senare Lord) Hanson. 
Bara ett exemplar gjordes. Den såldes hos 
H R Owen som begagnad 1980 med bara 
15 000 miles på mätaren för £ 225 000, 

ett extremt högt pris för den tiden, och 
den såldes igen 2007 när den ingick i The 
Blackhawk Collection och visades upp på 
Pebble Beach Concourse och nu hade pri-
set stigit till $ 400 000. Jag har själv sett 
bilen stå förvarad hos Dale & Stepsons un-
der 1980/1990-talet. Den har säkert inte 
rullat mycket på vägarna på senare år hel-
ler.

Lord Hansons specialare la grunden för 
ett utökat samarbete mellan Rolls-Royce/
Bentley Motors och Pininfarina. Redan året 
efter det att Hansons bil var klar inleddes 
designstudier hos Pininfarina på uppdrag 
av det engelska bilföretaget från Crewe för 
en individuell prestigemodell särskilt av-
sedd för köpare som ville ha en bil som de 
kunde köra själva och gav ett exklusivt in-



  

 

BENTLEY TURBO MULSANNE, STD SALOON, 1986

En otroligt välvårdad bil. Svensksåld med bara 51 000 km. Bilen såldes ny 
i Sverige till Christer Eriksson och bilen har under de flesta åren servats 
av Rohdins Automobilservice AB. Bilen är i mörkgrå metallic och magnolia-
inredning.  
 
195 000 SEK



  

 

BENTLEY S III, 1962

Nuvarande ägare har alltid servat bilen hos Rohdins Automobile 
Service AB. År 1991 totalrenoverade vi karosseri, krom och lack på 
bilen. 
 
Är i behov av en växellåds renovering.  
 
348 000 SEK
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tryck på omgivningen men var något mo-
dernare än de på Silver Shadow baserade 
Corniche coupé- och cabrioletvarianterna 
som hade funnits redan i många år.

I uppdraget hade inlagts en hel del teknis-
ka begränsningar. Den särskilda designen 
måste använda sig av samma bottenplatta 
som Silver Shadow, den måste ha samma 
motor och växellåda och den måste vara 
rymlig för fyra personer. Bilens utseende 
måste vara tidlöst och man fick således 
inte falla för tillfälliga modenycker. Den 
måste också se så imponerande ut att den 
berättigar till det förhöjda priset. Den bör 
kunna sälja bra i USA och i Fjärran Öst-
ern. Det var i princip inte tillåtet att ändra 
på standardutförandet av kylargrillen men 
man kunde tänka sig att den kunde lutas 
bakåt max fyra grader. Det fanns också en 
begränsning i att bilen måste uppfylla alla 
amerikanska säkerhetsnormer inklusive 
dem som kunde förväntas träda i kraft un-
der bilens långa produktionstid. 

Man var redan från början på det klara 
med att det här knappast skulle bli någon 
storsäljare. I stället räknade man med att 
detta skulle vara något av ett flaggskepp 
för Rolls-Royce Motor Cars och på det viset 
höja statusvärdet för alla företagets pro-
dukter. Då var det inte direkt någon nack-
del om den kunde säljas till ett särskilt 
högt pris för att markera exklusiviteten. 
Man kunde dra nytta av den extra prestige 
som det innebar att anlita ett fint italienskt 
styling centre, så därför var det här ett till-
fälle att ta väl vara på. Pininfarina hade 
just ritat en kupémodell på Fiat 130 och 
den designen ansågs vara otroligt vacker. 
Kanske kunde man göra något motsva-
rande på Rolls-Roycebottenplattan? Hos 
designföretaget förnekar man att det är en 
kopia av Fiat 130-designen från 1971 men 
oavsett vad de säger så är likheten tydlig. 
Pininfarina stötte emellertid på åtskilliga 
problem när man skulle överföra designen 
från Fiat för nu skulle man förstora den X 
1,5, vilket inte blev så lyckat. Det betydde 
att man måste bredda bilen 10 cm jämfört 
med Silver Shadow och hur skulle man få 
karossen att matcha Rolls-Roycegrillens 
utseende? 

PROJEKT DELTA

Sergio Farina träffade några av topparna 
hos Rolls-Royce på ett kontor i London och 
hade med sig åtta olika skisser som hans 
designavdelning hade tagit fram. Efter viss 
diskussion var man överens om en av de-
signerna. Härifrån var det bara att köra på. 
Projektet fick kodnamnet Delta och fyra 
provbilar byggdes för tester av olika slag. 
Alla provbilarna försågs med Bentleygrillar 
trots att det inte fanns några planer på att 
göra en Bentleyversion. Vid den här tiden 
stod Bentleynamnet inte så högt i kurs hos 
köparna och försäljningen av Bentleyver-
sionerna av Silver Shadow och Corniche 
var högst begränsad. 

Mycket arbete med den nya bilen var gjort 
så tidigt som 1971 och i de ursprungliga 
planerna ingick att introducera den fär-
diga bilen 1973. Nu blev det ett par års 
förskjutning bland annat beroende på en 
långvarig och omfattande lönestrejk i Lon-
don. Fördelen med detta var att man hann 
få färdigt det avancerade automatiska luft-
konditioneringssystemet.

CAMARGUE PRESENTERAS FÖR VÄRL-
DEN

Projekt Delta presenterades för allmänhe-
ten i mars 1975 som Rolls-Royce Camar-
gue. Den respekterade motortidningen The 
Autocar hade en detaljerad redogörelse för 
den nya modellen i sitt nummer för 8 mars 
1975. Skribenten fick i sin ingående be-
skrivning med en passus om att man inte 
kan göra alla glada med en ny och modern 
design. Av det sätt på vilket motorjour-
nalister ofta uttryckte sig förr i tiden kan 
man möjligen utläsa att de tyckte att det 
utseendemässiga resultatet inte blev sär-
skilt lyckat. Samtidigt lovordade man Ser-
gio Farina för hans förmåga att vara både 
kvalificerad ingenjör och inspirerad form-
givare i ett. Han har ju trots allt gett bilen 
en något mer maskulin framtoning än vad 
som kännetecknar övriga modeller. 

Karossen är byggd i stål och anpassad för 
Silver Shadow-chassit genom att vara 10 
centimeter bredare än tidigare modeller. 



43 - RREC SCANDINAVIA

För att hålla nere vikten är dörrar, bak-
lucka och motorhuv gjorda i aluminium. 
Karossarbetet utfördes hos Mulliner Park 
Ward för att efterbehandlas i Crewe där 
man också monterade motor, växellåda 
och drivlina, allt i Silver Shadows ordinarie 
främre och bakre subframes. Bilens vikt 
översteg Silver Shadow med nästan 100 
kilo men det man betalade för i ökad vikt 
hade man igen i bättre innerutrymmen. 
Det är en riktig 4-5-sitsig bil, även om den 
i verkligheten oftast användes av en eller 
två personer placerade i framsätet. Det 
är litet synd för baksätet är rejält rymligt 
och bekvämt för två passagerare. Det har 
också utformats så att varje baksätespas-
sagerare har en egen stol att sitta i och 
inte i en lång soffa. Allt inredningsarbete 
utstrålar högsta hantverkskvalitet och god 
smak utan att för den skulle likna stan-
dardbilarnas utförande. Bilen är således 
individuell såväl exteriört som interiört.

Den stora tekniska landvinningen på Ca-
marguemodellen är varken kaross, motor 
eller väghållning. I stället är det bekväm-
lighet som är nyckelordet här. Efter nog-
granna tester i åtta år var man äntligen 
färdiga med ett helt nyutvecklat air-condi-
tionsystem. Det är fullt automatiskt i sina 
funktioner. Det innebär att det är barnsligt 
enkelt att hantera och det klarar i princip 
alla upptänkliga situationer på egen hand. 
På instrumentbrädan sitter tre reglage, 
två av dem för att välja temperaturen i 
ansiktsnivå eller på fötterna medan den 
tredje knappen används för att låta sys-
temet arbeta på egen hand men också för 
att kunna avbryta i en extremsituation om 
det nu mot förmodan någonsin skulle kun-
na bli nödvändigt. Det sitter sensorer ut-
placerade på strategiska punkter (i kupén i 
takhöjd, bakom instrumenteringen och vid 
golvet och utvändigt innanför bakre ko-
fångaren och inne i kylargrillen) som alla 
konstant avkänner inomhus- respektive 
utomhustemperaturen och reglerar venti-
ler och fläktar så att det ska upplevas som 
behagligt inne i kupén oavsett yttre påver-
kan. Automatiken har ett komplicerat sys-
tem med 28 transistorer i en kontrollmo-
dul och med olika blockeringsanordningar 
för att förhindra oönskade situationer. Så 

småningom kom detta avancerade system 
att bli standard även i övriga Rolls-Royce- 
och Bentleymodeller. Idag har de flesta 
vardagsbilar liknande system men Rolls-
Royce var bland de första på världsmark-
naden med detta så tidigt som 1975.

Instrumentpanelen som har fått ett nästan 
flygplanscockpitutseende ser mer kom-
plicerad och omfattande ut än vad den 
egentligen är. Det beror på att man har 
lagt in svarta fyrkantiga småpaneler bak-
om varje reglage och mätare. Under allt 
detta sitter som vanligt en bräda av val-
nötsträ men man kan lätt tro att den på 
traditionellt vis är helt i trä men så är inte 
fallet. I stället har man valt att limma det 
tunna kvalitetsträfaneret ovanpå en slät 
aluminiumplatta, som inte syns men ökar 
säkerheten för de åkande vid en eventuell 
krock.  Interiörens utformning är mer eller 
mindre Pininfarinas verk. Hastighetsmäta-
ren är föredömligt stor och bra läsbar men 
det finns inte någon varvräknare (vilket 
inte är så konstigt i en Rolls-Royce) men 
det saknas även oljetrycks- och vatten-
temperaturmätare, vilket kan synas något 
snålt i vad som var en av världens dyraste 
produktionsbilar vid tiden. I stället har 
man sett till att det finns ett helt batteri 
av olika varningslampor, bland annat en 
för att uppmärksamma på om någon av de 
tre kretsarna i bromssystemet har fallerat, 
vilket annars skulle ha passerat obemärkt, 
eftersom ingen funktion uteblir.

Pininfarinas ursprungliga design hade 
fyrkantiga strålkastare i fronten och en 
svartmålad sektion av karossen under 
sidorutorna för att bilen skulle se lättare 
ut. Rolls-Royce ändrade till dubbla runda 
strålkastare i stället och valde bort det 
svarta men godtog en kromad dekorlist på 
sidorna för att, så gott det går, lätta på det 
tunga intrycket hos karossen. Pininfarina 
hade tänkt sig en något mindre grill också 
men det ville inte ledningen för Rolls-Roy-
ce lyssna på. Man kan undra hur mycket 
av Pininfarinas idéer för Camargue som 
har influerat den kommande Silver Spiri-
tens front!
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En mycket sinnrik liten detalj som rela-
tivt få människor har lagt märke till sitter 
uppe på framskärmarnas yttre överkan-
ter. Dessa små kromade pluppar har som 
enda syfte att hjälpa föraren att hålla reda 
på var han har slutet på frampartiet både 
framåt och åt sidorna. Förekomsten av 
den markerar att det verkligen var svårt 
att avgöra var frampartiet slutar och att 
bilen är obekvämt bred att hantera i små 
utrymmen men det eleganta sätt på vilket 
man har löst denna svårighet är inte annat 
än helt genialiskt! (Det är de små, små de-
taljerna som gör´et, sjöng Carl Gerhard.) 

FÖRSTA PROVKÖRNINGEN

Autocarjournalisten, som fick köra bilen på 
Sicilien före offentliggörandet, tyckte ge-
nast att bilen verkade stor och klumpig. 
Även när han provade bilen på de smala 
och svåra sicilianska vägarna infann sig 
känslan av att det var en bred bil som man 
inte slängde omkring med hur som helst. 
Styrningen kändes inte helt precis ens vid 
körning rakt fram och vägkänslan var inte 
särskilt bra även om styrservon gjorde det 
lätt att vrida på ratten. Journalisten nämn-
de här att en Cadillac-ägare kunde känna 
igen sig. Men hur skulle Rolls-Royce kunna 
lära honom att Rolls-Royce alltid uppfyller 
en betydligt högre standard än masstill-
verkaren Cadillac? Testaren tyckte att väg-
hållningen var bättre än på övriga samtida 
Rolls-Royce och Bentley, förmodligen för 
att Camargue har bredare hjulfälgar och 
därmed står litet stadigare på marken. 

Biltestare talar ofta om NVH – Noice, Vi-
bration and Harshness. Dessa egenskaper 
är oerhört viktiga för en lyxbilstillverkare 
som Rolls-Royce och här får man inte vara 
sämre än konkurrenterna för då har man 
misslyckats totalt. 

Enligt motortidningens tekniske redaktör, 
tillika testföraren, beskrivs åkkomforten 
som hög och ljudnivån upp till 100-110 km 
i timman ansågs vara enastående. Vid hö-
gre farter däremot konstaterades stökigare 
ljud- och 
v i n d i n -
t r ä n g -
ningar i 
k u p é n , 
v i l k e t 
inte var 
godkänt 
m e n 
möjligen 
k u n d e 
ursäktas 
med att provbilen var ett förproduktions-
exemplar. En störande vibration uppkom 
också vid farter uppemot 160 kilometer i 
timmen. Knappt godkänt alltså. Som plås-
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ter på såren: Växellådans funktioner och 
skivbromsarnas egenskaper levde helt upp 
till redaktörens förväntningar.

Även om Rolls-Royce Camargue inte ska 
betraktas som en ersättare till Bentley S 
Continental - som hade som mål att till ett 
högre pris men genom lägre vikt och spor-
tigare design tilltala dem som ville få ut 
bättre fart och väghållning från sin Bentley 
jämfört med standardversionen – så är det 
oundvikligt att man gör vissa jämförelser 
mellan Camargue och just Continental-
modellerna. Båda bilarna beskrivs såsom 
varande ”for the owner who requires a car 
of particular distinction” men de uppfyl-
ler detta på helt olika sätt. Camargue har 
tagits fram mer för att erbjuda ett exklu-
sivt alternativ för den som inte vill ha en 
”standard” Rolls-Royce eller Bentley och är 
beredd att betala extra för privilegiet. På 
så sätt passar Camargue utmärkt. Den be-
höver inte vara sportig för att vara en po-
seringshöjare för de rika. Priset i England 
1975, £ 29 250, var det högsta hittills för 
en Rolls-Royce, till och med högre än för 
den pampiga men uråldriga Phantom VI 
(som fortfarande var i ”löpande” produk-

tion med tre-fyra bilar per år), 
och den som köper en Camargue 
brydde sig kanske ändå inte så 
mycket om priset, bara det var 
lagom högt…

INGEN BENTLEY

Vid presentationen 1975 utta-
lade bolagets dåvarande VD att 
Camargue enbart var avsedd 
som Rolls-Royce och att någon 
Bentleyversion inte ens var på-
tänkt. Han tillade dock att ”om 
en kund skulle be oss att göra 
honom en one-off Bentley Ca-
margue så visst kan vi räkna på 
det och lämna honom ett prisför-

slag”. När han sa det hade han förmodligen 
inte väntat sig att någon skulle vara villig 
att betala extra för att få den som Bentley. 
Hos Rolls-Royce Motor Cars bedömde man 
att marknaden just då efterfrågade en ex-
klusivare Rolls-Royce, inte en ny Bentley. 
Märkligt nog blev ändå en enda Bentley 
Camargue tillverkad men hur detta gick 
till, vem som var köparen och till vilket 
pris, saknar jag närmare uppgifter om. Det 
är väl inte heller känt om det bara var en 
ändrad grill han betalade extra för eller om 
andra ändringar också ingick i avtalet så 
som högre prestanda till exempel.

UTVECKLINGEN 1975-1986

Rolls-Royce Camargue genomgick inga 
större förändringar under sin produktions-
tid annat än de förändringar som också 
drabbade övriga modeller. I början hade 
det tagit närmare sex månader att bygga 
en Camargue med alla dessa förflyttningar 
fram och tillbaka mellan H J Mulliner Park 
Wards anläggning i London och fabriken i 
Crewe och det var en komplicerad tillverk-
ningsprocess. De pressade karosserna an-
lände från Pressed Steel i Cowley för att 
skickas till Hythe Road i London och sedan 
till Crewe för lackering och motormonte-
ring, för att slutligen åter fraktas till Hy-
the Road för inredning och slutfinish. Från 
1978, efter att 178 bilar tillverkats, sattes 
karossen i stället ihop hos av Motor Panels 
i Coventry. Färdiga karosser transportades 
sedan till Crewe för att där helt färdigstäl-
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las, ett klart mer rationellt förfaringssätt 
än det tidigare men det betydde också att 
Mulliner Park Ward nu inte längre hade 
någon del i produktionen av Camargue. 
Därför står det inte längre ”Coachwork by 
Mulliner Park Ward - Designed by Pininfa-
rina” utan ”Coachwork by Rolls-Royce Mo-
tors Limited - Designed by Pininfarina” på 
instegsplåtarna i dörrarnas nederkanter. 

Tekniskt intressant är att Camargue fick 
kuggstångsstyrning 1977 och en frontspoi-
ler på köpet och 1979 gick man över till 
den modernare framvagnsupphängning 
som nya Rolls-Royce Silver Spirit försågs 
med när den kom året efter.

Nästan inga yttre förändringar gjordes an-
nat än att den speciella kromlisten på ka-
rossidorna under sidorutorna försvann på 
senare exemplar. 

Camargue blev aldrig någon dussinbil 
med bara två tillverkade bilar per vecka. 
Försäljningen sjönk något mot början av 
1980-talet. Man kan fråga sig om tillverk-
ningen någonsin blev lönsam. När man så 
i mars 1986 gjorde det känt att produktio-
nen av Camargue skulle komma att läg-
gas ned fanns det fortfarande omkring 20 
halvfärdiga bilar i fabriken. För att sätta 
litet fart på försäljningen av dessa gjordes 
en specialsatsning med 12 stycken limited 
edition-exemplar med uppgraderad inred-
ning i rött och vitt Nuellaskinn och moder-
nare aluminiumfälgar av samma typ som 
Bentley Mulsanne Turbo hade men med 
R-R märke i navet. Officiellt gjordes de här 
exemplaren för att fira att det var 80 år 
sedan Charles S Rolls visade upp en Rolls-
Royce för första gången i USA. De flesta 
av de sista Camargue-exemplaren gick 
till USA sent 1986, tidigt 1987. Camargue 
hade sin viktigaste marknad i USA som tog 
75 procent av hela produktionen eller 390 
bilar. Oljeshejkerna i Fjärran Östern gillade 
dem också. Inte undra på att modellen 
blev ovanlig i Europa!

Det publicerades aldrig någon officiell test 
av Rolls-Royce Camargue genom utomstå-
ende oberoende press. Det berodde nog 

inte så mycket på att intresse saknades 
hos motorjournalisterna utan snarare på 
att Rolls-Royce aldrig ställde något exem-
plar till pressens förfogande för en mer 
omfattande och grundlig körtest. Det finns 
därför inte någon bekräftelse på om den 
kritik som kom fram vid pressvisningen i 
samband med introduktionen av Camar-
gue på våren 1975 hade lett till några 
modifikationer och förbättringar på någon 
av de angivna punkterna. Även om bilen 
knappt förändrades tekniskt under sina 
elva år i produktion så finns anledning att 
utgå från att både styrning och väghållning 
blev bättre. Om detta samtidigt gjorde bi-
len mer hanterlig och om störande vägljud 
i högre farter minskade finns inte noterat.

MARKNADSFÖRINGEN

Ett led i en lyckad marknadsföring är alltid 
att få media så intresserade att produk-
terna man vill framhålla säljer sig själva 
med medias hjälp. Men det räcker inte. 
Man måste lägga betydande ekonomiska 
resurser också på egen marknadsföring 
avpassad efter produkten och bereda vä-
gen till de presumtiva köparna. I det arbe-
tet ingår bilbroschyren som ett verksamt 
medel. Rolls-Royce satsade på en broschyr 
om Camargue som visar bilen i färg på 
kvalitetspapper men med infogade sidor i 
enklare papper med bara text. Broschyren 
fanns i två versioner, en som sexsidig fol-
der och en som häftad på 20 sidor (TSV-
nummer 4114). Samma broschyr fick 
tjäna som reklamtryck för bilen i åtskilliga 
år. Ingen ny broschyr gjordes under mo-
dellens livstid men modellen fanns med 
i Rolls-Royce samlingsbroschyrer. I USA 
tryckte Rolls-Royce Inc några år senare 
en särskild, helt annorlunda broschyr för 
Camargue på 12 sidor, med alla bilar för-
sedda med moderiktigt PVC-tak men utan 
de ursprungliga sidokromlisterna. Konstigt 
nog gjorde Rolls-Royce Motor Cars inte 
några nya broschyrer bara för Camargue, 
trots att de tekniska specifikationerna 
ändrades liksom utseendet, låt vara en-
dast marginellt. Såvitt jag vet gjordes inga 
broschyrer för de 12 limited edition-bilarna 
från 1986-87 men de gavs stor uppmärk-
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samhet i ett specialnummer av husorganet 
Queste magazine.

ÄR CAMARGUE EN BRA BEGAGNAD BIL 
IDAG?

Med drygt 500 tillverkade totalt är Camar-
gue utan tvekan en exklusiv bil. Dagens 
begagnatpriser från £ 10 000 (rishög) till £ 
40 000 (perfekt lågmilare) får anses låga 
för en modern klassiker, särskilt med be-
aktande av att Camargue som ny var en 
världens dyraste bilar. Det är väl inte alla 
som gillar utseendet som Autocarreportern 
antydde och en sådan uppfattning hos den 
bilintresserade allmänheten kan ha haft en 
återhållande effekt på begagnatpriserna. 
Med all sin moderna och omfattande ut-
rustning och sin höga kvalitet så får man 
i alla fall mycket bil för pengarna. Som 
35-45 år gammal lyxig och bekväm lång-
färdsvagn finns det inte mycket idag som 
kan mäta sig med Camargue. Visserligen 
får man också räkna med höga driftskost-
nader - men inte nödvändigtvis högre än 
för de samtida och mer vanliga Silver Sha-
dow och Corniche, som den delar all tek-

nik med. Det finns exemplar som inte har 
skötts oklanderligt genom åren och som 
kan verka billiga vid första påseendet men 
inte när man har räknat in kostnaderna för 
att rätta till alla felen som kan finnas. Då 
framstår det som ekonomiskt smartare att 
från början satsa på ett mycket välhållet 
exemplar i stället, även om det begärda 
priset för en sådan bil lär vara betydligt 
högre.

Den som vill vara helt ensam om att ha 
en Camargue kan alltid försöka köpa det 
enda tillverkade Bentleyexemplaret, om 
han kan hitta det och det är till salu. De 
12 limited edition-bilarna som gick till USA 
har också ett mervärde.

VARFÖR NAMNET CAMARGUE?

På den franska Rivieran mellan Le Grand 
Rhone och Le Petit Rhone omkring 8 mil 
från Marseille finns ett mycket vackert 
område som har namnet Camargue. Det 
är härifrån Rolls-Royce har lånat namnet 
till bilen. Det må finnas kopplingar till F H 
Royces förkärlek för den franska Rivieran 



RREC SCANDINAVIA - 50

där han tillbringade nästan all sin tid när 
han blev äldre. Reklambabblet säger att 
”området är mest känt för sina halvvilda 
hästar som galopperar fram över landska-
pet och den naturliga smak för frihet och 
ett liv i vildmarken som detta associerar 
till är kvaliteter som också kännetecknar 
toppskiktet hos Rolls-Royceprodukterna…” 
Fan tro´t! Jag har en känsla av att den 
verkliga förklaringen till namnet är att 

man behövde ett exotiskt välklingande 
namn som var närbesläktat med de redan 
etablerade modellnamnen Continental och 
Corniche och gav liknande associationer – 
och lät bra också med engelskt uttal.

Borde man inte valt att introducera den 
nya Rolls-Royce Camargue på Sicilien 
1975 och inte i det franska Camargueom-
rådet som bilen lånat sitt namn ifrån?

SPECIFIKATIONER

Motor 6 750 cc (104,1 x 99,1 mm) V 8

Hästkrafter Officiellt tillräckligt, beräknat cirka 220 hkr

Förgasare 2xSU HD8, senare Solex 4A1

Växellåda GM 400 3-växlad automat

Utväxling 3,08:1 26,2 mph per 1 000 rpm

Däck HR 70-15 Avon, Dunlop eller Firestone

Längd 5,16 m

Hjulbas 3,05 m 

Bredd 1,90 m

Höjd 1,40 m

Bränsleförbrukning ca 2,5 liter per mil

Tomvikt 2 347 kg (närmare 2 600 kg komplett)

Toppfart ca 190 km/tim

Antal tillverkade 525 + 1 Bentley 

Produktionstid 1975-1986

Pris 1975 £ 29 250

Pris 1984 £ 48 000

Pris 1986 £ 83 122

Pris 1986 £ 83 122



51 - RREC SCANDINAVIA



RREC SCANDINAVIA - 52

Efter mit første køb af en Rolls-Royce 
Silver Wraith årg. 1948 er min interesse 
for Rolls-Royce og Bentley igennem 
årene blevet cementeret og jeg kan i dag 
ikke forstille mig et liv uden et af disse 
mærker stående i garagen. 
 
Vores gamle Rolls-Royce Silver Wraith 
fra 1948, var og er en meget stor og tung 
vogn uden finesser som servostyring og 
powerbrakes, hvilket bevirkede at min 
hustru, Lone, ikke var i stand til at køre 
den. I 2008 traf vi derfor den tunge be-
slutning at den skulle sælges og en an-
den mere moderne model skulle erstatte 
den. 
Desværre er der i Danmark et meget lille 
marked for disse biler og når man som 
os havde betalt dansk registreringsafgift 
og sat sorte nummerplader på den, så 
blev det også svært at sælge til udlandet. 
Silver Wraith´en var derfor til salg i ca. 
1 år uden nogen nævne værdige henven-
delser, da jeg fandt drømme bilen, en 

Rolls-Royce Silver Cloud, årg. 1957, i 
Nevada, USA. Vi fik dog skrabet penge-
ne sammen og bilen blev efter lidt for-
handlinger over telefonen købt på sæl-
gers veltalenhed og fremsendte billeder 
– noget som jeg ALDRIG, hverken før 
eller efter vil anbefale andre at gøre. 
 
Bilen er som sagt en Rolls-Royce Silver 
Cloud Standard Saloon fra 1957. Model-
len er nok den som de fleste i dag forbin-
der med en rigtig Rolls-Royce. Desværre 
har jeg ikke så meget historie på den 
som jeg kunne ønske. Det eneste jeg har 
kunnet finde ud af er at den i 1957 blev 
solgt til en RR-handler ved navn Lox-
ham´s hvor den blev demonstrations-
vogn de næste 2 år. Herefter blev den 
solgt til en Mr. Griffith. Hvordan den 
havner i USA vides desværre ikke. 
 
Efter spændt venten kom bilen endelig 
til Århus Havn hvor familien og jeg 
skulle hente den. Da vi kom frem til 

Rolls-Royce Silver Cloud Standard Saloon, 
årg. 1957 

Mit liv med Rolls-Royce - 
                              og dyrekøbte erfaringer. 
Tekst og foto: Søren Markdal 
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Efter mit første køb af en Rolls-Royce 
Silver Wraith årg. 1948 er min interesse 
for Rolls-Royce og Bentley igennem 
årene blevet cementeret og jeg kan i dag 
ikke forstille mig et liv uden et af disse 
mærker stående i garagen. 
 
Vores gamle Rolls-Royce Silver Wraith 
fra 1948, var og er en meget stor og tung 
vogn uden finesser som servostyring og 
powerbrakes, hvilket bevirkede at min 
hustru, Lone, ikke var i stand til at køre 
den. I 2008 traf vi derfor den tunge be-
slutning at den skulle sælges og en an-
den mere moderne model skulle erstatte 
den. 
Desværre er der i Danmark et meget lille 
marked for disse biler og når man som 
os havde betalt dansk registreringsafgift 
og sat sorte nummerplader på den, så 
blev det også svært at sælge til udlandet. 
Silver Wraith´en var derfor til salg i ca. 
1 år uden nogen nævne værdige henven-
delser, da jeg fandt drømme bilen, en 

Rolls-Royce Silver Cloud, årg. 1957, i 
Nevada, USA. Vi fik dog skrabet penge-
ne sammen og bilen blev efter lidt for-
handlinger over telefonen købt på sæl-
gers veltalenhed og fremsendte billeder 
– noget som jeg ALDRIG, hverken før 
eller efter vil anbefale andre at gøre. 
 
Bilen er som sagt en Rolls-Royce Silver 
Cloud Standard Saloon fra 1957. Model-
len er nok den som de fleste i dag forbin-
der med en rigtig Rolls-Royce. Desværre 
har jeg ikke så meget historie på den 
som jeg kunne ønske. Det eneste jeg har 
kunnet finde ud af er at den i 1957 blev 
solgt til en RR-handler ved navn Lox-
ham´s hvor den blev demonstrations-
vogn de næste 2 år. Herefter blev den 
solgt til en Mr. Griffith. Hvordan den 
havner i USA vides desværre ikke. 
 
Efter spændt venten kom bilen endelig 
til Århus Havn hvor familien og jeg 
skulle hente den. Da vi kom frem til 

Rolls-Royce Silver Cloud Standard Saloon, 
årg. 1957 

Mit liv med Rolls-Royce - 
                              og dyrekøbte erfaringer. 
Tekst og foto: Søren Markdal 

shippingfirmaet stod den da også parke-
ret og en mand i arbejdstøj stod bøjet 
over motorrummet. Da jeg kom hen til 
ham så jeg at han kløede sig eftertænk-
somt i håret og bemærkede overfor mig 
at den ”kastede” noget med motoren og 
at den ikke tændte på alle cylindre. Han 
forsøgte dog at trøste mig med at den 
som den eneste i containeren startede og 
kunne køres ud ved egen hjælp. Min 
tanke var at den havde stået hen ved 3 
måneder på havnen i Los Angeles og i 
containeren, så den trængte nok til lige at 
komme ud på en god tur hjem til Ulstrup 
(40 km), jeg satte den derfor i gear og 
rullede hjemad med min søn kørende 
bagved. Ret hurtigt fik jeg dog en op-
ringning fra ham om, at han efter hånden 
ikke kunne se vejen for røg/damp! 
 
Hurtigt fik jeg bilen ind til siden og stop-
pet motoren og der var ingen tvivl. Dam-
pen væltede op af motorrummet og gode 
råd var dyre. Heldigvis bor et par af vo-
res venner ikke langt fra havariet i Viby 
og jeg rullede derfor forsigtigt til Tran-
bjerg – ud til Hans Jørgen Enemark der 

også er RR-entusiast. 
Ret hurtigt fik vi kon-
stateret at kølerens top 
var revnet i lodningen, 
hvorfor vi begyndte at 
gøre klar til at tage kø-
leren ud. Nu er det så-
dan at hele forenden for 
den model er skruet 
sammen hvorfor vi måt-
te have kølergrill, sten-
plade, kølerhjelm m.m. 
fjernet for kalorius kun-
ne fiskes frem og lagt i 
bagagerummet på Mon-
deo´en. 

 
Da dette var gjort syntes Hans Jørgen at 
vi lige så godt kunne tage en kompressi-
onsprøve på motoren så vi kunne konsta-
tere at det var i orden. Som sagt så gjort 
– tændrørerne ud og på med kompressi-
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onsmåleren på 
cylinder nr. 1 fra 
kølersiden. Hans 
Jørgen holdte 
den medens jeg 
satte mig ind og 
drejede på start-
nøglen. Heldig-
vis var Hans Jør-
gen meget op-
mærksom for da 
motoren tog den 
første omgang så 
stod der en fed 
stråle sort vand 
ud af det bager-
ste tændrørshul. 
 
”Stor bestyrtelse!!”  - havde den pustet 
toppakningen eller var der mere i vejen? 
Jeg kunne i hvert fald allerede mærke et 
vist sug i tegnebogen der var placeret i 
højre baglomme. Topstykket kom af og 

ja, toppakningen var færdig, men hvad 
der var værre – der var en tæring ved en 
støttegennemgang hvilket var årsagen til 
vandet. 
 
Jeg må indrømme at, på det tidspunkt 
var bilen meget billigt til salg. Et nyt 
topstykke koster rask væk kr. 50.000 + 
det løse, så det var ikke småpenge vi 
talte om. Topstykket kom også i bagage-
rummet hvorefter turen hjem blev taget i 
Mondeoen – og i tavshed. 
 
Det lykkedes mig dog at få svejset top-
stykket for kr. 240 incl. moms samt tryk-
prøvet og planet. Køleren fik nyt ele-
ment, så begge dele blev som nye. Hans 
Jørgen hjalp mig med at sætte det hele 
sammen igen og i dag kører motoren 
som en symaskine. Så nu mangler vi kun 
at få lavet nye paneler inden den igen 
kan rulle ud på de danske veje. 
 
Nå, men tilbage til salget af den gamle 
Silver Wraith. Køberne stod ikke lige-
frem i kø, men til tider råder tilfældet og 
jeg kom i kontakt med et andet medlem 

Koncentreret arbejde med tilspænding 
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af den danske RREC afdeling. Han var 
interesseret i bilen og stor var min over-
raskelse da han havde en Rolls-Royce 
Silver Shadow Cabriolet til salg. 
 
Hvad skulle vi nu gøre? Satse på Clou-
den eller gabe højt og forsøge at få dem 
begge i stalden? Beslutningen blev at vi 

skulle have begge biler og en byttehan-
del blev aftalt. Motoren i denne gik dog 
heller ikke for godt, men håbet er lyse-
grønt og det kunne jo være at det blot 
var en bagatel og jeg kan under ingen 
omstændigheder belaste sælger, idet han  
helt klart havde gjort rede for problemet. 
Bilen er en Rolls-Royce Silver Shadow 
Cabriolet, specialbygget af Mulliner-
ParkWard i 1970 med en vægt på 2400 
kg og en 8. cyl. Motor på 6,7 liter. Ny-
pris i 1970 i danske kroner 499.000. 

Hvilket svare til det dobbelte af hvad 
mine forældre i 1972 måtte betale for en 
murermestervilla i Tilst ved Århus. 
Bilen har en rimelig dokumenteret histo-
rie, idet den blev leveret til en John B. 
Cleveland, South Carolina, USA. En 
hovedrig familie i Spartanburg. Ifølge de 
oplysninger jeg har kunnet fremskaffe 

har denne familie haft samme betydning 
i South Carolina som Kennedy familien 
for USA. Efter et par år kom bilen videre 
til skuespilleren Willis Martin i Califor-
nien der ejede den frem til 1993, men 
med bilen kom adskillige fakturaer på 
reparationer bl.a. fra et autoværksted på 
Hawaii der havde skiftet dæk. I 1993 og 
frem til bilen kom til Danmark var eje-
ren en vis Nacham Abram i San Diego. 
 
I disse tider med terrorbomber o.l. er det 

Rolls-Royce Silver Shadow MullinerParkWard Cabriolet, årg. 1970 
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måske ikke så spændende, men denne 
Nacham ejede et bilværksted og havde 
haft en retssag med det amerikanske 
AAA svarende til det danske FDM. 
Retssagen gik ham imod og han blev så 
frustreret at han i 1997 kørte en pickup 
ind til Paramount Studios, blokerede 
deres hovedindgang og hængte et baner 
op der oplyste: ”AAA har ødelagt mit 
gode ry….jeg vil have oprejsning for 
millioner…. Skyd ikke…..5000 pund 
dynamit i bilen”. 
 
Efter evakuering af hundredvis af perso-
ner og 4 timers forhandling fik politiet 
endelig Nacham ud af bilen hvorefter de 
kunne konstatere at den var tom. Na-
cham Abram blev senere dømt for terro-
risme og ikendt en betinget straf på 5 års 
fængsel. 
Cabrioleten kom hjem i foråret 2009, så 
Lone og jeg glædede os meget til sæso-
nen.  Vi fik med mekanikerhjælp moto-
ren til at gå nogenlunde, dog var den en 
klapre-lyd ind i mellem som vi ikke kun-
ne finde ud af hvad var. Endvidere blev 

bremserne renoverede 
og den blev synet. Vi 
tog derfor uden speku-
lationer med på klub-
bens forårsløb der dette 
år skulle holdes på 
Hindsgavl Slot, Fyn. 
Bilen opførte sig ek-
semplarisk på turen dog 
bemærkede jeg nogle 
gevaldige røgskyer når 
jeg accelererede. Ved 
Vejle – på vej hjem fra 
Fyn – begyndte olie-
lampen pludseligt at 
lyse. Ind til siden straks 
og stoppe motoren. In-

den vi kørte hjemmefra havde jeg kon-
trolleret både olie og vand og viste at der 
var max olie på motoren. Dette blev dog 
glemt da jeg pejlede olien og målepinden 
end ikke kunne nå ned til olien så noget 
var rivende galt. 
 
Heldigvis kunne ekstra olie fremskaffes 
fra diverse bagagerum og vil kunne fort-
sætte med en vis forsigtighed. Vel hjem-
me kunne det konstateres at ud over et 
enormt olieforbrug så var der også ud-
stødningsgas i kølevandet. Problemerne 
skulle nu lige synkes hvorfor bilen blev 
opstaldet hvorfor det først blev ved 
årskiftet 2009/10 det egentlige arbejde 
gik i gang. 
 
Efter at have fjernet topstykkerne kunne 
vi konstatere at de to bagerste cylindre i 
højre side havde været varme. Endda 
meget varme, så varme så der havde 
været risiko for at de havde sat sig. Me-
kanikeren mente dog at en udskiftning af 
de to løse foringer og stempler ville kun-
ne løse problemet. Motoren blev derfor 

”Bonhaven” John B. Clevelands familiebolig 
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sendt til Midtjysk Cylinder Service i 
Viborg der hurtigt kunne konstatere at 
det ikke kunne gøres med kun af renove-
re de to cylindre. 
 
Nej, alle otte foringer skulle skiftes. Li-
geledes skulle der bruges nye stempler, 
stempelringe, ny knast, nye løftere og 
meget meget mere. ØV…øv. 
Nu var overvejelserne. Skulle vi hoved-
renovere motoren eller blot prøve at fin-
de en anden god brugt? Prisen for reser-
vedele til en hovedrenovering ville løbe 
op i omkring 60.000 + arbejdsløn så 
regnestykket ville give et resultat på den 
forkerte side af kr. 100.000. 
 
Jeg besluttede derfor at finde en anden 
motor og da jeg tidligere havde haft go-
de erfaringer med Flying Spares i Eng-
land, så kontaktede jeg dem. Indehave-
ren Ben Handford oplyste hurtigt at de  
havde en sådan motor stående på lager 
til en pris af kr. 25.000 + transport, så 
glæden var stor. 
Pengene blev 
afsendt og jeg 
kunne nu gå og 
glæde mig over 
at problemet var 
løst – troede jeg. 
 
Motoren kom 
efter ca. en uge 
hvorefter jeg 
blev ringet op af 
min mekaniker 
der bad mig 
komme over på 
værkstedet med-
bringende mit 
kamera. Meka-
nikeren havde 

efter mig anmodning forsøgt at lave en 
leaktest på den nye motor inden arbejdet 
med i sætning gik i gang og godt for det! 
Ifølge testen var motoren ringere end 
den jeg havde i forvejen. Dog kunne det 
skyldes at enkelte ventiler sad fast og jeg 
fik derfor tilladelse af Flying Spares til 
at afmontere topstykkerne. 
Og her kom overraskelsen – de cylindre 
der kunne indeholde vand var fyldte og 
der hvor der ikke var vand blomstrede 
muggen flot. Endvidere var alle kanaler 
mellem top og motorblok blokerede af 
slam og kedelsten. En genenmgibende 
fotografering blev fortaget og billeder 
sendt til leverandøren med besked om at 
denne motor under igen omstændigheder 
kunne accepteres. 
 
Det skal til Flying Spares´ ros siges, at 
de straks påtog sig problemet og gik i 
gang med at finde en anden motor. Dette 
trak dog ud og efter 2 måneder slap min 
tålmodighed op. Flying Spares kunne 
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ikke finde en passende motor til mig og 
hårdt presset gik de med til – mod en 
mindre betaling på £500 – at levere de 
reservedele der skulle til for en total re-
novering. Så jeg kan slå helt fast at 
Flying Spares er et reelt firma med de 
bedste hensigter og at jeg stadig handler 
med dem. 
Ugen efter kom et gigantisk pakke fra 
England og nu gik det store arbejde med 
renovering i gang. Nu er det sådan at jeg 
ikke har evner for dette, idet jeg er kon-
tormand, så arbejde blev overdraget til 
min mekaniker. Den gamle motor blev 
endnu en gang sendt til cylinderservice i 
Viborg og efter en uge blev den meldt 
færdig. Ved afhentningen blev jeg gjort 
opmærksom på at den pris jeg havde fået 
inden starten desværre ikke holdt, idet 
der hen ad vejen havde været problemer 
der skulle løse med håndarbejde. Prisen 
steg derfor med lynets hast fra ca. 7.000 
til kr. 20.000. 
 
På nuværende tidspunkt havde motor-
problemet koste mig kr. 60.000 og moto-
ren stod stadig ved siden af bilen og vi 
var nu midt på sommeren 2010. 

Motoren blev anbragt i bilen, 
men problemerne blev ved 
med at myldre frem, idet var 
blevet leveret forkerte hy-
draulikpumper. Nye pumper 
blev fremskaffet så monte-
ringsarbejdet kunne fortsætte. 
 
Endelig kom den store dag 
hvor motoren skulle startes, 
hvilket den også gjorde uden 
problemer, men den gik me-
get ujævnt. Mekanikeren 
kontrollerede tændingen flere 
gange, men intet hjalp. Jeg 

fik derfor den opgave at prøve køre den, 
idet en af teorierne var at det kunne være 
en ventil der hang i de ny renoverede 
topstykker. Som sagt så gjort. Lone og 
jeg kørte til træf ved Hvidsten Kro i hå-
bet om at dette ville ændre på situatio-
nen. Men ak, bilen havde svært ved at 
tage gassen og det gik helt galt op ad 
bakke. Her havde den næsten ikke kræf-
ter til at slæbe sig op endsige accelerere. 
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Vel hjemme igen spekulerede alle over 
hvad der kunne være galt. Mekanikeren 
foreslog udskiftning af tændrørskabler-
ne, men heldigvis omtalte jeg problemet 
for klubbens tekniske rådgiver Kim Lar-
sen og han fortalte at han havde haft 
samme problem på sin Bentley R-type. 
Problemet blev løst ved at skifte til et 
varmere tændrør, idet problemet kunne 
være at motoren ikke kunne holde dem 
rene. Dette blev gjort og problemet var 
afhjulpet og motoren kører nu perfekt. 
Alt i alt er følgende nu renoveret på bi-
len: motor, hydraulisk system, udstød-
ning, bremser og kølesystem 
 
 
 
 
 

Desværre er vi nu ramt af problemer 
med højdeniveau reguleringen (Citroen 
system) så vi har i skrivende stund end-
nu en rigtig god køretur til gode. Men vi 
er fortrøstningsfulde, så vi skal nok 
komme ud og få luft i håret i den kom-
mende køresæson 2011. 
 
Prisen for alle fortrædelighederne er nu 
på den forkerte side af kr. 110.000, men 
jeg klynger mig stadig til Sir Henry 
Royce´s citat berømte citat: 
 
 
 
 
 
 
 

”Kvaliteten består længe efter at prisen er glemt” 

”See you on the roads” 



	

Veteranforsikring Danmark
”Vi	sætter	pris	på	sjæl	og	charme	…”

Præmieeksempler	for	klassiske	køretøjer	fra	
1977	til	og	med	1983:

	 Dagsværdi	 Ansvar	+	kasko	 Ansvar
	 25.000	 	1.354		 463
	 75.000	 	1.972		 463	
	 125.000	 	2.429		 463
	 175.000	 	2.883		 463
	 225.000	 	3.316		 463
	 275.000	 	3.798		 463
	 325.000	 	4.389		 463
	 375.000	 	4.976		 463
	 400.000	 	5.263	 463
	 475.000	 	6.031		 463
	 o.s.v.	
	 Selvrisiko	 kr.	4.081	 kr.				0

w		 25%	rabat	ved	indtegning	af	flere	veteran-	eller	klassiske	køretøjer.
w			Forsikringen	omhandler	Vejhjælp	i	hele	policens	kørselsperiode,	hvis	køretøjets	alder	er			
	 mindst	35	år.
	 Kontakt	os	venligst	og	hør	nærmere	om	pris	og	indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark	 	 	 	

v/	Ole	Højgaard	-	Trelde	Næsvej	227	C	-	7000	Fredericia
Tlf.	75	91	21	92	-	oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk	 	 	 	

Veteranforsikring	Danmark	er	en	nicheafdeling	i	Thisted	Forsikring	g/s

Præmieeksempler	for	veteranbiler	og		motorcykler	
fra	1976	eller	før:

	 Dagsværdi	 Ansvar	+	kasko	 Ansvar
	 25.000	 	551		 204
	 75.000	 	801	 204
	 125.000	 	988		 204
	 175.000	 	1.171		 204
	 225.000	 	1.348		 204	
	 275.000	 	1.544	 204
	 325.000	 	1.784		 204
	 375.000	 	2.023		 204
	 400.000	 	2.140		 204
	 475.000	 2.451	 204
	 525.000	 2.742	 204
	 o.s.v.	
	 Selvrisiko	 kr.	1.361	 kr.				0



61 - RREC SCANDINAVIA

Det är vanligt att våra el-manövrerade 
stolar inte fungerar i alla lägen ofta så 
krånglar det när man ska reglera stolen 
framåt eller bakåt. Fungerar den inte alls 
så kan det vara en säkring ett relä eller 
ett strömavbrott på någon kabel fram 
till stolen. Ett av dom vanligaste felen är 
reglaget för stolmanövreringen. bild (1) 

Reglaget tas loss med den inre lilla ringen, 
vrid den moturs så lossnar den från 
reglaget tag bort låsringen och täckbrickan. 
Lyft sen upp askkoppen ur panelen om 
reglaget sitter mellan stolarna. Nu kan 
reglaget tas upp genom hålet där ask 

Fel på manövrering med el spak till framstolarna.

Bild 1

koppen satt bild (2). Lossa el anslutningen 
i kopplingsdosan och ta upp reglaget, tag 
sen fram en liten fin nål fil. Runt reglaget 
sitter en skyddande pappring som lossas 
genom att lätta på tejpen. Nu ser ni dom 
små gafflarna som fungerar som brytare 

bild (3) dom sitter två och två och det är 
sexton stycken totalt. Lyft dom försiktigt 
upp där brytarkontakten sitter fila 
försiktigt bort oxiden både på brytaren och 
brytarplattan. Pröva och vrid reglerspaken 
och se så att den lilla plattan trycks ut 
mot brytarspetsarna upprepa proceduren i 
alla lägen. Sätt tillbaka skyddspappen och 
återmontera reglaget bild (4) visar stolens 
underrede när dynan tagits bort. Om ni hör 
och känner att stolen försöker jobba i dom 
olika lägena kan det också vara den lilla 

kulan som 
r e g l e r a r 
stolen som 
fastnat men 
det får vi 
titta på i 
en annan 
a r t i k e l . 
Lycka till

Med vänlig 
hälsning 

Lars 
Amarald

Bild 2

Bild 3

Bild 4
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Hej igen, 
vi går mer och mer mot ljusare tider. Snö-
yra och tomtehysterin har avtagit jag fick 
tyvärr ingen Oskars nominering för bästa 
manliga huvudroll på julafton. Iklädd svär-
fars rock tomtemask och käpp gör jag 
entré genom ytterdörren med en kraftigt 
förställd röst frågar jag om det finns några 
snälla barn här. Linnea min treåriga dotter 
tittar först storögt på mig sen säger hon 
till storebror TITTA PAPPA ÄR TOMTEN. Ja 
Ja man ska inte lura dom små rara barnen, 
julafton förlöpte som vanligt med en först-
klassik service av min underbara svärmor 
och svärfar. Som jag skrev i förra num-
ret så har jag blivit med RR Spirit 1982 
en bedrövlig historia om en stackars bil. 
Gamla ägaren lämnade in den för några 
mindre åtgärder efter en besiktning till en 
bil verkstad i norra Stockholm. Han har 
själv en entreprenad firma och nyttjade 

ibland denna firma för reparationer av sina 
fordon. Felen som bilen fick nerslag på vid 
besiktningen var dåliga bromsbelägg fram 
samt felaktigt lyse vänster sida. Efter ett 
antal förfrågningar om hur reparationen 
gick på Spiriten så drog tiden ut. Då det 
inte var bråttom med att få bilen åter så 
tog det också tid för firman. Efter två år 
fick jag förfrågan om jag kunde åka förbi 
och se vad som hände med bilen. Bilen 
var inte rolig att se instrument panelen 
var bortplockad och alla kablarna bara 
hängde. Efter en rapport till ägaren och ett 
antal nya samtal till bilverkstan så lova-
des det att bilen skulle vara klar med det 
snaraste……det var bara lite problem med 
hydrauliken och bromsarna. Tiden gick och 
inget hände, av en händelse åkte jag förbi 
några månader senare och fick se att man 
kört ut bilen så nu stod den ute. En ny 

Varning för icke renommerade bilverkstäder

Spirit of Ecstacy i olika modeller genom åren från 1907 till 1935 som den såg ut 
på modellerna 40/50 hp och Phantom II. Se framsidan för Jubileumsladyn
Rolls-Royce Motor Cars Ltd
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rapport till ägaren och det blev nya sam-
tal. Bilen var bara utkörd tillfälligt (bilen 
saknade nu ängeln då någon tydligen tagit 
den) åter igen lovade firman att den snart 
var klar. Tiden tickar vidare så en dag när 
jag träffar ägaren frågar jag om det blev 
bra med bilen till sist. Jag har inte fått den 
ännu säger han med en uppenbar suck 
(det har nu gått 5 år). Min fråga blir då har 
du inte betalat för det dom gjort på bilen 
men det var inget problem det var betalt 
som det skulle. Jag åker förbi några dagar 
senare och tittar på bilen. Vilen syn…… den 
stod ute på samma platts som tre år tidi-
gare men nu saknades luft i däcken fukt-
fläckar i innetaket träpanelerna spruckna, 
lacken var dålig, kablarna hängde som ti-
digare ut från instrument panelen. En be-
drövlig syn, jag filmade eländet och åkte 
över till ägaren som fick titta på filmen. 
Efter att han tittat på filmen slår han bara 
ut med armarna och säger vill du ha den? 
Jag förklarar att bara skrotvärdet bör ligga 

på ca 40 000 kr då den är vänsterstyrd och 
bara gått 6500 tusen mil och rostfri. Slut-
summan blev 20 kr och nu var problemet 
mitt. Efter fyra månaders vistelse i gara-
get är den nu hopplockad och nybesiktigad 
den är nu ny lackad och inredningen börjar 
också bli klar. Vad kan man lära av denna 
sorgliga historia, lämna aldrig in en Rolls 
eller Bentley till en icke renommerad bilfir-
ma och säg aldrig att det inte är bråttom.

För er som söker delar till era fordon kan 
jag meddela att Rhodins i Trollhättan nu 
också säljer alternativa delar till våra bilar. 
Delarna är som original delarna men med 
ett mycket bättre pris, många av Anders 
Rhodins konkurrenter ute i Europa har sen 
flera år sålt alternativa delar samtidigt som 
det finns original delar att välja mellan. 

Med vänlig hälsning Lasse Amarald

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge

Auto Askim har vært 
autorisert Opel-forhandler 
siden 1937! Vi leverer 
kvalitet. Fornøyde 
kunder kommer tilbake.

Vi bygger nå opp tilsvaren-
de kompetanse på Rolls-
Royce og Bentley. 

Nå har vi motorolje, RR363 
og slitedeler på lager. Vi 
skaffer også deler fra Eng-
land raskt og rimelig. 

Auto Askim ligger i Østfold, 5 
mil fra Oslo og 3 mil fra gren-
sen til Sverige. 

Kjørbare biler kan hentes og 
leveres i Oslo, uten ekstra 
kostnad. Vi kan hente og le-
vere din bil hvorsomhelst, en-
ten den kan kjøres eller ikke. 
Vi kommer gjerne med vår 
bilhenger.

Auto Askim holder flere gar-
asjedager for RREC-medlem-
mer i 2010. Kom og møt oss! 

Medgrunnlegger av RREC - Norge, Odd Moen ønsker velkommen til 
Askim. ”Vi ønsker å yte Norges beste service til alle biler fra Crewe. 

Prøv oss og bli fornøyd!”

 
Auto Askim har et fullt utstyrt bilverksted godkjent av Statens Vegvesen. Vi har i tillegg det spesielle verktøy som skal til på Crewe-

biler.Velkommen!

Auto Askim
Telefon (+47) 69 81 87 00,  post@auto-askim.no
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Etter at Volkswagen tok over Bentley, ble 
Franz-Josef Paefgen utnevnt til øverste le-
der og styreformann i det tradisjonsrike 
bilselskapet. Etter en lang karriere i Audi 
og Lamborghini, gikk ferden til England for 
en gigantisk snuoperasjon. Alle som har 
fulgt med en smule, kan bare nikke aner-
kjennende til hva han har oppnådd med 
Bentley. 

Vi var så heldige å få en prat med 
Paefgen på Concorzo d’Eleganza 
Villa d’Este i Italia mens han 
fortsatt var opptatt med å styre 
Bentley gjennom finanskrisen 
for et par år siden, samtidig som 
Bentley var 90 år.

- På tide å gratulere med snuo-
perasjonen hos Bentley, Dr. Pa-
efgen!

- Takk for det, svarer han rolig og 
innrømmer at han gjerne hadde 
sett at rammebetingelsene had-
de vært noe mer forutsigbare de 
seneste årene. Spesielt da Bently 

kunne feire 90 år i 2009 var det ille. Li-
mousinsalget i verden stupte, de grønne 
maste om forbrukskutt, festen var over og 
dagen derpå har knapt begynt.
- 2007 var fantastisk med over 10.000 
solgte Bentleyer, det meste i noe år i mer-
kets historie. 2008 endte på 7.500 biler og 
for 2009 var det ytterligere nedgang. Det 
ble uhyre viktig å få kontroll på lagrene i 
alle ledd fra fabrikk til forhandler, samti-

Franz Josef Paefgen – en ekte Bentley Boy
Etter åtte år i ledelsen for Bentley har Franz-Josef Paefgen overlatt hovednøklene til 
Wolfgang Dürheimer. Det er en skikkelig Bentley-entusiast som nå takker av.

Paefgen tok initiativet til Zagatos øvelse 
på Bentley Continental GT til Genève-
utstillingen i 2008.

Tekst og foto: Ivar Engerud
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dig som vi jobbet knallhardt for å kunne 
være lønnsomme på 5.000 biler per år. Det 
ble en tøff, men meget lærerik tid fordi vi 
raskt skjønte at dette ikke ”gikk over av 
seg selv”, forteller han.

Han hadde bare så vidt fått gleden av å 
bygge Bentley opp til verdens mestselgen-
de ultraluksusmerke, før den økonomiske 
verdenssituasjonen påkalte helt andre vir-
kemidler, blant annet ble lanseringen av 
2010-modellene fremskyndet.

- Racing ligger i røttene til både Bugatti og 
Bentley. Vil vi få se noen tettere koblinger 
til racing fremover?

- For Bentley var det en stor begivenhet 
å komme tilbake i markedet med Conti-
nental GT, og samtidig ønsket vi å vise at 
koblingen av fart, krefter og racing fortsatt 
var en del av Bentley. Da vi kunne føye 
enda en Le Mans-seier til Bentleys rike his-
torie i 2003 var det en stor triumf og et 
følelsesladet øyeblikk for hele organisasjo-
nen hjemme i Crewe. Samtidig viste det 
hvilken styrke det var og er for Bentley å 

tilhøre en stor organisasjon som Volkswa-
gen, innrømmer Paefgen.

Han har vært involvert i de fleste av Volks-
wagen-gruppens merker, men først og 
fremst Audi tidligere. Derfor bor han fort-
satt i Ingolstadt. Men fra mandag til tors-
dag var han i Crewe, og på fredagene var 
det møter i Wolfsburg, med mange unntak 
selvsagt.
Han likte å ha tett kontakt med produk-
tene og kundene som pleies på mange 
ulike arrangementer. Blant favorittene er 

iskjøring med Continental GT med 
rallyverdensmester Juha Kankkunen 
i Finland.
- Du skulle prøve å sitte på i opp mot 
300 km/t på en stor isflate, det er 
ganske heftig, smiler han.

Paefgen er en stor bilentusiast, og 
har en hyggelig bilpark selv, utenom 
de obligatoriske firmabilene.
- Ja, jeg har en 1953 Bentley Mk VI, 
en Lamborghini 400GT, en 1953 Ja-
guar XK120 og en 1956 Morris Minor, 
i tillegg til den jeg har her på Villa 
d’Este. Alle er biler med karakter og 

sjarm, sier han.
Bilen han hadde med seg til Villa d’Este 
ved Como-sjøen er dog den mest spesielle 
– en 1956 Bentley S1 Cabriolet bygd av 
den sveitsiske karosserimakeren Graber. 
En av kun to bygde. 
Den blir det kanskje mer tid til å bruke nå 
som han er pensjonist.

Franz-Josef Paefgens bilinteresse er langt 
fra overfladisk. I samlingen er nok denne 
nyrestaurerte 1956 Bentley S1 Cabrio-
let Graber favoritten. Her på Villa d’Este 
i 2009.

Bentley og Le Mans hører sammen, og i 2003 
kunne Paefgen og kollegaene i Crewe glede 
seg over triumf i 24-timersløpet.



RREC SCANDINAVIA - 66

 
Bentley Continental GT var modellen 
der for alvor gjorde op med fortidens 
opfattelse af det hæderkronede briti-
ske mærke. Den elegante Grand Tou-
rer havde en yngre og mere dynamisk 
profil, hvilket medførte en overvæl-
dende salgssucces. Nu er Bentley klar 
til det nye årti med ”The New Bentley 
Continental GT”  
 
Bentley har været en del af MLA-
Gruppen siden 2003 og tidspunktet for 
tilføjelsen af det stolte aristokratiske 
britiske mærke kunne ikke have været 
mere velvalgt. Efter Volkswagen AG 
overtog kontrollen af Bentley i 1998, var 
det traditionsbundne mærke stærkere end 
nogensinde før og klar til at træde ind i 
det nye årtusinde. Filosofien var stadig 
kraftfulde Grand Tourer modeller med 
en udholdenhed til at krydse kontinenter 
i høj fart, i ubeskrivelig komfort omgivet 
af en ufattelig luksus. Firmaets grund-
lægger W.O. Bentley formulerende det 
bedst selv: ”Hos Bentley skal vi bygge 

en god bil, en hurtig bil, den bedste i sin 
klasse.” 
 
Efter årtier med nye varianter af samme 
modeller, ønskede Bentley at støve deres 
image af og relancere mærket med en 
yngre og mere dynamisk profil. Og få 
ting skaber opmærksomhed som en ny 
model. Ikke en ny variant af en kendt 
model, men en helt ny model fra kofan-
ger til kofanger. Med Volkswagen kon-
cernen i ryggen blev Bentley Continental 
GT bygget i ånden fra grundlæggeren. 
Bentley Continental GT markerede det 
første skridt i Bentley-renæssancen og 
modellens elegante fremtoning tiltalte en 
bredere målgruppe end tidligere Bentley 
modeller. Det var en luksuriøs GT, der 
kombinerede en excellent anvendelighed 
med Bentleys anerkendte grand touring 
værdier. Reaktionen på den første helt 
nye Bentley model under Volkswagens 
ledelse kommer prompte i form af lange 
ventelister på op til halvandet år og for 
Bentley syntes succesen i 2003 ingen 
ende at tage. I det legendariske 24-timers 

The Distinguished Gentleman 

Tekst & Foto: MLA Group 
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Bentley Continental GT var modellen 
der for alvor gjorde op med fortidens 
opfattelse af det hæderkronede briti-
ske mærke. Den elegante Grand Tou-
rer havde en yngre og mere dynamisk 
profil, hvilket medførte en overvæl-
dende salgssucces. Nu er Bentley klar 
til det nye årti med ”The New Bentley 
Continental GT”  
 
Bentley har været en del af MLA-
Gruppen siden 2003 og tidspunktet for 
tilføjelsen af det stolte aristokratiske 
britiske mærke kunne ikke have været 
mere velvalgt. Efter Volkswagen AG 
overtog kontrollen af Bentley i 1998, var 
det traditionsbundne mærke stærkere end 
nogensinde før og klar til at træde ind i 
det nye årtusinde. Filosofien var stadig 
kraftfulde Grand Tourer modeller med 
en udholdenhed til at krydse kontinenter 
i høj fart, i ubeskrivelig komfort omgivet 
af en ufattelig luksus. Firmaets grund-
lægger W.O. Bentley formulerende det 
bedst selv: ”Hos Bentley skal vi bygge 

en god bil, en hurtig bil, den bedste i sin 
klasse.” 
 
Efter årtier med nye varianter af samme 
modeller, ønskede Bentley at støve deres 
image af og relancere mærket med en 
yngre og mere dynamisk profil. Og få 
ting skaber opmærksomhed som en ny 
model. Ikke en ny variant af en kendt 
model, men en helt ny model fra kofan-
ger til kofanger. Med Volkswagen kon-
cernen i ryggen blev Bentley Continental 
GT bygget i ånden fra grundlæggeren. 
Bentley Continental GT markerede det 
første skridt i Bentley-renæssancen og 
modellens elegante fremtoning tiltalte en 
bredere målgruppe end tidligere Bentley 
modeller. Det var en luksuriøs GT, der 
kombinerede en excellent anvendelighed 
med Bentleys anerkendte grand touring 
værdier. Reaktionen på den første helt 
nye Bentley model under Volkswagens 
ledelse kommer prompte i form af lange 
ventelister på op til halvandet år og for 
Bentley syntes succesen i 2003 ingen 
ende at tage. I det legendariske 24-timers 

The Distinguished Gentleman 

Tekst & Foto: MLA Group 

Le Mans vinder Bentley en historisk 1-2-
sejr med danske Tom Kristensen som en 
af hovedrolleindehaverne i den vindende 
Bentley Speed 8. Sejren på Le Mans 
kommer 73 år efter Bentley sidst vandt på 
Le Mans og næsten 83 år efter Bentley 
første gang sejrede i det krævende lang-
distanceløb. 
 
Samarbejdet med Bentley Motors i Cre-
we er yderst professionelt og et stort antal 
Bentley Continental GT leveres indenfor 
en kort periode til forventningsfulde dan-
ske kunder. Udvidelsen af modelpro-
grammet med den åbne Bentley Conti-
nental GTC og limousine-versionen 
Bentley Continental Flying Spur forstær-
ker kun interessen yderligere. Faktisk 
bliver modtagelsen af Bentley Continen-
tal Flying Spur så overvældende, at det 
giver anledning til en usædvanlig stati-
stik, idet 95 procent af de mennesker, 
som har købt én, stadig har den. Og af de 
fem procent, som har solgt deres Bentley 

Continental Flying Spur, har tre procent 
gjort det for at købe en ny. For Bentley 
har Continental-serien været en salgssuc-
ces fra dag ét, hvilket har bevirket et sær-
deles attraktivt pre-owned marked. Men 
det er ikke kun det brede udvalg af mo-
deller og varianter i alle tænkelige - og et 
par utænkelige - versioner der er attrak-
tivt. Muligheden for at erhverve din næ-
ste Bentley på Flexleasing åbner samtidig 
nye og økonomisk særdeles attraktive 
muligheder specielt kombineret sammen 
med Bentley Pre-Owned Warranty. Bent-
ley Pre-Owned Warranty betyder, at den 
pågældende brugte Bentley model er nøje 
gennemgået af en uddannet Bentley tek-
niker. Aftalens varighed kan variere i 
henhold til modellens alder og det er mu-
ligt at tegne Bentley Pre-Owned Warran-
ty på Bentley modeller helt op til 15 år 
gamle. 
 
En Bentley har alle dage være lig med 
mange umiskendelige karakteristika – 
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håndbygget luksus, uimodståeligt design, 
imponerende råstyrke og præstationer og 
en raffineret og berusende køreoplevelse. 
Alligevel er det kombinationen af disse 
enestående kvaliteter, der tilfører Bentley 
sin tidløse elegance. Enhver Bentley er et 
udstillingsvindue for nogle af verdens 
bedste håndværkere og samles selv i dag i 
hånden efter stolte traditioner, der er gået 
i arv i generationer. Som karrosseripla-
derne og deres samlingspunkter der er 
bearbejdet, forfinet og efterbehandlet for 
at opnå den perfekte forførende bløde 
formgivning, der kendetegner modellerne 
fra fabrikken i Crewe. 
 
Den helt nye Bentley Continental GT 
bygger videre på forgængerens succes og 
indkapsler i endnu højere grad selve es-
sensen af en Bentley. Visuelt afspejler 
den nye Bentley Continental GT den de-
signstil, som Bentley lancerede sammen 

med den nye topmodel Bentley Mul-
sanne, der kombinerer en sportslig de-
signstil med klassisk britisk elegance og 
raffinement. Det smukt udformede kar-
rosseri har en mere sprød og karakterfast 
fremtoning for at fremhæve modellens 
høje performance potentiale. Fronthjelm, 
skærme og bagklap er bearbejdet i en 
speciel fremstillingsproces, hvor man 
opvarmer karrosseriets aluminium til 500 
grader, så det er muligt at forme det næ-
sten som et blødt materiale. Den klassiske 
Bentley kølergrill står mere oprejst, mens 
forlygterne i det traditionelle firelygte-
format ligner små juveler og benytter 
LED teknologi. Endvidere er brugen af 
aktive bixenon-drejelygter standard. Bag-
til er de velkendte røde LED lygter for-
længet rundt om bagenden, hvilket under-
streger formen på den nye coupé. Desig-
net af bagende bærer endvidere samme 
inspiration med en dobbelt hestesko-stil 

News
2010 – February

We now have fi nished a 
Bentley R-Type 1954, that 
has undergone a total engine 
rebuild and body work. The 
engine is pure art, run in 20 
km on the forth gear and 
give the throttle, the accele-
ration is sensational even on 
low revs.

2010 – January

The new workshop is com-
pleted and we now also have 
a department for Auto Body 
and Metal Shaping.

2009 – January 

The black Rolls Royce 
from the movie “The Yel-
low Rolls Royce” arrives in 
our workshop for extensive 
restoration work.

Self System AB
“The Work Shop”

Bjällum, Valsborg, 521 98  Broddetorp, Sweden

Call Kent at +46 708-480 400

• Classic car restoration 
 to concourse standard

• Classic car buy and sell

• Classic car parts and Automobilia

• Car transportation for 
 your high valued car

Welcome to Self System, Sweden, founded in 1977.

We are a small independent company specialising in the  
restoration of Historical Cars. Our history started with 
designing and making tools and instruments for hospitals.

Visit our website for more information, www.selfsystem.seViViViViViVi isisisisittttt ououourrr wewewebbbsbsitititee ffoforr more i i fnformation, www.s



69 - RREC SCANDINAVIA

News
2010 – February

We now have fi nished a 
Bentley R-Type 1954, that 
has undergone a total engine 
rebuild and body work. The 
engine is pure art, run in 20 
km on the forth gear and 
give the throttle, the accele-
ration is sensational even on 
low revs.

2010 – January

The new workshop is com-
pleted and we now also have 
a department for Auto Body 
and Metal Shaping.

2009 – January 

The black Rolls Royce 
from the movie “The Yel-
low Rolls Royce” arrives in 
our workshop for extensive 
restoration work.

Self System AB
“The Work Shop”

Bjällum, Valsborg, 521 98  Broddetorp, Sweden

Call Kent at +46 708-480 400

• Classic car restoration 
 to concourse standard

• Classic car buy and sell

• Classic car parts and Automobilia

• Car transportation for 
 your high valued car

Welcome to Self System, Sweden, founded in 1977.

We are a small independent company specialising in the  
restoration of Historical Cars. Our history started with 
designing and making tools and instruments for hospitals.

Visit our website for more information, www.selfsystem.seViViViViViVi isisisisittttt ououourrr wewewebbbsbsitititee ffoforr more i i fnformation, www.s



RREC SCANDINAVIA - 70

som flagskibet Bentley Mulsanne. Sidst 
er sporvidden forøget med 41 mm fortil 
og 48 mm bagtil sammenlignet med for-
gængeren. Bentley har målrettet arbejdet 
med at gøre designet af den nye Bentley 
Continental GT så aerodynamisk som 
muligt. Omfattende tests i vindtunnel har 
ført til modifikationer ved skærmkasserne 
og undervognen, hvilket har reduceret cw
-værdien til blot 0.33 Cd. Samtidig har 
det mindsket det aerodynamiske løft både 
ved for- og bagakslen, hvilket betyder en 
endnu bedre stabilitet ved høje hastighe-
der. 
 
Sædvanen tro viser interiøret i Bentley 
Continental GT for alvor det høje kompe-
tenceniveau hos Bentleys dygtige hånd-
værkere og kabinen domineres af natur-
blødt læder, der elegant er sammensat 
med ædle træsorter. De unikke ”Cobra”-
designede sæder er yderst komfortable og 
anvender en ny særlig type af skum, der 
ved første berøring virker blød og indby-
dende, men over en længere periode ud-

mærker sig ved en uovertruffen god side-
komfort. Sæderne, der kan bestilles med 
ventilation og massagefunktion er mindre 
end tidligere hvilket har medført, at ben-
pladsen ved de to individuelle bagsæder 
er øget med hele 46 mm. 
 
Den nye Bentley Continental GT er 65 
kilo lettere end forgængeren og kommer 
med to karakteristiske motorer. Foruden 
en opdateret version af den anerkendte 
6,0-liters W12-motor vil en ny 4,0-liters 
V8-motor blive introduceret i slutningen 
af 2011. Begge motor-varianter sender 
deres kræfter i asfalten gennem Bentleys 
avancerede firehjulstræksystem, der nu 
fordeler motorens kræfter med 40:60, 
hvilket forstærker de dynamiske køre-
egenskaber, minimerer understyring og 
giver den entusiastiske chauffør mulighed 
for at balancere bilen via en meget præcis 
speederespons. 
 
Ydelsen i W12-motoren er øget til 575 hk 
ved 6.000 o/min og alligevel kan du ikke 
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undgå at blive mere imponeret over det 
tordnende drejningsmoment på massive 
700 Nm der er til disposition allerede fra 
lave 1.700 o/min. Acceleration fra 0-100 
km/t tager blot 4,6 sekunder og fortsætter 
du den berusende acceleration er topha-
stigheden 318 km/t. Samspillet med den 
automatiske gearkasse med seks trin er 
sublim og et ny ”Quickshift”-system sik-
rer særdeles hurtige gearskift på ned til 
200 millisekunder. En anden nyhed i 
W12-motoren er anvendelsen af Bentleys 
innovative FlexFuel teknologi. Således er 
motoren i stand til at køre på bioethanol, 
almindeligt brændstof eller en kombinati-
on af de to. Et sofistikeret computersy-
stem sikrer, at motoren uanset blandings-
forhold altid yder de opgivede 575 hk og 
700 Nm. 
 
Enhver ny Bentley er en skelsættende 
oplevelse, hvad enten man nyder den 
uovertrufne komfort eller de imponerede 
præstationer. Men de to nye modeller, 
Bentley Mulsanne og Bentley Continen-
tal GT, er samtidig vigtige brikker i Bent-

leys langsigtede miljøstrategi, der er ud-
færdiget som en tretrinsraket. Først skulle 
Bentley reducere deres samlede CO2-
udslip med 15 procent, hvilket er mulig-
gjort via en ny V8-motor i Bentley Mul-
sanne. Dernæst bidrager en helt ny V8-
motor i Bentley Continental GT til en 40 
procent reduktion af skadelige emissioner 
og sidst, men ikke mindst skulle hele 
modelprogrammet være i stand til at køre 
på alternative brændstoffer i 2012. En 
bedrift, der allerede er mulig i super-
sportsvognen Bentley Continental Super-
sports og i den nye Bentley Continental 
GT. En kompromisløs tilgang, men det er 
sådan, de tænker hos Bentley, for kun det 
ypperste er lige akkurat tilstrækkeligt. 
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af Martin Lund. 168 sider,  
lærredsbind og smudsomslag,  
Kæmpeformat 24 x 30 cm.  
Nautilus Forlag, 2009 ISBN 978-87-
90924-59-1,  Normalpris 398,00 kr.  
REEC-Medlemspris 298,- kr. inkl. 
ekspedition i Danmark 
 
Lige siden prinsesse Marie kørte den 
første kongelige bil over brostenene på 
Amalienborg Slotsplads i 1907, har 
medlemmer af den kongelige familie 
både siddet bag rattet og på bagsædet i 
en lang række interessante biler. I tidens 
løb har mere end 50 forskellige nøje 
udvalgte bilmærker stået for transporten 
af danske kongelige. 
Vi følger prins Axel halvvejs op ad 
Marselisborgs havetrappe i 
hans Lancia Lamda, vi kører 
med feltmarskal Montgome-
ry og kong Christian X gen-
nem Københavns gader i 
kongens Cadillac, vi kører 
højrestyrede Bentleys med 
kong Frederik IX og Jaguar 
med dronning Ingrid. 
På sin jagt efter de biler, 
som de kongelige har benyt-
tet sig af gennem tiderne, 
har journalist og automobil-
entusiast Martin Lund ende-
vendt en lang række arkiver. 
Forfatterens research har 
desuden bragt ham rundt til 
tidligere chauffører og deres 
familier, dansk og internati-
onal bilindustri og talrige 
tidligere og nuværende pri-
vate ejere af kongehusets 
biler. Forfatteren har også 
interviewet prins Joachim 
om biler, racerløb og køre-

glæde. "Kongelig køreglæde – med ben-
zin og blåt blod i årerne" er en eksklusiv 
bog, der fortæller historien om kongehu-
sets biler gennem 100 år. Rigt illustreret. 
 
Tilbuddet gælder til 1/5 2011 (eller så 
længe lager haves). Bøgerne kan købes 
ved direkte kontakt til forlaget: Nautilus 
Forlag, Bakkegårdsvej 28, 3300 Frede-
riksværk, tlf 4772 2266, email:  
info@forlagetnautilus.dk - og ved Be-
stilling skal du gøre opmærksom på, at 
du er medlem af Rolls-Royce Enthu-
siasts' Club, så vi ved, at du skal have 
rabat.  
 
Bestillinger fra Sverige og Norge, til-
lægges 120 danske kr. i porto. 

Medlemstilbud:  
"Kongelig køreglæde - med benzin og blåt blod i årerne"  



73 - RREC SCANDINAVIA

Annesofie & Thomas Pasfall

Thomas Pasfall Collection · Munkebo Kro · Fjordvej 56 · 5330 Munkebo  · Telefon 65 97 40 30  
www. thomaspasfall.dk · munkebokro@pasfall.dk
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MEDLEMSANNONSER

Delar till salu
Till Silver Shadow:
1 st kylargrill 65-73, obegagnad 12 000.-
2 st renoverade topplock med nya ventiler 7000.-/styck
1 st mittkonsol 1971-81 500.-

Till Silver Spirit:
2 st framstötdämpare, nya lämna bud
2 st framfjädrar u be skick 500.-/styck
1 st subframe 1966-85 10 000.-

Allmänt:
1 st drivknut till Shadow eller Spirit
Ett antal navkapslar Bentley och Rolls 800.-/styck
Växelväljarmotor 69-72 till R-type eller MkVI lämna bud
1 st växellåda med mindre skada lämna bud
4 st nya däck 6.70-16 lämna bud

Ring för mer information

Tommy Strömberg
Saltsjöbaden
tel +46 (0) 705 171877

Pocher storlek 1:8 Alfa Romeo 1932 Spider 
Touring
Mycket välbyggd 8 000 SEK
 
Kent Sävåsen, 0708-38 90 00
Kent@visionutv.se
Bjällum, Valsborg
521 98  BRODDETORP
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MEDLEMSANNONSER

Bilar till salu

Rolls-Royce 25/30 1936 Sedanca de Ville by Freestone & Webb

Kjell Lind  Adress: Stora Skottek, S-523 90 Ulricehamn, Sweden
Tel. 0046 321 416 08 Mob. 0046 709 820 255    E-mail. Kjell_lind@swipnet.

En unik Pre War 
Rolls-Royce. Ut-
ställningsbil på 
London’s bilsalong 
1936. Karossen (No 
1219) är tillverkad i 
ett enda exemplar i 
art deco stil för en 
känd musiker av 
Freestone & Weeb. 
(finns med i Dalton 
Watson:s Coach-
works on RR sid 
77) Bilen är mycket 
speciell med plåt 
”sedanca tak” vit 

ratt, radio i baksätet och en helt fantastisk Marschal original ljusanläggning. Bilen har 
bla. Nytt avgassystem och nya däck. Går tyst och fint och är i gott bruksskick. Om 
den skall komma upp i högsta concours klass krävs renovering men då blir det en RR 
av mycket hög nivå.

Rolls-Royce 20 Hp 1923 Doctor Drophead Coupé by Windovers

En tidig 20 Hp med den mest 
attraktiva karosstypen på dessa 
20 Hp chassie, Three Quater 
Coupé eller Doctor Drophead 
Coupé. Hela bilen är genomgå-
ende mycket original bla med 
en fin mässinginstrumentering. 
Bilen går tyst som en ång-
maskin och har massor med 
charm, precis som en riktig ve-
teran bil skall ha.



Massiva material
   Naturliga ytor

www.gad.se

                                                  Återförsäljare i hela Sverige på vår hemsida.

                       G.A.D   S. Kyrkogatan 16   621 56 Visby  Tel: 0498-248230    www.gad.se
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Ordförande Lars Nord
Burvägen 2, 15270 SÖDERTÄLJE
Tel 08-55080230, 070-3957558
nord-lars@hotmail.com

Ordinarie ledamöter
Kassör Karl-G Giertz, 
Tel 08-530 240 64, 
0705-22 92 58
kalle.giertz@telia.com
Håkan Johansson Tel 013 – 730 66, 
070 – 590 55 58 
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Roberth Nironen, sekreterare och webmaster
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roberth.nironen@telia.com
Jan Segerfeldt, redaktör
Tel 031-29 29 46
jan.segerfeldt@glocalnet.net
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Suppleanter
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Vi ønsker dere velkommen til RREC.

Svenska sektionen
Herman Holmqvist, N Strandvägen 4 83331 STRÖMSUND, RR S Shadow 1972
Lars Miller, Eknäs Gård, 15166 SÖDERTÄLJE Bentley Mk IV 1952
Michael Lindahl, Drottningvägen 11 429 43 SÄRÖ Bentley S2 1961
Henriette Lagerholm-Skogman, Ymsjöholms Säteri, 545 90 TÖREBODA Bentley 
Mulsanne 1980
Tommy Berlin, Klövergatan 7 234 38 LOMMA R-R Silver Spirit II 1991

Vi önskar Er hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av 
klubbens arrangemang

Den danske Sektion
Rasmus Damsgaard, Benediktesvej 34, Lind, 7400 Herning, RR S Wraith II, -78
Mike Nielsen, Sindinggårdsvej 3, 7400 Herning
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bet.
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BÄSTA BIL TILL LÄGSTA PRIS !!

 
Vi köper gärna Er fina bil kontant./ Vi åtager oss gärna säljuppdrag. Ring för besök! Vi finns också på www.pascocar.com

Visning efter överenskommelse.. Välkommen

Tel 070-756 46 60, 08-756 38 30, Garage 08-624 06 50, pasco.car@tele2.se

Bentley Mark VI 1952, Freestone & Webb. 
Vinröd och silver med vacker beige skinnkläd-
sel samt fantastiskt vackra bord i baksätet. 
Tillverkad i aluminium i endast ett fåtal exem-
plar. Bilen är i ett synnerligen gott skick.

Aston Martin Virage Volante 1991. Premiär-
bilen från Birmingham utställningen. Unik bil, 
endast tillverkad i Ett exemplar. Körd endast 
1000 mil.

Maserati Royale 1989, Grafitmetallic med vack-
er magnolia skinnklädsel. Obs! Endast körd 1 
900 mil. En alldeles unik bil, som tillverkats i 
endast 48 exemplar, helt för hand för stadsö-
verhuvuden och personer som Pavarotti. 

Bentley R-type 1953. Vinröd och svart med 
cognacsfärgat skinn. Mycket fin bil med över-
växel. Bilen som är känd i RREC har sollucka 
och samtliga verktyg. En mycket trevlig och 
användbar bil för alla tillfällen.

Mercedes Benz SLS 6,3 AMG. Silverfärgad 
med klassiskt rött skinn. Årets bilhändelse
och helt fabriksny.

Rolls-Royce Phantom II 3-position drop head by 
Ranalah. Gräddfärgad med vacker skinninteriör i 
oxblod. Unik 2-dörrars Rolls-Royce, som vunnit 
Concour d´Elegance bland 500 bilar. Endast 2 
tillverkade. Bilen har genomgått en 4 000 tim-
mars nut and bolt restoration.
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