
1 - RREC SWEDISH SECTION

Nr 4 2008  
BulletinenSv

en
sk

a



RREC SWEDISH SECTION - 2

Samarbete
och kunskap
ger en bättre väg.

Nynas, din bitumen-specialist

Samarbete
och kunskap
ger en bättre väg.

Nynas, din bitumenspecialist

www.nynas.com/bitumen

821 Vagmastaren ad  19/2/07  08:36  Page 1



Svenska Sektionens styrelse och funktionärer

RREC Swedish Section
är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet

Hemsidan: www.rrec.se
Engelska hemsidan:  www.rrec.co.uk

Bulletinen utkommer 4 ggr per år  Upplaga 500 ex
Ansvarig utgivare Göran Berg 
Layout Svante Runberger
Tryckare Prinfo Alfredssons Bollebygd

Inträdesavgift 500 kr
Medlemskap  -08 450 andra halvåret -09 900 kr per helår
Medl i annan sektion -08 100 kr ” -09 200 kr ”
Familjemedlem: -08 50 kr  ” -09 100 kr ” i svenska sektionen, 
Joint member 100 kr ” -09 200.kr  ”
Juniormedlem: -08 200 kr ” -09 425 kr  ”

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

Ordförande
Göran Berg
Rönntunet 2, 181 48 LIDINGÖ
Tel 08 – 765 31 03, 
0431 – 36 65 31
Mobil 0708 – 108 118
goran.berg@rrec.se

Vice ordförande
Försäkringar, rallyn
Håkan Johansson
Annelund, 590 62 LINGHEM
Tel 013 – 730 66, 
070 – 590 55 58

hj@nvbk.se

Sekreterare, Webmaster
Roberth Nironen
Domarringen 53, 
804 33 GÄVLE
Tel 026-19 36 39, 
0703-99 17 65

roberth.nironen@telia.com

Kassör 
Karl-G Giertz
Hagalund, Rådalavägen 8
147 91 GRÖDINGE
Tel 08-530 240 64, 
0705-22 92 58
kalle.giertz@telia.com

Redaktör
Jan Segerfeldt
Västra Palmgrensgatan 189
426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-29 29 46
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Ledamot
Annonser, sponsorer
Anders Malmqvist
Box 5070
161 05 BROMMA
08-18 35 11
0704-97 28 20
anders@malmqvist.net

Suppleant
Mia Östlund
Sysslomansgatan 11
753 11 Uppsala
Tel bost: 018 154550
mobil: 0707 154560
e-mail:maloost@spray.se

Klubbshop
Siv Hellzén
Djursholmsvägen 45, 
183 52 TÄBY
Tel dagtid 08-717 20 00
Tel kvällstid 08 – 756 13 91
clubshop@rrec.se

Teknisk kommitté
Samordnare
Lasse Amarald
Buskudden 4, 
185 94 VAXHOLM
Tel 08 – 541 372 79, 
0707 – 77 40 35
lars.o.a@swipnet.se

Valberedning
Staffan Lennström, 
sammankallande
Själlandsgatan 56, 
254 40 HELSINBORG
Tel 042-13 35 83, 
0706-02 11 75
staffan.lennstrom@telia.com

Tommy Strömberg
Svartkärrsvägen 20, 
133 32 SALTSJÖBADEN
Tel 08 – 759 05 05, 
0705 – 17 18 77
tommy@jdv.se

Kjell Andersson
Norra Krokslättsgatan 6
412 64 GÖTEBORG
031-40 08 78
0705-20 76 55
kjllandr@peganet.com

Layout Bulletinen
Svante Runberger
Landhöjningsvägen 23, 
436 50 HOVÅS
Tel 031-14 63 06, 
0708-27 64 31
svante.runberger@swipnet.se



RREC SWEDISH SECTION - 4

BULLETINENS INNEHÅLL OCH ORDFÖRANDENS SPALT

Svenska sektionens styrelse 3
Ordförandens anteckningar 4
Evenemangskalender 5
Oktobertävlingen 7
Julhälsning 8
Nytt om Bulletinen 9

Europarally 11
Greasy Fingers 20
Julklappstips - boknytt 23
Rolls-Royce i Kina 25
Udda existenser än en gång 27 

Silver Spirit - Silver Spur 29
Bentley Arnage - final series 54
Rolls-Royce Hyperion - by 
Pininfarina 59

Frågor och svar 61

Nya medlemmar 62
Annonsregister 62

RREC tar inget ansvar för annon-
ser och dess innehåll

Utgivningstider
nr 1 2009 manusstopp 27/2
utkommer w 12
nr 2 2009 manusstopp 25/5
utkommer w 24

Omslagsbilden:
Vad är vackrare än mekani-
ken i en gammal Rolls-Royce
Bild: Jan Segerfeldt

I nästa nummer presenterar vi 
bl a Garageträffen hos Rohdins, 
vi ger även några glimtar från 
MPH-mässan i Göteborg och 
visar nya Bentley Azure T

Vi var på utflykt till Jylland i somras vår, A85, Ylva och 
jag, tillsammans med AHK-vänner. Vädret var strålan-
de, och vid Lökken gjorde vi ett strandhugg, se bilden. 
Det gör man inte så ofta med finbilen!

Bäste medlem!

Så är det dax att tacka för det här året, önska God Jul och 
Gott Nytt År till alla kära entusiaster!
Jag hoppas Du och finbilen haft det bra tillsammans, många 
av oss har ju träffats vid våra sammankomster och jag hop-
pas vi får chansen ses nästa år!

Under hösten har vi bl.a. diskuterat hur vi skall utveckla vår 
hemsida. Avsikten är att sammanlägga hemsidan med det 
tekniska forum, som Anders Malmqvist tagit initiativet till. 
Kanske ha en sektion enbart för medlemmar. Förmodligen 
kommer Du se litet ändringar framöver. Det påminner mig 
osökt om att påminna Dig som har e-mailadress men ännu 
inte meddelat klubben den. Skicka ett e-mail till mig på go-
ran.berg@rrec.se så ser jag till att Du kommer med på våra 
mail-utskick och i matrikeln. Apropå matrikeln, vi kommer 
att ge ut en ny utgåva i början av 2009. Kolla upp uppgif-
terna i den gamla och skicka ändringar till Kalle Giertz, Du 
har hans adresser på sid  3! 
Jag vill passa på att göra reklam för klubbens årsmöte - det 
går av stapeln den 15-17 maj och vi bor på Getå Hotell i 
Kolmården, Bråvikens pärla. Jag är säker på att Håkan ord-
nar ett minst lika trevligt rally som i Varberg i somras! Och 
tänk efter vem du vill se i styrelsen, flera poster är upp till 
nyval, bl.a. ordförandens! Valberedningens ledamöter finner 
Du också på sid 3 i detta nummer.

Och glöm inte betala medlemsavgiftern för 2009 - vi vill ab-
solut behålla Dig som medlem! Utskick med betalningsavier 
är på gång, har Du inte redan erhållit kommer det snart!

Med de bästa Entusiasthälsningar

Göran
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EVENEMANGSKALENDER

Luncherna i Stockholm: Startar på ny centralt belägen restaurang, försat måndagen 
i varje månad med början måndagen 2 februari 2009. Se mer information på sidan 6.

Luncherna i Göteborg fortsätter, fortfarande på Elite Park Avenue och adressen är 
som tidigare Kungsportsavenyen 36-38. Vi träffas åter sista tisdagen i varje månad 
med början tisdagen den 27 januari 2009.

KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG
2009-03-20/21 Vinprovning Bjertorp Slott 

Den sedvanliga vinprovningen med efterföljande femrättersmiddag och slottsövernatt-
ning sker redan i mars 2009. 
Priset är 1450.- per person i dubbelrum, enkelrumstillägg 400.-Kostnad för vinerna i 
vinprovningen och vinet till maten tillkommer. 

Prrogram: Ankomst vid tretiden fredagen den 20 mars, med eftermiddagskaffe, vin-
provning och sedan femrättersmeny. Avresa Lördagen den 21 mars efter en härlig 
slottsfrukost. Detaljerat program utdelas vid ankomsten till Bjertorp
Anmälan senast den 15 januari till: svante.runberger@swipnet.se

2009-05-15/17 Årsmöte och Rally, Getå konferenshotell
Årsmöte fredagen den 15 maj kl 18.30
Lördagen 16 maj bjuder på tre alternativ
- alt 1 Ångbåtstur med utgångspunkt från Norrköping
- alt 2 Besök i Bergs kraftstation, Arkitekt Carl Theodor Malm från 1883
- alt 3 Besök på Lövsta slott
Lunch i Norrköping, på kvällen årsmötesmiddag på Getå konferenshotell
Söndag den 17 maj, hemresa, ev kan besök på Lövsta göras även denna dag.
Anmälan senast 20 april, detaljerat program kommer med inbjudan i mars/april 
2009

PRINFO
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LUNCHER I STOCKHOLM

Efter att ha reknognoserat i Stockholm och provat praktiskt taget allt när det gäller 
trevliga lunchställen för den kommande terminen har vi funnit följande:

Centralt i Stockholm ligger Skeppsholmen. Dit går även en stor röd buss 65 från 
Norra stn via Central-stn för den som vill spara bensin, slippa parkera eller använda 
pengarna till en starköl eller dylikt. Den stannar nära lunchstället vid Östra Brobän-
ken. Där finns även en bra parkeringsplats för bilburna gäster. Dock med avgift som 
så mycket annat. Jan Håkansson, Nisse Vetterlein (inom klubben välkänd gourmé) 
och Tommy Strömberg har funnit dagens lunch mycket prisvärd. Vad säg om:

Salladsbuffé, varmrätt, lättöl eller saft och kaffe för 100.-. Krogen heter m/s SEGEL-
KRONAN och drivs av den jovialiske och matintresserae Micke  Kullberg och hans 
sambo. En mycket trivsam miljö ombord med lagom lite gung vilket ger känslan av 
en bekväm båtresa. Segelkronan servar normalt Sjöofficersmässen i Stockholm och 
har ersatt den tidigare restaurangen vid Långa Raden som är under ombyggnad. Som 
tidigare gäller att Du får komma helt oanmäld. Emellertid är Micke tacksam om vi 
anmäler i förväg på telefon 08-6110230 eller till Tommy STrömberg 0705-171877. Vi 
har preliminärbokat första måndagen varje månad enligt följande: 2 februari, 2 mars, 
6 april, och 4 maj. Tiden är 12.30 då lunchrusningen verkar ha bedarrat.

OBS! På Segelkronan gäller kavaj och slips enligt Sjöofficersmässens regler. Dock har 
man ej satt upp regler för hur kavajen och slipsen skall se ut så här har vi fritt fram 
för fantasin. Bästa utstyrsel kommer att prisbelönas på så vis att vederbörande blir 
bjuden på lunchen. Krögaren är enväldig domare.

Låter det inte trevligt så säg?

Välkommen önskar
lunchkommittén

Såhär hittar du till Segelkronan!

Om Du ej är i Stockholm åk dit! Åk sedan Blasieholmskajen förbi Grand Hotel ut till 
Skeppsholmen över bron. Följ sedan stora vägen förbi Moderna Muséet och ner till 
kajen som heter Östra Brobänken. Där finner du Segelkronan dockside och parkering-
en strax intill på högersidan. Parkeringen är avgiftsbelagd tyvärr även för fina bilar.
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OKTOBERTÄVLINGEN

Så kommer här facit till tävlingen i förra numret. Förhoppinhsvis såg alla att flera alternativ fanns 
till många av frågorna (de rätta svaren återfinns i röd kursiverad stil):

1. Vilket av följande bilmärken har haft människohuvuden till kylarprydnad?
1) Minerva x) Stutz 2) Pontiac

2. Bilmärket Smith Flyer hade?
1) Tre hjul x) Fyra hjul 2) Fem hjul

3. Vilket bilmärke har haft Lycomingmotor?
1) Essex x) Cord 2) Nash

4 ERA tävlingsbilar hade motorer byggda på?
1) Frazer Nash x) MG 2) Riley

5. Den första BMW bilen var en licenstillverkad?
1) Austin Seven x) Simca 2) Fiat

6. Bugatti var från början tillverkad i?
1) Tyskland x) Frankrike 2) Italien

7. Vilket av följande märken var före kriget högerstyrda?
1) Delahaye x) Lancia 2) Hispano-Suiza

8. Denna bil startades genom att trycka gasen i botten?
1) Buick 1934 x) Volvo Suggan 1956 2) Humber 1961

9. Vilka av dessa märken har haft s k halvtoppmotorer (F-head)?
1) Armstrong-Siddeley x) Rolls-Royce 2) Rover

10. BMW 328 motorn på 2 liter har funnits i denna bil?
1) Frazer-Nash x) EMW 2) Bristol

11. Vilken av följande hade en V16 motor på 1,5 liter?
1) BRM x) HRG 2) Auto Union

12 Vilken av dessa bilmärken hade ångdrift?
1) Doble x) Stanley 2) Minerva

Vinnare Roland Frenzel som vann första och sista pris

Nu gör vi ett uppehåll i tävlingsverksamheten. Efter tre omgångar har det visat 
sig att intresset att tävla inte alls var så stort som vi trodde. Den sista omgång-
en, vars resultat visas här ovan, lockade endast en deltagare, som naturligtvis 
blev vinnare med nära nog alla rätt. Vill vi ha tävlingar av detta slaget, eller skall 
vi fundera på någon annan utformning, ge oss ett tecken på detta genom att 
skicka ett mejl till Jan Segerfeldt, enligt nedan.

jan.segerfeldt@glocalnet.se
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Den Svenska RREC-Bulletinen kommer med största sannolikhet att genomgå en märk-
bar förändring redan från första numret för 2009. Detta beror på att vi har fått för-
frågningar från RREC-sektionerna i våra närmaste grannländer Danmark och Norge om 
att de också önskar få tillgång till den svenska klubbtidningen. Danmarksektionen har 
visserligen en egen medlemstidning medan Norgesektionen bara har haft sin klubbtid-
ning på hemsidan på nätet. Med en gemensam tidning skulle RREC i de skandinaviska 
länderna få flera hundra nya läsare! 

Om vi kan få till stånd ett bra samarbete mellan de danska, norska och svenska redak-
tionerna skulle Bulletinen kunna få större täckning och ge vissa gemensamma fördelar 
när det gäller att få ut information om vad som är på gång inom klubbverksamheten 
i våra länder. Våra annonsörer kan också få fördelar av det större spridningsområdet, 
vilket kan betyda högre intäkter för klubbarna. Inte minst kan det öka våra medlem-
mars nyfikenhet och få oss intresserade av att ta del av det utbud som erbjuds hos 
våra respektive grannsektioner! Det kan i sin tur leda till nya, spännande bekantskaper 
inom vårt gemensamma intresse för Rolls-Royce och Bentley.

Vi avser alltså att inleda ett försök till samarbete i Bulletinen på så sätt att den svenska 
utgåvan av Bulletinen kommer att byggas på med en del för de danska medlemmarna 
och en del för de norska medlemmarna. Exakt hur utformningen kommer att bli kan 
inte avslöjas ännu eftersom vi ska ha ett möte mellan företrädarna för klubbarna i 
Göteborg först om ett par veckor. Redan nu kan vi försäkra alla våra läsare att den 
svenska delen av klubbtidningen kommer att vara den dominerande och huvudansva-
ret för det redaktionella innehållet kommer att ligga kvar hos den svenska redaktören 
och utformningen hos den svenska layoutansvarige. Klubbtidningen kommer att tryck-
as och distribueras från Sverige precis som tidigare. Det behändiga formatet kommer 
sannolikt inte att ändras.

Alla inblandade har ställt sig positiva till ett samarbete. Så räkna med att Bulletinen 
kommer att bli mer omfattande än tidigare och att vissa delar kommer att öronmärkas 
för i första hand danska respektive norska klubbfrågor. Meningen är att det ska bli mer 
och bättre för alla våra medlemmar. 

Jan Segerfeldt

NYTT OM BULLETINEN 2009
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Vår vän Lennart Sjögren har gått bort. Han tillsammans med sin hustru 
Ingegärd var med på de flesta av klubbens arrangemang. De var ständiga 
gäster på lunchträffen i Göteborg. 

I sitt civila liv var Lennart med om att skapa den svensk kärnkraftindu-
strin. Han medverkade vid igångsättning av Ågesta reaktorn och fortsatte 
som platschef med ansvaret för tillkomsten av ytterligare sex kärnkraft-
verk. Tillsammans med Ågestareaktorn var han ansvarig för mer än hälf-
ten av de 13 anläggningar som byggts i Sverige.

Han var känd för att vara en god ledare med stor medkänsla och humor. 
Han bildade tillsammans med tre kolleger konsultföretaget Swepro Project 
Management AB med inriktning på projektledning av stora projekt, där 
han kom att verka som styrelseordförande de första åren.

Efter sin pensionering ägnade han sin tid åt familj och sommarstället i 
Fjällbacka. Han var även mycket road av RREC i vars arrangemang han 
och Ingegärd deltog med lust och engagemang. Vi kommer att sakna hans 
deltagande i framtida RREC-arrangemang.

RREC var representerat av flera medlemmar på Lennarts begravning

Svante Runberger 

LENNART SJÖGREN
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Så var det då över, det 20:de och sista 
Euro-rallyt i Eri Heijligers regi. En rally-
epok lades till ro. MEN tro inte att det var 
en vemodig och ledsen tillställning, nej de 
enda tårar som här föll var av skratt och 
glad stämning!

Men låt oss ta det från början, denna sep-
tember 2008.....

Vi, dvs. maken och undertecknad, star-
tade vårt rally åkande i vår Bentley Azure 
1999, resan var planerad med en Corni-
che S 1996, men den hade fått problem 
med en bensinläcka och fick lämnas in för 
“tillfrisknande”. Eftersom vi inte var säkra 
på de alpina vägarnas kondition tvekade vi 
att ta vår RR 25/30 1937 på denna tripp.

Vår första etapp var att deltaga i den 
schweiziska sektionens “Pre-Euro” rally, 

16 - 18 september, som hade förlagts till 
Lustenau i Österrike, organiserad av Ben-
no Muller, ordförande i schweizarnas sek-
tion. Tyvärr hade inte informationen om 
detta rally nått ut tillräckligt, så vi blev en 
liten “intim” skara av 4 bilar, uppdelade på 
Monaco, Belgien, Schweiz och Sverige. Då 
vi alla anlände olika tider under kvällens 
gång, så blev det att vi intog en individu-
ell middag första kvällen, men till kaffet 
och avec hade alla samlats och det blev en 
trevlig tillställning.

Dagen efter var på programmet att besöka 
Rolls-Roycemuseet i Dornbirn. Så vi körde 
vår lilla konvoj på 4 bilar den 20 minuter 
långa sträckan dit och parkerade “snyggt” 
utanför byggnaden, med “nosen” utåt. Vi 
blev hjärtligt mottagna av ägaren/skapa-
ren av detta fantastiska museum, Franz 
Vonier, som lotsade oss genom byggnaden 

PRE-EURO RALLY, Lustenau och 
DET 20:de EURO RALLYT 2008, St. Moritz.
text: Mona-Lisa Illingworth
bilder Eva Anderson o Mona-Lisa Illingworth
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och berättade om all de fantastiska bilarna 
han genom årens lopp samlat ihop. Han 
är en riktig entusiast och varje bil är han 
djupt förälskad i och kan berätta varje bils 
historia. En man med talets gåva.

Synen som mötte oss inomhus var helt 
makalös. Bygganden i 3 våningar, som för-
resten var samma byggnad som kejsaren 
Franz Joseph gjorde ett telefonsamtal för 
att fira den första telefo-
ninkopplingen i det öst-
erikisk-ungerska väldet, 
återspeglar en elegans 
och tidlös design som givit 
Rolls-Royce sin berömd-
het. Alla bilar var förkrigs-
modeller och alla Phan-
toms. Under 50 år har 
dessa bilar samlats ihop 
och uppgår till ca. 1000 
st. Bilar som tillhört eng-
elska drottningmodern, 
prinsen av Wales, kung 
George V, Frederick Hen-
ry Royce, diktator Franco 
och många fler kända per-
soner. Många timmar kan 
tillbringas för att “smälta” 
allt som finns inom dessa 
väggar.

Lunch blev serverad i värds-
huset intill och alla intryck 
blev naturligtvis diskutera-
de och värden som satt vid 
bordet, herr Vonier, utfrå-
gad om allt. Han var också 
väldigt nöjd att båda hans 
söner följer hans spår och 
hans verk kommer att leva 
vidare. Även efter lunchen 
blev det tid tillbringad i mu-
seet för att titta lite mer. Vid 
16-tiden blev så kaffe serve-
rat på översta våningen vid 
drottningmoderns bil, med 
en hemma bakad kaka med 
emblemet RR på! Efter en 
intressant dag, återvände vi 
så i vår lilla konvoj till hotel-
let och en trevlig gemensam 

middag, där diverse skålar utbringades!

Dagen därpå startade vi så i samlad trupp 
för att färdas mot St. Moritz och ansluta 
oss till övriga anländande Euro-rally del-
tagare. Vägen tog oss genom ett soligt, 
vackert schweiziskt landskap med höga 
snöklädda bergstoppar runt omkring. Ef-
ter ca. 3 timmars körning, nådde vi Julier-
passet, där personal från Suvretta-hotel-

EURO RALLYT 2009, ST MORITZ

Julierpasset

Rolls-Royce museet i Dornbirn
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let välkomnade oss med 
en uppfriskande drink och 
incheckning/parkeringslapp 
så vi kunde hitta vår parke-
ring vid ankomst till hotel-
let, som låg ca. 10 minuters 
körning därifrån.

Så småningom hade alla 
120 bilar med passage-
rare anlänt Suvretta Hotell 
och surret och stämningen 
var på topp! Det blev s.a.s 
“fullt hus”, 250 personer +, 
innebar en stor samling och 
ett välfyllt rallydeltagande. 
Många kända ansikten och 
hjärtliga återseenden, men 
också personer man aldrig sett eller träffat 
förut, men det gjorde inget alla “minglade” 
och språk blandades.

Fredagsförmiddag blev vi “bussade” (med 
3 bussar) från hotellet till Corvatsch ber-
get, för att där ta linbanan upp till andra 
anhalten på bergsidan för att inta en lunch 
med vin och kaffe. Bilarna fick stå vack-
ert parkerade den dagen och “vila upp sig” 
efter den ansträngande färden under går-
dagen med många varma radiatorer efter 

den stigande färden och 
passen.

Många blundade under 
linbanefärden upp till 
matstationen, men fär-
den ner blev lättare då 
de flesta helt plötsligt 
inte hade någon höjd-
skräck eller liknande - 
kan det ha berott på det 
schweiziska vinet??

Några av våra austra-
lienska vänner hade 
aldrig sett snö eller känt 
på liknande, så de fick 

tillfälle att både se och känna på den, då 
det låg ett snötäcke runt stationen. Något 
kyligt med +4 grader, men soligt.

Kvällens middag blev något av det mer 
annorlunda slaget. Rubriken för kvällens 
festivitet kallades “Suvretta Backstage ex-
perience”, vilket innebar att vi blev uppde-
lade på 3 grupper och varje grupp fick sin 
“rutt” att ta bakom kulisserna i hotellet. 
“Rutten” tog vår grupp (den röda) först till 
maskinrummet, därefter till olika avdel-

EURO RALLYT 2009, ST MORITZ

Lunch på Corvatsch
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ningar, som blomsterarrangemang, vinkäl-
lare (ingen blev upphittad dagen efter), 
kök, efterrättsavdelningen, upp på vinden. 
Under turen blev diverse rätter serverade 
och vi blev beordrade att ha vinglaset sta-
digt i hand och inte tappa bort det, då det 
blev påfyllt vid varje tillfälle under vägen. 
Turen avslutades i lobbyn, där ett fantas-
tiskt efterrättsbord blivit uppdukat, med 
allehanda frestelser. För dem som så or-
kade och ville var baren med musikduo se-
dan öppen till framåt småtimmarna.

Lördagen gav sedan alternativa rutter att 
köra och hotellet utdelade picknickkorgar 
att ta med på färden. Den ena 
routen innebar att köra 2 pass, 
från St. Moritz till Davos = 
kortare tur. Den andra gav till-
fälle att åka från St. Moritz till 
Stelvio i Italien, då med 5 pass 
att köra över. Många gjorde 
dessa turer, även med gamla 
raringar som 20/25 och 25/30, 
Phantom 1 och II. Lyckligtvis 
utan några missöden - alla an-
lände helskinnade tillbaka i tid 
för att skruda sig till kvällens 
galamiddag och allt vad det 
innebar.

Kl 19.30 samling för sedvanlig 
cocktail och efterföljande mid-
dag. Eftersom vi var ett glatt 
gäng från svenska sektionen, 

tyckte vi det skulle vara trevligt 
att sitta tillsammans och då under-
tecknad hade införskaffat en “rolig 
grej” att avlasta på Eri som ett litet 
tack för oss, skulle det vara roligt 
att gemensamt salutera honom på 
svenskt vis. Vårt bord hade redan 
den svenska flaggan i topp! Men 
våra planer grusades snabbt, då 
en man, storlek XXXXL, från tyska 
sektionen lade beslag på bord och 
stolar och spred sin lekamen över 
det hela och insisterade på att det 
var i sanning HANS bord och ingen 
annans. Det blev för en sekund ett 
slags “sandlådeproblem”, men ar-

tiga som vi svenskar är, retirerade vi från 
slagfältet och fann oss spridda platser i lo-
kalen. Så gick det med den saluten! 

Diverse tal blev sedan framförda, bl.a av 
Eri som framkallade skrattsalvor med sina 
roliga historier, som bara han kan tolka 
på ett speciellt sätt. Som tidigare nämnt, 
blev det ingen vemodig kväll, trots att det 
var det allra sista Euro-rallyt!  Innan kväl-
lens slut och dansen började, fick under-
tecknad chans att ge Eri vår lilla present, 
som bestod i en joddlande get med vodka 
flaska om halsen samt en svensk flagga!! 
Problemet var att den fortfarande joddlade 
nästa morgon (enligt Eri!)......

EURO RALLYT 2009, ST MORITZ

Välkomstdrink

Det svenska gänget
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Dansen träddes och minglet var glatt tills 
fram på småtimmarna..........

Söndag! Dags att tvätta, polera alla bilarna. 
Efter all muskelträning av att hålla bilarna 
på vägen under gårdagens passkörning, 
så var det en enkel övning att putsa bort 
dammet från huvar och skärmar.

Kl. 10.30 var det domedags! Priset för 
Elegans var två nätter på Hotell Suvretta 

House. Tyvärr har namnen på vinnar-
na förlorats bland papperen. Swedish 
Anniversary Trophy (Best Drophead) 
donerat av Eva och Kjell Andersson 
gick till Mr. Tidy från UK för hans 

EURO RALLYT 2009, ST MORITZ

1933 20/25 3-position Drophead 
Coupe Vanden Plas.

European Trophy (Best Conti-
nental Section past year), vårt 
pris från 2006, gick detta året till  
våra grannar, danska sektionen.

Det var en fantastisk solig dag 
för utdelning av diverse troféer 
på gräsmattan av hotellet, trots 
morgonens kyla. Efter prisutdel-

ning serverades en grillbuffet utomhus och 
alla avnjöt den med lust och glam. För de 
medlemmar som bokat den korta vistelsen 
av Euro-rallyt var det nu dags att ta farväl. 
De av oss som stannade kvar, avslutade 
dagen med en individuell middag på hotel-
lets andra restauranger.
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EURO RALLYT 2009, ST MORITZ

Följande dag, måndag, var till fritt för-
fogande, så maken och jag plus några 
andra tog tåget från St. Moritz till Ti-
rano, en tur på 2 timmar genom fantas-
tisk natur. Efter en härlig lunch i en liten 
by, tog vi sedan tåget tillbaka till vår 
bas och intog sedan gemensam middag 

med de resterande 160 gäs-
terna på hotellet.

Tisdag = avresedag. Döm om 
vår allas förvåning när, efter 
alla dessa soliga vackra dagar, 
tittade ut på tisdag morgon in i 
ett tätt SNÖFALL!! Gissa om det 
blev fart på resterande gäster 
för att komma iväg. Inte vidare 
trevligt med en öppen 20/25 
(utan snödäck!)!!! Då det var 

risk att passen ut var stängda p.g.a snö, 
tog de flesta av oss (kanske alla) möjlighe-
ten att lasta bilen på ett tåg, som tog oss 
till Klosters och därifrån kunde man köra 
på torra snöfria vägar hemåt! Hem kom vi 
iallafall utan missöden och kan se tillbaka 
på ett mycket trevligt arrangemang.

Kan avsluta denna berättelse med några 
ord som Eri Heijligers yttrade i sitt tacktal: 
”det behöver nödvändigtvis inte betyda 

slutet, kanske ett 21:a är möjligt...”

Kan vi hoppas på det?
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EURO RALLYT 2009, ST MORITZ
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NORRORTS BIL & VANSERVICE

Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10

EURO RALLYT 2009, ST MORITZ
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 Vi besökte denna gång Lördag 25 Oktober 
2008 Möbelsnickarmästare Neil Jonsson 
Neil Jonsson Snickeri AB i Almunge. 

Neil är specialist på träbehandling, 
och trä finns det det mycket i våra bilar... 

Vi blev 17 stycken som kunde lyssna på 
Neil när han berättade om allt om trä, 
plast, lim, fanér, temperaturer, vatten, slip-
papper, lim, plast, lack och göra om, börja 
om från början och börja om från början. 
Här en instrumentpanel från en bil från 
början av 60-talet. När han granskade det-
ta upptäckte han att Rolls-Royce återigen 
varit först i utvecklingen av bilar.

Panelen innehöll plast eller ett plastliknan-
de material. Det var inte trä rakt igenom. 

Det gick sus genom församlingen. 
Plast i panelen på en Rolls. Var detta möj-
ligt.
De var tidigt ute med att använda plast-
material på ett sätt som inte var i ögonfal-
lande.

Men för Neil, innebar det att han måste 
ta hänsyn till dels plastets egenskaper och 
dels trämaterialets egenskaper när pane-

Greasy Fingers Day nr 5
text och bilder: Roberth Nironen
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len ska renoveras. Alla ni som varit på ga-
rageträffar hos Clifford i Täby vet att han 
håller på med en gammal Rolls. Förutom 
att han själv ska sy ett nytt innertak så ska 
han även försöka sig på panel arbeten.
Clifford berättade om sina sina misstag 
och Neil visade hur man gör när två bitar 
ska passas ihop.
Naturligtvis blev resultatet perfekt. Man 
ska inte använda en kniv, utan en fanér-
såg.

Neil berättade om sitt företag och vad de 
gör. Huvuddelen av deras arbeten är helt 
och hållet special arbeten. Det är design-
ers som vill ta fram 
prototyper på sina 
skapelser och det är 
företag som vill ha 
speciella inredningar.

En del är att arbeta 
med träarbeten i bilar 
och båtar.

Under kaffestunden 
blev det en livlig dis-
kussion om hur man 
ska hantera materi-
alet. Vilket slippapper 
som ska användas, 

Greasy Fingers Day # 5

när och hur man ska undvika att slipa bort 
fanérringen.

Skillnad på tjockleken av fanér idag och 
igår. Vilket lim som ska användas och 
vilket lack

Ofta kom begreppet vatten in.
Min slutsats av det som sas var: undvik 
vatten.
Allt som har med vatten att göra har en 
negativ inverkan på träfanéer.
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Greasy Fingers Day # 5

Det bjöds på kaffe och kanelbulle. Det satt 
bra.

Till träffen hade några av oss valt 
att ta med finbilen. Synd bara att 
fler inte tagit finbilen eftersom vä-
dret var så bra.

Bara närvaron av finbilar leder till 
många bra och intressanta sam-
tal.

Vid en sådan här träff är det 
omöjligt att låta bli att prata om 
våra bilar. 

Reima berättar om sina erfaren-
heter kring hur man justerar för-
gasarna. Det pratas om vakum 
och spjäll. Täta slangar mm.

Hur trevligt man än har, så kom-
mer stunden när man ska bryta 
upp och vända hemåt

Tommy och jag satt i bilen hem 
och gick igenom vad vi hade fått 
till oss idag.

Informationen om träarbeterna i 
våra bilar var mycket bra. Det var mycket 
som vi lärt oss.

Men, allt detta runt omkring. Vi pratade 
om förgasarinställningar, hydraliken, 
broms och hydralikoljan, prisnivåerna 
hos olika säljare, 

Tack till Anders Malmqvist och Niel Jons-
son som gjorde denna dag möjlig.

Vid pennan
Roberth Nironen
Gävle

Här är det Tommy från Gävle som fått öppna 
sin motorhuv på sin Silver Wraith II 1980
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ALLT OM DE 
GAMLA FANTOMERNA

Förlaget Dalton Watson har sedan länge 
varit känt för sina fina böcker om Rolls-
Royce och Bentley. Det var framlidne 
RREC-medlemmen Lawrence Dalton som 
startade redan på 1960-talet och ännu 
fortsätter förlaget att ge ut fina böcker om 
bilar. Senast i raden är Rolls-Royce The 
Post-War Phantoms IV/V/VI av Martin Ben-
nett. Han har skrivit flera böcker tidigare i 
ämnet Rolls-Royce och vet nog mer än de 
flesta om märket, inte minst i sin egen-
skap av redaktör för den australienska 
Rolls-Royce-klubbens tidning sedan mer 
än 20 år tillbaka. Den höga tryckkvalitet 
som vi är vana vid från förlaget överträf-
fas genom den här senaste fina boken, en 
riktig tungviktare som levereras i kassett. 

Boken täcker alltså in 
Phantom-modellerna från 1950 
och fram till 1991 när den sista Phantom 
VI gjordes (IV:an tillverkades bara i 18 ex, 
V:an i 516 ex och VI:an i 374 ex), allt som 
allt mindre än 1 000 bilar på 40 år. Bo-
ken omfattar allt man behöver veta men 
framför allt är det de fina originalbilderna, 
de flesta i svart-vitt, som gör boken värd 
sitt pris. Dessutom innehåller den massor 
av originalritningar från karossmakarna, i 
en del fall på bilar som aldrig tillverkades, 
bilder från tillverkningen av karosserna 
och en omfattande sammanställning i ta-
bellform över alla tillverkade exemplar av 
efterkrigsfantomerna. En veritabel bibel 
alltså. Boken kan med fördel köpas direkt 
från förlaget i USA på www.daltonwatson.
com. Priset $ 115 inkluderade portokost-
naden. Pris i England £ 59 plus porto, cirka 
£ 10.

JULKLAPPSTIPS
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SKVALLER OCH ANNAT SMÅTT 
OCH GOTT

Reg Abbiss må vara född engelsman men 
det är främst som journalist och medi-
astrateg och verksam i USA som han 
har blivit proffs på allt runt marknads-
föringen av Rolls-Royce. Hans bok Rolls-
Royce From the Inside - The humour, 
the myths, the truths handlar inte bara 
om bilarna utan mer om folk som kö-
per dem särskilt på den amerikanska 
marknaden. Den är inte så där över-
drivet seriös i sin framtoning men man 
kan ändå inte undgå att få i sig en hel 
del fakta om fenomenet Rolls-Royce. 
Stilen är lättläst och man behöver inte 
läsa allt på en gång - det finns ändå 
ingen exakt röd tråd att följa. Den 
är illustrerad men det är texten som 
dominerar. Den här boken är enkelt 
utförd och kostade £ 17.99 när den 
kom ut 2007. Nu kan man köpa den 

på www.chaters.co.uk 

JULKLAPPSTIPS

för endast £ 8.99 plus porto.

SVENSK NOSTALGI

Inte en enda bild på Rolls-Royce 
och Bentley i den här bilderboken 
men den ger ändå en trivsam läs-
ning för de flesta som gillar bilar i 
svenska miljöer från 1920-tal till 
1960-tal. Det här är Peter Haven-
tons 23:e bok i serien (en per år) på 
samma tema och titeln denna gång 
är Bilar – vägdamm och nostalgi. 
Den är helt nyutkommen men inne-
håller ingenting efter 1971, eftersom 
Peter inte vill skildra något från tiden 
sedan vi fick nya svenska nummer-
plåtar utan länsbokstäver. Han frossar 
i läsarnas inskickade gamla familjeal-
bumsbilder. Anspråkslöst men härligt 
underhållande. Boken finns i den van-
liga bokhandeln, pris cirka 150 kr.

Jan Segerfeldt
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I oktober 2008 hölls det officiella öppnan-
det av ännu en visningslokal för försäljning 
av Rolls-Roycebilar i Kina. Den här gången 
var det i södra Kina i Shenzhen. Detta var 
försäljningsställe nummer 7 i ordningen 
och adminstreras av SCAS Investment 
Group Co Ltd. Kontoret ligger i ett område 
som är mycket lämpligt placerat vid Tian 
An Cyber Park i Centrala Futian-distriktet 
som är ett stort kommersiellt centrum. 

Öppningstalet hölls av Jenny Zheng som 
är Rolls-Royce Motor Cars´general mana-
ger för Kina. Flera nyckelpersoner i toppen 
på SCAS var närvarande vid invigningen. I 
talet nämnde Jenny Zheng att Rolls-Royce 
befinner sig i en expansiv fas när det gäller 
den kineseiska marknaden och bara i förra 
månaden öppnades ett annat försäljnings-
kontor i Hangzhoh och om några månader 
planeras ännu ett nytt kontor och då på 
en plats som heter Ningbo. Tidigare kontor 
finns i Beijing, Chengdu, Guangzhou, Hong 
Kong och Shanghai. Man förstår att Kina 
är ett stort land och att den ekonomiska 
expansionen är betydande på vissa håll.

Den nya Rolls-Royce Phantom Coupe fick 
här sin första visning på plats i Kina. Man 
räknar med att coupen med sin mer fö-

rarorienterade framtoning ska passa sär-
skilt bra på den här marknaden. Man har 
kunnat konstatera vid företagna mark-
nadsundersökningar i världen att det är 
särskilt utmärkande för coupen att av de 
som köper den har två tredjedelar inte ägt 
en Rolls-Royce tidigare. Det skulle vara in-

ROLLS-ROYCE FORTSÄTTER EXPANDERA I KINA
Text: Jan Segerfeldt. Bild: Rolls-Royce Motors
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tressant att höra vilka bilar de lämnat för 
den nya Coupen men det framgår inte av 
pressmaterialet.

Nu när Rolls-Royce har ett modellut-
bud med fyra olika varianter, Phantom, 
Phantom Extended wheelbase, Phantom 
Drophead Coupe och Phantom Coupe, så 
ligger man bra till på marknaden. Rolls-
Royce är faktiskt världens bäst/mest säl-
jande superlyxbil (Vilka är konkurrenterna 
utöver Maybach?). Det finns stora förhopp-

ningar att man ska lyckas öka ytterligare 
när den nya modellen RR 4 kommer att 
presenteras under 2010. I vart fall är det 
så säljarsnacket går. Kanske bör man ha 
en viss försiktighet i planeringen med tan-
ke på vad som hänt på världsmarknaden 
under de senaste månaderna – hela biltill-
verkningsmarknaden verkar ju ha kommit 
i stå. Inte ens Rolls-Royce kan undgå att 
drabbas mer eller mindre. Vi får hoppas 
på det bästa!

ROLLS-ROYCE FORTSÄTTER EXPANDERA I KINA

SU-SERVICE renoverar förgasare och bensinpumpar till 
klassiker och veteranfordon. Vår specialitet är engelska 
fordon, såsom Jaguar, Bentley, Austin, MG, Triumph, 
BSA, Ariel, Norton, Triumph m.fl. men vi renoverar även 
förgasare av andra fabrikat såsom Solex, Zenith och 
Zenith-Stromberg. Vi säljer även reservdelar och tillbe-
hör. Även postorderservice.

Välkommen till SU-Service!
Öppettider: 
Måndag–fredag 09:00 till 17:00
Telefon verkstad: 
0223-20669
Telefonorder:
Måndag och tisdag 18:30–21:00
Möjlighet till akut jourhjälp helger 
finnes!
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CEX 1
Den här rubriken för märkliga bilar med 
(nära eller mer avlägsen) koppling till va-
rumärkena Rolls-Royce och Bentley ser ut 
att kunna bli ett stående inslag i Bulletinen. 
Det visar sig att det byggs fler och fler 
märkliga kreationer på nyare Rolls-Royce 
och Bentley. Här presenteras ytterligare 
några av de senaste byggena. Som jag 
skrev i en tidigare bulletin, där flera svåra 
fall som drabbat Bentleymärket visades 
upp, trodde jag inte att någon skulle ge 
sig på ärevördiga Rolls-Royce för att göra 
märkliga udda bilar men jag kan redan nu 
erkänna att jag hade helt fel på den punk-
ten!    

Vi är sedan urminnes tider vana vid att 
Rolls-Royce har försett sina chassin med 
konservativt återhållsamma karossdesig-
ner. De flesta av oss uppskattar märket 
just därför. Det är inte utan att man bax-
nar när man då får se något som det här 
dyka upp bland nyheterna i diverse motor-
tidningar världen över!

DC Design heter ett företag som har sin bas 
i Mumbai i Indien av alla ställen. Designern 
Dilip Chhabria som ligger bakom bokstä-
verna DC har gjort ett specialnummer för 
en indier bosatt i London vid namn Ashok 

Tandon. Utgångsmaterialet 
den här gången är en Rolls-
Royce Silver Spirit III från 
1995 som har blivit höggradigt 
modifierad för att uttrycka sig 
på återhållsamt vis. Man kan 
snarare tro att det är en hottad 
Nissan 350Z coupe som har 
fått en fejkad Rolls-Roycegrill 
men så är det alltså inte. Det 
är faktiskt äkta vara! Enligt 
uppgift kostade ombyggna-
den $ 1 000 000. Tillkommer 
kostnaden för en Silver Spirit 
men de är ju tack och lov rätt 
billiga idag i begagnat skick så 
den kostnaden är väl relativt 
marginell i sammanhanget!

AVDELNINGEN 
FÖR UDDA EXISTENSER
Text: Jan Segerfeldt   Bilder: World Car Fans.com
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BENTLEY
CONTINENTAL GT SPEED

“ THEY SAY LIGHTNING NEVER STRIKES TWICE  – THEY ARE WRONG .”

Vendevägen 14, 182 69 Djursholm
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BENTLEY
CONTINENTAL GT SPEED

“ THEY SAY LIGHTNING NEVER STRIKES TWICE  – THEY ARE WRONG .”

Vendevägen 14, 182 69 Djursholm

UTVECKLINGSARBETET

Rolls-Royce presenterade sin nya Silver 
Shadow (projektnamn SY) i oktober 1965, 
då en totalt banbrytande modell sett uti-
från ett Rolls-Royce-perspektiv och det 
hade tagit sju år att utveckla den. Med 
Silver Shadow var Rolls-Royce inte längre 
något som uppfattades som tekniskt an-
tikt, inte något gammalmodigt separat 
chassi kombinerat med en specialbyggd 
kaross så som Rolls-Royce varit känt för 
tidigare och som man byggt hästvagnar 
sedan 1500-talet. Nej, från och med nu 
gällde de senaste tillverkningsprinciperna 
även hos ärevördiga Rolls-Royce. Man 
gjorde nu en relativt kompakt, självbä-
rande kaross som tillverkades utanför den 
egna fabriken i Crewe. Man kan säga att 
en teknisk nytändning hade skett. Nu le-
vererades det nya standardkarosser på 
löpande band. Knappt hade tillverkningen 
kommit igång förrän det var dags att se 
ännu längre framåt och påbörja utveck-
lingsarbetet med den tilltänkta ersättaren 
till Silver Shadow och Bentley T. Men att 

det skulle dröja så länge som 15 år, ända 
fram till 1980, innan det var dags för den 
nya Silver Spirit att locka till sig ännu fler 
köpare i det övre lyxbilssegmentet, det 
hade man nog inte kunnat förutsäga vid 
den här tidpunkten.

Den kommande bilmodellen erhöll projekt-
namnet SZ. Redan så tidigt som 1969 var 
projektet i gång men det var 1972 som 
man på allvar bestämde sig för hur den 
nya modellen skulle utformas. Det var me-
ningen att det här skulle uppfattas som 
en helt ny modell. Samtidigt gällde den 
begränsningen att man i huvudsak måste 
hålla sig till den befintliga plattformen från 
Silver Shadow inklusive motorn och växel-
lådan. Bilen skulle komma att ha i stort 
sett samma format och bara göras som 
fyradörrars-saloon. Inga nya cabrioleter 
eller coupéer planerades den här gången 
(även om ritningar finns även på tänkta 
sådana). Däremot skulle den nya bilen till-
handahållas i två alternativa längder med 
10 cm skillnad i hjulbas precis som Silver 
Shadow. 

ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT OCH SILVER SPUR 
– MODERNA KLASSIKER
Text och bildanskaffning: Jan Segerfeldt
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I det här sammanhanget bör man betänka 
att utvecklings- och designavdelningen 
under ledning av Fritz Feller (1925-1990, 
chief engineer for styling and future pro-
jects, som hade tagit över 1969 efter att 
John Blatchley hade pensionerat sig i för-
tid) bestod av ett litet fåtal anställda, så 
det var inte realistiskt att tänka sig att 
man skulle få börja från ett helt nytt blankt 
papper för den nya modellen. Man hade 
helt enkelt inte det ekonomiska utrymmet 
för några stora utsvävningar. Inför varje 
förändringsåtgärd som gjordes tvingades 
man att vara så återhållsam som möjligt 
så att produktionskostnaderna kunde hål-
las nere. Utvecklingskostnaderna upplev-
des ändå som höga. Detta får ses mot 
den bakgrunden att Rolls-Royce Motors 
Limited som biltillverkare var ett interna-
tionellt sett mycket litet företag med rela-
tivt begränsade ekonomiska resurser. Man 
hade helt enkelt inte möjlighet att ta fram 
helt nya, egna bilmodeller. Man kunde inte 
som andra stora biltillverkare genom oli-
ka former av samarbeten låta andra bo-
lag vara med och dela på framtagnings-
kostnaderna för nya modeller. Inte minst 
var det enormt dyrt för biltillverkarna att 
på egen hand utföra krocktester och att 
möta alla dessa olika kravspecifikationer 
som fanns i olika länders lagstiftningar, 
särskilt alla de nya säkerhets- och miljö-
kraven. Rolls-Royce stod helt ensamma i 
dessa avseenden. Ekonomisk försiktighet 
måste därför bli ledstjärnan i allt. Ändå 
skulle inte accepteras annat än en vidhål-
len mycket hög produktkvalitet från en så 
framstående prestigebilstillverkare. Därför 
fanns mycket att vinna på att föra över så 
mycket som möjligt av beprövad teknik 
från tidigare modeller, samtidigt som det 
var oerhört viktigt att den nya produkten 
verkligen skulle kunna uppfattas som en 
ny och klart förbättrad produkt i alla av-
seenden.

Så här sa Fritz Feller 1980: ”Vi har lyckats 
med vår uppgift om, sent en vinterkväll, 
på en svagt upplyst gata, någon råkar titta 
ut genom ett husfönster och får för ett kort 
ögonblick syn på en mörk och nersmutsad 
Silver Spirit och säger `En Rolls-Royce har 
just kört förbi´.”

Under Silver Shadows produktionstid inför-
des flera stora förändringar - ofta först på 
Corniche och Camargue - som sedan för-
des över direkt i den nya bilen, till exempel 
ett delat air-conditionsystem, kuggstångs-
styrning och förbättrade bakre hjulupp-
hängningar. Tanken var att kunna ha den 
nya bilen färdig 1978 men Silver Shadow 
i sin sena version sålde fortfarande hyfsat 
och den hade just fått en tydlig ansikts-
lyftning, så utvecklingsarbetet på den nya 
bilen kunde få fortgå i lugna former ett tag 
till. 

USA-marknaden tog hand om 35-40 pro-
cent av den totala tillverkningen av Rolls-
Royce och Bentley under 1970-talet. Utan 
tvekan var det den amerikanska mark-
naden så viktig att bilens egenskaper i 
första hand måste tillfredsställa kraven 
från USA-köparna. Detta var inget nytt, 
så hade det varit länge och särskilt sedan 
Silver Cloudens tid. Men detta gjorde na-
turligtvis att bilen hellre kom att jämföras 
med en Lincoln eller Cadillac i stället för 
en Mercedes eller BMW som var dess när-
maste europeiska konkurrenter. 

Man försökte få den nya bilen att se större 
ut än föregångaren, helt enkelt därför att 
marknaden förväntade detta. Ett sätt att 
åstadkomma det var att förse den med 
stora släta ytor men också med sänkt mid-
jelinje och betydligt större (+30 procent) 
glasytor än tidigare modell. Viss inspira-
tion till den nya designen hämtades från 
Pininfarinaritade Rolls-Royce Camargue 
(1975-1986) men man höll sig till en nå-
got mer proportionerlig kylargrill och utan 
Camarguens något knepiga lutningsvinkel. 
Man behöll den traditionella upprätta for-
men på grillen som har varit Rolls-Royce 
välkända varumärke sedan 1904. Däremot 
kunde den göras 2,5 cm lägre än före-
gångarens, vilket hängde samman med att 
bilens midjelinje sänktes när glasytorna 
ökade. Strålkastarnas nästan rektangulära 
design matchar perfekt den kantiga for-
men hos Rolls-Royce-grillen. Med ett så-
dant balanserat framparti och med en läg-
re och annorlunda form på hela exteriören 
hade man lyckats med konststycket att ge 
intryck av att ha skapat en helt ny bil.
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Något överraskande behöll man det mes-
ta av karaktären på interiören intakt från 
Silver Shadow II. Ta till exempel instru-
mentbrädan som designern Martin Bourne 

hade ritat på 1970-talet. Ledningen för de-
signavdelningen tyckte helt enkelt att den 
var så bra så det fanns ingen anledning 
att göra den annorlunda för Silver Spirit! 
Sanningen var nog att man tvingades dra 
in på visst utvecklingsarbete för att klara 
de ekonomiska ramarna. Det enda som 
ändrades på instrumentbrädan var att den 
gjordes något bredare eftersom innermåt-
ten i den nya karossen skulle bli sådär fem 
cm generösare mellan framdörrarna.  När 
innerutrymmena ökade kunde man också 
förbättra sätena så att de blev bekvämare 
än tidigare genom bättre stöd för rygg och 
ben. Baksätet blev som två individuella 
platser i stället för den tidigare mer bänk-
aktiga utformningen. Det medförde att 
två satt bekvämare bak medan tre nu satt 
mindre bekvämt. Men hur ofta sitter man 
tre i baksätet?

Dörrlisterna i den nya bilen gjordes inte 
längre med elegant valnötsfanér i match-
ande mönsterpassningar. I stället valde 
man att göra små smala lister i solid valnöt 

som inte hade samma dekorativa värde 
som tidigare. Kanske var det ett utpräglat 
säkerhetstänkande bakom åtgärden.

Även om det fanns mycket traditionellt i 
den nya bilen så fanns i alla fall en sak 
som var helt nytt och modernt vid utveck-
lingsarbetet. För första gången använde 
man sig av datastödsteknik (CAD/CAM), 
något så modernt att man tvingades anlita 
ett utomstående företag, dataspecialisten 
SDRC från Hitchin, Hertfortshire, för att 
göra programmjukvaran. Mot bakgrund av 
att Rolls-Royce var en av de mest kom-
plexa bilarna som serietillverkades så ska 
man inte förvånas av att dataföretaget fick 
en hel del svåra problem att överbrygga 
under arbetets gång.  

Det var återigen BMC/British Leyland/Rover 
Group-ägda Pressed Steel Co i Oxford som 
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Rolls-Royce Slver Cloud II std Saloon 1961

Chassinummer SXC 645 högerstyrd
Detta är en mycket fin Silver Cloud II som är lackerad i en svart lack och 
har ett mycket välbehållet ljusgrått inrede. Bilen har gått 117.000 km 
och är i väldigt bra skick.
PRIS: 295 000.-!!

Vill du veta mer, kontakta Rohdins

A. Rohdins Automobile Service i Trollhättan AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan, Sweden

Tel. +46 (0) 520-108 06 or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
Email: info@rohdins.nu - Website www.rohdins.nu
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Rolls-Royce Silver Spirit ! std Saloon 1988

Chassinummer JCX 24435, Vänsterstyrd
Denna bil har vi sålt vid tre tidigare tillfällen och kunderna har varit 
mycket nöjda. Denna spirit anses vara en av landets finaste. Bilen har 
endast rullat 36.000 km, och är i ett strålande skick. Den är rikliigt 
extrautrustad med bland annat kromade insteg, kromade dörrgångar, 
klocka bak, lammullsmattor, mugghållare fram, extra sidolister, emblem 
C-stolpe, avancerad stereoanläggning och aluminiumfälgar.
PRIS: 345 000.-!!

Vill du veta mer, kontakta Rohdins

A. Rohdins Automobile Service i Trollhättan AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan, Sweden

Tel. +46 (0) 520-108 06 or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
Email: info@rohdins.nu - Website www.rohdins.nu
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fick förtroendet att 
tillverka de nya stan-
dardiserade själv-
bärande stålkaros-
serna. Särskilda in-
vesteringar gjordes 
i Oxfordfabriken för 
att kvaliteten på ka-
rosspressningarna 
skulle uppnå Rolls-
Royce högst ställda 
krav exempelvis när 
det gällde dörrpass-
ningar. Precis som 
med Silver Shadow 
försågs Rolls-Royce 
av Pressed Steel 
med färdigbyggda 
karosser i vitt som 
det kallas, råkaros-
ser som Rolls-Royce i fabriken i Crewe fick 
arbeta vidare med för att avsluta finishar-
betet. Här gällde inga genvägar. Ett mö-
dosamt arbete med rengöring, rostskydd, 
slipning och lackering i många olika lager 
och material inklusive plastförsegling av 
hålrum och kanter och följt av omfattande 
polering. Sista åtgärden var att måla en 
coachline horisontellt utefter sidorna. Förr 
i tiden var detta ett precisionsarbete på fri 
hand utfört av en skicklig specialmålare 
men på Silver Spirit hade han ersatts av 
en mer eller mindre kvalificerad bilarbeta-

re som med hjälp av ett monterat rullande 
redskap enkelt kunde ”handmåla” på den 
sista linjen på bara 10 sekunder per sida.

FÄRDIG BIL

Målsättningen var att de nya bilarna skulle 
upplevas som något lägre, bredare och 
framför allt se klart modernare ut. De blev 
också 7,5 cm längre, 5,8 cm bredare och 
3,2 cm lägre än föregångaren. Hjulbasen 
bestämdes till 3,061 m för standardmo-
dellen medan den förlängda versionen fick 

3,162 m mellan hjulaxlar-
na. Märkligt nog bestäm-
des från början att den 
förlängda modellen skulle 
få egna pressningar för 
bottenplatta, tak och dör-
rar. Ingen sedvanlig kap-
ning, utfyllning och hop-
svetsning här inte. Genom 
att också förse den med 
en något mindre bakruta 
än standardmodellen ska-
pade man ett extra snobb-
värde för den längre bilen 
och det förekom att man 
kombinerade detta med att 
taket täcktes med så kall-
lat Everflex vinyltak, något 
som från början hade tett 
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sig praktiskt för att på ett enkelt sätt dölja 
alla imperfektioner i kap- och svetsarbe-
tet under vinylytan när man infogade de 
förlängda bitarna. Nu när den nya model-
len gjordes med egna pressningar uppstod 

inga sådana fula 
märken men mo-
det förespråka-
de ändå att det 
skulle vara vinyl-
tak på den för-
längda modellen, 
oavsett det be-
hövdes eller inte 
av produktions-
skäl, för annars 
syntes det ju inte 
tydligt att det var 
den längre ver-
sionen!

Med den längre 
hjulbasen kunde man också få plats med 
en mellanruta mellan fram- och baksäte 
och därmed lämpade den sig för att kö-
ras med privatchaufför. Nackdelen var att 
mellanrutan stal väldigt mycket av benut-
rymmet och gjorde att utrymmena i denna 
version lätt upplevdes som trängre än i 
en standard Silver Spirit utan mellanruta. 
Av naturliga skäl blev det därför inte sär-
skilt populärt med mellanruta i Silver Spur. 
Kanske var det inte heller så ändamålsen-
ligt längre när de flesta Rolls-Royce-ägare 
ändå körde själva.

Utan tvekan hade Rolls-Royce genom den 
nya fräscha men rätt kantiga designen 
lyckats skapa en bilmodell som såg helt 

up to date ut samtidigt som den 
hade ett diskret elegant utseende 
som förhoppningsvis skulle hålla sig 
hyfsat modernt under lång tid. Man 
räknade med att kunna behålla ka-
rossen i cirka 10 år innan en helt ny 
design skulle behövas igen. Det vi-
sade sig att man i själva verket kun-
de behålla karossen utan egentliga 
ändringar i 18 år, en extremt lång tid 
i bilsammanhang. 

Motorpressen fick stifta bekantskap 
med de nya modellerna strax innan den 
officiella introduktionen. De hade bju-
dits in till en organiserad presentation i 
Nice i Frankrike bara ett par veckor innan 
den stora bilutställningen i Birmingham i 
England skulle öppna för allmänheten i ok-
tober 1980. De nya bilarna presenterades 
officiellt som Rolls-Royce Silver Spirit och 
Rolls-Royce Silver Spur. Naturligtvis fanns 
också en Bentley-modell som fick tilläggs-
namnet Mulsanne efter en berömd rak-
sträcka på racerbanan Le Mans i Frankrike. 
Vid den här tiden var försäljningen av 
Bentley tämligen begränsad, så litet som 
3 procent av föregångaren hade Bentleys 
kylare i slutet av 1970-talet, så vid den 
här tiden var Bentley-modellen tämligen 
obesjungen. Annat skulle det bli några år 
senare när man hade kommit på att man 
kunde förse den redan starka V8-motorn 
med turbomatning! Det slutade med att 
Bentley ökade sin andel till 70 procent i 
slutet av projekt SZ:s produktionstid. 
Detaljerna kring de olika Bentley-model-
lerna och deras fantastiska utveckling med 
turbons hjälp får vi ta en annan gång.

När Silver Shadow hade presenterats på 
hösten 1965 hade man knappt hunnit star-
ta produktionen av de nya bilarna men den 
här gången hade man sett till att det fanns 
nya färdiga exemplar av Silver Spirit och 
Silver Spur hos bilhandlarna redan i sam-
band med introduktionen. På bilmässan 
i Birmingham fick de givetvis berättigad 
uppmärksamhet. Mottagandet från press-
sen var på det hela taget positivt, även om 
motorjournalisterna ofta kommenterade 
bilens upplevda lyx och bekvämlighet och 
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dess högkvalitativa specifikationer 
men mer sällan uttalade sig om 
praktiska saker som vägegenska-
per och bränsleförbrukning. Det 
var ingen tvekan om att företaget 
hade lyckats uppnå målen med de 
nya modellerna när det gällde upp-
levd kvalitetskänsla och att det här 
verkligen var en Rolls-Royce och 
inget annat. Den hade den rätta 
karisman och den där starka när-
varon som man finner hos ett im-
ponerande landsvägslokomotiv. 

FÖRSTA ÅREN I PRODUKTION

På våren 1981 introducerades Silver Spirit 
och Silver Spur också på den nordameri-
kanska marknaden. Med sina dubbla små 
fyrkantiga strålkastare avvek USA-bilarna 
i fronten från de inhemskt sålda men det 
fanns också andra skillnader som krafti-
gare kofångare och en modifierad motor 
med Bosch K-Jetronic bränsleinsprutning 
(samma som på USA-exporterade Silver 
Shadow II) för att klara de extra hårda av-
gaskraven i Kalifornien.

Introduktionspris i England för Silver 
Spirit var £ 49 629,02 och för Silver Spur 
£ 56 407,59. Priset var exakt detsam-
ma om man i stället valde motsvarande 
Bentley Mulsanne eller Mulsanne L, alltså 
£ 49 629,02 respektive £ 56 407,59! Förr 
i tiden brukade Bentley vara någon tusen-
lapp billigare för att det sades att grillen 
var enklare att tillverka men detta gällde 
tydligen inte nu längre. Bara några år 
senare ändrade man prissättningspoliti-
ken och Rolls-Royce blev åter dyrare än 
motsvarande Bentley-modell, samtidigt 
som man kompletterade utbudet med en 
billigare ”snik”-Bentley Eight i hopp om 
att locka över BMW- och Mercedes-Benz-
ägarna.

Första året (modellår 1981) såldes totalt 
bara 120 Bentley Mulsanne, varav så få 
som fyra stycken med den längre hjulba-
sen, Mulsanne L. Den förlängda Rolls-Royce 
Silver Spur utgjorde ungefär en fjärdedel 
av alla tillverkade det året. Modellåret 

1982 sjönk Bentley-försäljningen ytterli-
gare till bara 60 bilar medan Silver Spur 
ökade till ungefär en tredjedel av alla pro-
ducerade bilar. Sedan följde kris i världs-
ekonomin som medförde minskad försälj-
ning några år. Så här såg totalproduktio-
nen (Rolls-Royces 
och Bentleys 
samtliga model-
ler) ut för res-
pektive modellår. 
S a m m a n l a g t 
gjordes 18 550 
st fyrdörrade 
Rolls-Royce Spirit 
och Spur och 
11 910 fyrdörra-
de Bentley under 
åren 1980-1998.

Så fort den nya 
SZ blivit offent-
liggjord startade 
utvecklingsavdel-
ningen med nya 
projekt och delprojekt för att hålla intres-
set uppe för den nya modellen även ef-
ter det att nyhetens behag hade lagt sig. 
Tyvärr råkade världsekonomin in i reces-
sion ungefär samtidigt som den nya mo-
dellen kom ut och detta påverkade försälj-
ningen negativt framför allt i USA. Färre 
bilar såldes och de som såldes var mer el-
ler mindre standardutrustade, vilket inne-
bär lägre vinst per såld bil. Detta ledde till 
att man fick dra ner på arbetsstyrkan och 
före detta Rolls-Royce-arbetare hamnade 
i jobbkön. En strejk bland missnöjda an-
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ställda ledde till att fabriken tvingades 
stänga i flera veckor. Men som alltid kom-
mer ekonomin så småningom att åter-
hämta sig och så skedde också den här 
gången. Från 1983 ökade produktionen 
stadigt igen. 

Rolls-Royce har alltid hävdat i sin mark-
nadsföring att de bedriver en ständig 
utveckling av sina produkter och att för-
bättringar införs successivt så snart de är 
färdigutvecklade och noggrant testade. 
Detta hindrar inte att det behövde göras 
vissa mer märkbara förändringar i sam-
band med att man gick in i ett nytt mo-
dellår. 

1984 tvingades designchefen Fritz Feller 
sluta efter 42 i företaget på grund av svik-
tande hälsa och efterträddes på chefs-
stolen av den unge designern Graham 
Hull, som sedan gjorde Silver Seraph och 
Bentley Arnage.

ETT JUBILEUM

1985 firades att 100 000 Rolls-Royce 
hade tillverkats sedan starten 1904. En 
jubileumsmodell med mycket specialut-
rustning gjordes under namnet Centenary 
Silver Spur i bara 25 exklusiva exemplar, 
alla numrerade, och varav 24 st såldes 
(för £ 77 740 vilket var £ 10 000 dyrare 
än standardmodellen) medan det sista ex-
emplaret i serien behölls av företaget. Den 
fina specialutrustningen omfattade extra 
mycket trä på inre dörrsidor och eleganta 
picnic-bord försedda med inlagda mono-
gram. Rolls-Royce Motor Cars Ltd passade 
på att göra en stor sak av det här och led-
de många jippon i samband med jubileet. 

1985 års modeller fick också några små-
förändringar införda, bland annat blev in-
strumentbrädan förfinad med mer valnöt 
och trälisterna på dörrsidorna blev mer 
som förr i tiden med breda fina inlägg-
ningar av mönsterpassat valnötsfanér. Det 
hade funnits idéer om att introducera en 
helt genomdigitaliserad instrumentering 
men motståndet bland designpersonalen 
blev så kompakt att det inte blev något av 

med detta.

På 1987 års modeller infördes bränslein-
sprutning för alla typer, vilket medförde en 
något piggare bil kombinerat med att ABS-
bromsar äntligen blev standard rakt över. 
Inga större utseendemässiga förändringar 
gjordes men en del interiördetaljer skvall-
rade om att det var en nyare modell.

TVÅAN

Modellerna Silver Spirit II och Silver Spur 
II som presenterades på Frankfurtmässan 
1989 och också på diverse jippon (brukar 
kallas events på marknadsföringsspråk) 
som arrangerades på olika håll i världen 
låter som två helt nya modeller. Sanningen 
är att för modellåret1990 infördes bara 
många små delvisa uppgraderingar, vilket 
möjligen ändå gjorde dem förtjänta av de 
ändrade namnen. Det syntes inte så myck-
et på utsidan bortsett från att det fram-
gick av modellbeteckningarna på bakluck-
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an. Kännarna la också märke till att man 
hade gjort nya hjul i aluminium och försett 

dem med hjulsi-
dor i rostfritt stål. 

Instrumentbrädan 
fick ännu en liten förändring genom en 
sarg av tvärmönstrat trä, vilket höjde ele-
gansen och kvalitetskänslan ytterligare ett 
snäpp. Sätena blev elektriskt uppvärmda 
och justerbara och det blev möjligt att 
använda mobiltelefon i bilarna. Stöldlarm 
kom och ökade säker-
heten mot brott. Den 
nya Bosch K Motronic 
bränsleinsprutningen 
gav motorn mer kraft. 
Även om fabriken 
fortfarande höll fast 
vid principen att mo-
torstyrkan var tillräck-
lig erkände man att 
den nu gav 226 häst-
krafter vid 4 300 va-
rav och en förbättrad 
toppfart, strax över 
200 km/tim. Alla nya 
modeller kunde köras 
på blyfri bensin. Men 

förbättringarna omfattade också vägegen-
skaperna som fick Automatic Ride Control 
(ARC), ett sinnrikt datastyrt elektronik-
system som anpassade körningen efter 
vägförhållandena och optimerade komfort 
och säkerhet genom att en microprocessor 
omärkligt och helt automatiskt på några 
millisekunder kunde förändra fjädringen 
mellan mjukt och hårt allt efter vad förhål-
landena krävde.    

Limited edition (71 st byggda) Rolls-Royce 
Silver Spur II Mulliner Park Ward gjordes 
i Crewe men slutmonterades hos Mulliner 
Park Ward på Hythe Road i Willesden, 
London. Sorgligt nog las tillverkningen på 
Hythe Road ned sent under 1991 och det 
som fortsättningsvis gick under namnet 
Mulliner kom att bli en specialavdelning 
inne i Crewefabriken, där arbetet med att 
förse standardbilarna med individuell ex-
trautrustning kunde fullföljas separat vid 
sidan av och utan störa rytmen i den van-
liga serietillverkningen.

När den stora Phantom VI limousinen las 
ner 1991-92 ökade intresset av att tillhan-
dahålla en extra rymlig förlängd variant 
av Silver Spur. Här fanns fortfarande kvar 
en marknad som efterfrågade limousiner 
för speciella tillfällen. Den imponerande 
Phantom VI hade dock blivit alltför ålder-
domlig i sin konstruktion och dessutom 
var produktionen av det lilla fåtal sådana 
som marknaden önskade så fruktansvärt 
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kostsam och arbetskrävande att det var 
otänkbart att fortsätta längre. Den lilla 
specialistfirman Robert Jankel Design i 
Weybridge (Panther cars) och i viss mån 
det återuppväckta Hooper hade påpassligt 
snabbt skapat sig en egen liten niche med 
att förlänga standardmodellen med en 36 
eller 42 fot extrabit på mitten, så att bi-
larna såg ut som jättelånga helt opropor-
tionerliga korvar. Samma företeelse hade 
drabbat Cadillac och Lincoln i USA sedan 
många år med sina stretch-limos. För att 
motverka Vilda Västernmentaliteten ut-
vecklade Rolls-Royce själva en egen lång 
modell med 24 fot extra men här utförde 
man ett komplicerat svets- och konstruk-
tionsarbete så att bilen fick mer av en egen 
identitet med högre fönsterytor, förhöjt 
tak och i grunden förändrat bakparti, bätt-
re anpassat till den nya längden. Därmed 
fick Rolls-Royce Mulliner Park Ward Silver 
Spur II Touring Limousine (senare kortat 
till bara Rolls-Royce Touring Limousine) 
ett betydligt bättre utseende som utgjorde 
en integrerad helhet på ett annat sätt än 
de oändligt långa kapa-och-förläng-job-
ben från utanförstående så kallade föräd-
lingsföretag. Inredningen i den nya Spur II 
Touring Limousine stod inte långt efter de 
tidigare förnämliga Phantom-modellerna 

men nu inkorporerat i en modern självbä-
rande kaross med moderna vägegenska-
per och goda prestanda.

TREAN

I augusti 1993 var det dags för de nya 
Rolls-Royce Silver Spirit III och Silver 
Spur III att presenteras. Nu hade priset 
för dessa stigit till £ 104 774 respektive £ 
199 428, alltså mer än dubbelt så mycket 
som begärdes vid introduktionen av i stort 
sett samma bilar 13 år tidigare. Tyvärr 
råkade introduktionen sammanfalla med 
ytterligare en recession på marknaden så 
försäljningen gick knackigt. Dessutom var 
det inte precis några tydliga förändringar 
som genomfördes på den här tredje gene-
rationen. Trots investeringskostnader på £ 
30 miljoner och 70 olika modifieringsåtgär-
der lyckades man att få Silver Spirit/Spur 
III att se precis likadana ut som Silver 
Spirit/Spur II! Motorförbättringar som ge-
nomfördes höjde i alla fall toppfarten till 
215 km/tim och bränsleekonomin förbätt-
rades samtidigt något. Instrumentbrädan 
förändrades igen och nu med airbags på 
den plats där handskfacket alltid hade fun-
nits tidigare.

ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT OCH SILVER SPUR 
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1994 hände något som fått oss att föränd-
ra synen på vad en Rolls-Royce står för. 
För de flesta av oss är det viktigare med 
bekvämlighet och elegans än snabba pre-
standa. Därför har Rolls-Royce alltid satsat 
på att förse sina bilar med motorer som 
ger tillräcklig fart och styrka. Bilar med 
inriktning på snabb acceleration och hög 
toppfart har alltid uppfattas som mindre 
raffinerade med störande väg- och mo-
torljud i kupén och allmänt bullrigare än 
vad som har kunnat accepteras i en Rolls-
Royce. Samtidigt har en utveckling pågått 
parallellt med Silver Spirit och Silver Spur 
men bara under Bentley-namnet nämligen 
en turbomatad motor med 50 procent mer 
styrka än den utan turbo. Framgången 
bakom Bentley-turbon lät inte vänta på 
sig och Bentleys andel av försäljningen 
har ökat och ökat. Trots allt har Bentley-
turbon ansetts väldigt fin och inte alls så 
där brutal och öronbedövande som hos 
en del råare konkurrenter. Dags alltså att 
våga introducera nya Rolls-Royce Flying 
Spur, en Rolls-Royce som för första gång-

en i världshistorien 
har försetts med 
ett turboaggregat, 
samma Garrett Air 
ResearchT4 som 
på Bentley Turbo R. 
Namnet Flying Spur 
lånades från en fin 
sportig fyrdörrad 
version av Bentley 
Continental från H J 
Mulliner från 1950- 
och 1960-talen. 
Egentligen kan man 

säga att Rolls-Royce Flying Spur bara är en 
Bentley Turbo R med Rolls-Royce-grill. Till 
ett tilläggspris av cirka £ 25 000 fick man 
en bil som behöll anseendet av en Rolls-
Royce men med en Bentleys prestanda, 
en kombination som var alltför bra för att 
företaget skulle kunna låta bli att ta fram 
en sådan modell. Den hade ju ordet succé 
målat över hela grillen. Nu fanns bara en 
sak till för att göra specialaren ännu mer 
attraktiv: Den skulle tillverkas i ett myck-
et begränsat antal, bara så litet som 150 
stycken. Aldrig någonsin tidigare hade 
man kunnat köra en Rolls-Royce från 0 till 
100 km/tim på sju sekunder.

FYRAN?

1996 var det aktuellt med stora föränd-
ringar även av bilens utseende men kon-
stigt nog valde man att inte ändra beteck-
ningarna till Silver Spirit IV och Silver Spur 
IV. I stället fick de bara helt enkelt heta 
New Silver Spirit och New Silver Spur. 
Mest iögonenfallande förändringen var de 
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nya moderniserade delvis karossinfärgade 
stötfångarna och den minskade grillen, 
som var en direkt konsekvens av att ko-
fångaren fram hade höjts upp något. För 
att det skulle se balanserat ut behövde gril-
len kortas och kylarprydnaden The Spirit of 
Ecstasy reduceras i storlek med 20 procent 

i proportion härtill. Det gjordes faktiskt 
också en del små förändringar i plåtpress-
ningarna som en följd av den ändrade ko-
fångardesignen, så det här blev faktiskt 
den mest märkbara exteriöra förändringen 
av modellerna sedan introduktionen 1980. 
Hela bilen såg genast betydligt modernare 
ut, vilket nog var högst nödvändigt vid det 
här laget för att kunna hålla liv i en nu 16 
år gammal bilmodell och låta den leva yt-
terligare något eller några få år till. Massor 

av andra smärre 
förändringar ut-
vändigt såväl som 
invändigt ingick i 
det nya skrädderiet 
som kostade Rolls-
Royce Motor Cars 
Ltd ytterligare £ 25 
miljoner, en nätt 
liten summa för så 
tydliga förbättring-
ar den här gången.

Svenska gene-
ralagenten och 
återförsäljaren AB 

Förenade bil noterade i sin prislista för 
1996 att Silver Spirit III kostade 1 523 000 
kr medan Silver Spur gick på 1 716 000 kr. 
Om någon i Sverige fick för sig att köpa en 
Touring Limousine fick man punga ut med 
hela 3 040 000 kr. 

Vid den här tiden verkade inte företa-
get Rolls-Royce vara så noga med hur 
man hanterade gamla inkörda namn 
från tidigare modeller. Det var inte 
bara Flying Spur som hade kommit 
tillbaka. En version av Silver Spur fick 
1994 namnet Silver Dawn, ett namn 
som ursprungligen använts på de 
med påklistrad Rolls-Royce-identitet 
försedda Bentley Mark VI och R-type 
saloon, som tillverkades mellan 1949 
och 1955. Nu skulle det gamla namnet 
återanvändas men bara på en version 
av Silver Spur som började närma sig 
slutet av sin utveckling och det stod 
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inte för något särskilt egentligen. Det är 
väl ingen på Rolls-Royce Motor Cars Ltd 
som riktigt har förmått förklara varför man 
tog till det här drastiska steget att sätta 
ett redan använt namn på en inte ens ny 
modell utan egen karaktär. Namnet Silver 
Dawn användes först bara i USA men 1996 
infördes det också på övriga marknader.

För dem som behövde en bil med större 
innerutrymmen än vad en Silver Spur kun-
de erbjuda fanns som alternativ en Silver 
Spur Limited Edition (främst för mellan-
östernmarknaden) som var 14 fot längre 
men som ändå kunde ge tillräckligt mycket 
mer plats för långbenta baksätespassage-
rare. Om detta ändå inte räckte kunde 
man som alternativ beställa en Flying 
Spur Park Ward (nu hade man tappat bort 
Mullinernamnet) som hade 24 fots längre 
hjulbas och som kunde utrustas med all-
sköns extra bekvämligheter så som mel-
lanruta, egen air condition i baksätet, in-
tercom, extrasäten och barskåp.

1997 infördes lågtrycksturbon även på 
Silver Spurmodellen. Annars var det inte 
särskilt mycket som hände på Silver Spirit 
och Silver Spur under det sista modellåret 
1998. För den som vill kunna skilja en 98:
a från en 97:a är bästa rådet att kolla på 
kofångarna. Om hela kofångaren fram så-
väl som bak är i karossens färg och med 
en kromad mittlist så är det en 98:a. 97:
an hade haft kvar ett smalt svart mittparti 
med kromlist.

PÅ SLUTTAMPEN

Vid det här laget hade det blivit tämligen 
välkänt att introduktionen av ersättaren 
till Silver Spirit och Silver Spur var nära fö-
restående och mindre nogräknade motor-
journalister tillsammans med några kvälls-

tidningar hade redan läckt hemlig informa-
tion om den nya modellen som skulle heta 
Silver Seraph och kom att introduceras mot 
slutet av 1997, följd av Bentley Arnage i 
början av 1998. Så nu hade äntligen slu-
tet kommit för Rolls-Royce 18 år gamla 
standardmodeller i Silver Spirit-serien. 
Med den nya modellen skulle också följa 
att det skulle bli slut med tillverkningen 
av Rolls-Royce gamla V8, som hade hängt 
med ända sedan 1959 i Silver Cloud. De 
nya Rolls-Royce Silver Seraph och Bentley 
Arnage skulle i stället använda moderna, 
nyutvecklade BMW-motorer, V 12 respek-
tive V8. Nu kom det efter hand att visa sig 
att den gamla Rolls-Royce 6,75 liters V8:
an hade minst nio liv, för den fortsatte att 
användas i Bentley Continental. År 2000 
var den också tillbaka igen i nya Bentley 
Arnage Red Label och även i den nya Rolls-
Royce Corniche. Så än var den gamla tro-
tjänaren inte uträknad!

1998 slutade man så att tillverka Silver 
Spirit, Silver Spur och Silver Dawn och 
tillverkningen i Crewe ställdes om för pro-
duktion av nya modeller av Silver Seraph 
och Bentley Arnage. Det dröjde inte många 
år förrän den allra mest revolutionerande 
förändringen av Rolls-Royce skulle kom-
ma att genomföras som en följd av upp-
köpen från BMW respektive Volkswagen. 
Detta innebar att Rolls-Royce helt läm-
nade Crewefabriken medan Bentley blev 
kvar och efter något år av omställningar 
och av uppförandet av en helt ny fabrik i 
Goodwood, kom Rolls-Royce ut med från 
grunden helt nya modeller av Rolls-Royce, 
vars like vi ännu skådar under det nygamla 
namnet Phantom. Hittills har försäljningen 
av de nya modellerna varit över förväntan. 
Hur framtiden ser ut är som alltid ovisst 
men mot bakgrund av de stora föränd-
ringar som det handlat om för Rolls-Royce 
del efter övertagandet från BMW så måste 
man säga att det har artat sig väl. Det fö-
refaller kanske ändå inte som så sannolikt 
att de nya Rolls-Royce Phantom-bilarna 
skall kunna komma upp i sådana produk-
tionstal som Silver Spirit och Silver Spur 
uppnått, sammanlagt 18 550 bilar av en 
och samma modell, under sina 18 år.
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Tekniska specifikationer:

Silver Spirit (Silver Spur) 1980-1989

Motor: V8 6 750 cc kompr 9:1 

Växellåda: GM 400 3-speed auto

Längd/bredd/höjd: 526,8 cm (537,0 cm)/ 188,7 
cm/ 148,5 cm

Olastad vikt: 2 245 kg (2 275 kg) 

Pris i England 1980: £ 49 629,02 (£ 56 407,59)
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Tekniska specifikationer:

Silver Spirit II (Silver Spur II) 1989-1993

Motor: V8 6 750 cc kompr 8:1

Växellåda: GM 400 3-speed, från 1991 GM 4L80E 
4-speed

Längd/bredd/höjd: 526,8 cm (537,0 cm)/ 188,7 
cm/ 148,5 cm

Olastad vikt: 2 350 kg (2 380 kg)

Pris i England 1989: £ 85 609 (£ 99 757)

Mulliner Park Ward Silver Spur II Limousine/
Touring Limousine 1991

+24 inches (61cm) 598,0 cm/153,5 cm
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Tekniska specifikationer:

Silver Spirit II (Silver Spur II) 1989-1993

Motor: V8 6 750 cc kompr 8:1

Växellåda: GM 400 3-speed, från 1991 GM 4L80E 
4-speed

Längd/bredd/höjd: 526,8 cm (537,0 cm)/ 188,7 
cm/ 148,5 cm

Olastad vikt: 2 350 kg (2 380 kg)

Pris i England 1989: £ 85 609 (£ 99 757)
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Tekniska specifikationer:

Silver Spirit III(Silver Spur III)

Motor: V8 6 750 cc kompr 8:1, 20 procent mer hkr

Växellåda: GM 4L80E 4-speed

Längd/bredd/höjd: 526,8 cm (537,0 cm)/ 188,7 cm/ 
148,5 cm

Olastad vikt: 2 430 kg (2 470 kg)

Pris i England 1993: £ 98 194 (£ 116 893)

ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT OCH SILVER SPUR 
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Tekniska specifikationer:

Flying Spur 1994-1995

Motor: V8 6 750 cc kompr 8:1, 298 hkr

Växellåda: GM 4L80E 4-speed

Längd/bredd/höjd: 537,0 cm/ 188,7 cm/ 148,5 cm

Olastad vikt: 2 387 kg

Pris i England 1994: £ 148 545

ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT OCH SILVER SPUR 
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Park Ward Limousine 1996

+24 inches(60,5cm)=599,5 cm/153,5 cm/2 640 kg

Silver Spur with division 1996

+14 inches (35cm)=577,0 cm/2 600 kg/ £ 210 854
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ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT OCH SILVER SPUR 
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Tekniska specifikationer:

Silver Dawn

Motor: V8 6 750 cc kompr 8:1

Växellåda: GM 4L80E 4-speed

Längd/bredd/höjd: 537,0 cm/ 188,7 cm/ 148,5 cm

Olastad vikt: 2 470 kg

Pris i England 1996: £ 118 557
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1980 519

1981 2 440

1982 2 494

1983 1 454

1984 1 926

1985 2 253

1986 2 621

1987 2 469

1988 2 604

1989 3 567

1990 3 071

1991 2 886

1992  805

1993 1 207

1994 1 361

1995 1 128

1996 1 751

1997 1 752

Antal tillverkade per modellår

Silver Spirit 1980-1989: 8 125 (8 129)
Silver Spirit II 1990-1993: 1 152 (1 152)
Silver Spirit III 1994-1995: 234 (211)
New Silver Spirit (96) 1996-1997: 145
Silver Dawn 1995-1998: 237 (237)
Silver Spur 1980-1989: 6 214 (6 238)
Silver Spur II 1990-1993: 1 658 (1 658)
Mulliner Spur 1990-1991: 71 
Silver Spur III 1994-1995: 465 (430)
Flying Spur 1993-1995: - (134)
New Silver Spur (96) 1996-2000: 802 (361)
Silver Spur Limousine 1982-1999: 101
(36 inch 1982-1985: 16
42 inch 1984-1988:84
14 inch 1984: 1)
Silver Spur Centenary: 1
Silver Spur Centenary replica: 25
Silver Spur Division 1997-1999: 39
Silver Spur Non Division 1998: 20
Silver Spur Armoured 1999: 1
Silver Spur Touring Limousine 1992-1997: 103
Park Ward Limousine 1996-1999: 52 (50)

Totalt: R-R 1980-1998: 18 550
Totalt SZ (RR+B) 4 door: 30 460

PRODUKTIONSTAL ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT 1980-1998

ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT OCH SILVER SPUR 
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Källor

1. Fabrikens uppgifter (Rolls-Royce 
Motors 2004)

2. Malcolm Bobbitt i boken om 
Silver Spirit & Silver Spur (Veloce 
Publishing 2005) 

3. Graham Robson; Rolls-Royce & 
Bentley Volume 4: Silver Spirit to 
Azure 1980-1998 (Motor Racing 
Publications 1999) 

Modellkoder i chassinumret 

(4:e och 5:e tecknet av 17 tecken i  
VIN Vehicle Identification Number)

ZA silver Dawn

ZG silver Spur

ZN LWB 4door

ZS SWB 4door

ZV Park Ward Limo

ZW Silver Spur Limo

ZY Silver Spur Division

ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT OCH SILVER SPUR 
– MODERNA KLASSIKER
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Sedan debuten 1998 har Bentley Arnage 
varit flaggskeppet i modellutbudet, en 
hyperbekväm stor Bentley som ger ett 
intryck av sofistikerad, diskret elegans.  
Under de senaste tio åren har Arnage-mo-
dellen genomgått ett kontinuerligt utveck-
lingsarbete när det gäller karossdesign, 
chassi och kraftkälla för att den ska kunna 
vidmakthålla sin ställning som klassledare 
i det övre superlyxbilssegmentet. Nu pre-
senteras den förmodligen sista specialver-
sionen någonsin av Bentley Arnage - The 
Final Series. Den här specialaren får ut-
göra toppen av 90 års ständig utveckling 
av legenden Bentley. Samtidigt markerar 
den 50-årsjubileet för en gammal trotjä-

nare, den förnämliga V8-motorn. Nu när 
Arnage introducerar Final Series betyder 
det att man signalerar slutet för Arnage 
och markerar början för Bentleys förbere-
delser för framtiden. Vad kan komma att 
bli dess ersättare?

Specialversionen Arnage Final Series, som 
visades på Parismässan nu i höst och en-
dast kommer att tillverkas i begränsat an-
tal, 150 stycken (varav bara 15 går till Eu-
ropamarknaden, kanske ingen till Sverige), 
innehåller massor av intressanta specifika-
tioner och utrustningsdetaljer som inte har 
kunnat fås tidigare. Så sent som på 2008 
års modell gjordes vissa småförbättringar 

av modellerna Arnage T och Arnage 
R. Arnage Final Series har behållit 
dessa på så sätt att den har kombi-
nerat Arnage T:s prestanda med Ar-
nage R:s bekväma lyx. V8-motorn 
på 6 761 cc med dubbla turbo är 
helt handbyggd och varje exemplar 
signeras av den ansvarige team-
ledaren på avdelningen. Motorn 
utvecklar 500 hkr och har ett vrid-
moment på 1 000 Nm, vilket ger en 
acceleration från 0-100 på snabba 
5,5 sekunder och en toppfart på 
288 km/timman - inte dåligt för ett 
ekipage som väger sina modiga 2,6 
ton! När V8-motorn introducerades 

BENTLEY  ARNAGE - 
FINAL  SERIES
Text: Jan Segerfeldt, Bild: Bentley Motors
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1959 på Rolls-Royce Silver Cloud II och 
Bentley S2 gav den ungefär 200 hkr men 
nu får man alltså ut två och en halv gånger 
mer kraft ur samma motor. Ändå har enligt 
fabriken bränsleförbrukningen reducerats 
med 60 procent och utsläppen med fan-
tastiska 99 procent på dessa 50 år!

Bilen utrustas med en sexväxlad automat-
låda från ZF som ger ultrasmidiga näst intill 
omärkbara växlingar. Den är också försedd 
med ESP (Electronic Stability Programme) 
som förbättrar den dynamiska responsen 
och köregenskaperna genom att sys-
temet griper in om hjulens grepp re-
duceras men knappt så att föraren 
märker det. Kontroll av lufttrycket 
i däcken sköts också elektroniskt. 

Hjulen har ka-
raktäristiska 
fem-ekrade 
8,5 J 20-
tums alumi-
niumfälgar 
med Pirelli P 
Zero 255/40 
ZR 20-däck (sam-
ma som på Bent-
ley Brooklands-
coupén). Det fly-
gande B-et (som 
ursprungligen rita-
des av tecknaren 
F Gordon Crosby 
från tidningen 
Autocar på 1920-

talet) som står 
uppe på kylar-
grillen är säker-
hetsanpassat så 
att det drar sig 
tillbaka in i gril-

len vid yttre tryck. 
För att ingen ska 
missa att 
detta är en 
specialare 
har man 
försett ex-
t e r i ö r e n 
med kän-
n e t e c k e n 
i form av 
små Le 

Mans-gr i l lar 
med ett Final 
Series-märke 
placerat ovan-
för på fram-
skä rmarnas 

BENTLEY  ARNAGE - FINAL  SERIES
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BENTLEY  ARNAGE - FINAL  SERIES

sidor. På trösklarna vid insteget till fram-
sätet har sparklisterna fått en speciell plåt 
som anger att detta är en Final Series, så 
att även ägaren ska bli påmind om detta 
varje gång han kliver i eller ur bilen. På 
dörrlisterna fram och bak har man lagt in 
Bentley-monogrammet i trälisterna. För 
baksätespassagerarna finns picnic-bord 
och ett cocktail-kabinett med tillbehör 
integrerat i framsätenas bakpartier. Som 
ni vet ingår i standardpriset (cirka 4 milj 
kr) på nya Rolls-Royce Phantom ett para-
ply instoppat i bakdörren. Bentley Arnage 
Final Series (pris under 3 milj kr) går ett 
steg längre och har fyra Bentley-paraplyer 
upphängda i bakluckan. 

Man kan välja mellan 42 exteriörlackfärger 
och 25 färger på skinnet i inredningen. Till 
en bil går det åt 17 hela skinn som görs till 
400 olika bitar. Det finns tre träfanérsvari-
anter som standardval men det är natur-
ligtvis inget som hindrar att man bestäl-
ler något utöver standard om man så vill. 
Det eleganta hantverket med träarbetet i 
inredningen tar en anställd 13 dagar att 

slutföra. Fabriken behöver minst sex veck-
or totalt att tillverka en bil. 

Vissa av de här utrustningsdetaljerna har 
redan tidigare funnits som extra beställ-
ning från Mulliner. Det är ingen tvekan om 
att man får massor av specialgjort, hög-
klassigt hantverk för pengarna. Naturligt-
vis kan man utrusta sitt eget exemplar 
med ytterligare exklusiva grejor om man 
så önskar, vilket 80 procent av Arnage-
köparna faktiskt också brukar göra. Till 
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exempel kan man få världens mest av-
ancerade ljudanläggning från Naim med 
1 100 W, tio högtalare och nästa genera-
tionen Digital Signal Processing med åtta 
inställningar för det absolut bästa ljudet. 
Känslan av att sitta i en konserthall riske-
rar att överträffas. Nackdelen för den som 
vill ha en helt eget personifierat exemplar 
är att han får räkna med att hans bil kom-
mer att ta mer än sex veckor att tillverka. 
Och givetvis kostar det en extra slant, men 

det tycks många köpare anse det vara väl 
värt.

Men hur ser framtiden ut för Bentley? 
Kommer vi någonsin att åter få se en Bent-
ley som har så mycket av toppkvalitet och 
elegans och utstrålar en sådan närvaro på 
vägen oavsett pris? Eller är detta den sista 
riktiga Bentleyn som inte bara är en för-
klädd Volkswagen?  
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Produktvägen 16 
246 43 Löddeköpinge

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

Mobil +46 (o) 705-71 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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Det respekterade designföretaget Pininfa-
rina, som aldrig är främmande för att göra 
fina bildesigner på “bättre” chassin, har 
fått ett uppdrag som verkligen är en tuff 
utmaning även för gamla garvade bilkrea-
törer: 
Man tar en ny Rolls-Royce Phantom 
Drophead Coupe, skrotar karossen och 
gör i stället en tvåsitsig sportbil som på-
minner om gamla goda 1930-talet, när 
det vackra innefolket vann concours 
d´elegancetävlingar på franska Rivieran 
med exklusiva, extravaganta karossbygg-
da superversioner av Bugatti, Delage, 
Hispano-Suiza,Isotta-Fraschini och Talbot-
Lago. Det var bilsamlaren Roland Hall som 
la in en sådan beställning 
hos Pininfarina. Förmod-
ligen medföljde inga in-
struktioner om hur myck-
et bygget skulle få kosta. 
Här skulle det bli fråga 
om ett bygge i ett enda 
exemplar (en one-off), så 
utvecklingskostnaderna 
är säkert astronomiska. 
Mr Hall har säkert råd.

Inför det hedersamma 
uppdraget samlade Pinin-
farina sina bästa kaross-
byggarkrafter och kastade 
blickarna bakåt och min-

des exempelvis specialarna som Ferrari 
P4/P5 byggd på Ferrari Enzo och Scaglietti 
K. Roland Hall ägde redan den Rolls-Royce 
Phantom Drophead Coupe som bildade ba-
sen för nya Hyperion. Man började med att 
ta bort baksätet och att flytta framsätena 
40 cm bakåt. För att likna de gamla tret-
tiotalslyxcoupéerna måste taket förlängas 
samtidigt som bakpartiet kortas och mjuka 
flytande former skapas. Det var ett krav 
vid beställningen att den klassiska Rolls-
Royce-grillen skulle behållas i stort sett 
intakt men ändå införlivas på ett naturligt 
sätt i bilens nya former. Genom att den 
också fått en viss bakåtlutning och i kom-
bination med att de nya integrerade Bix-

ROLLS-ROYCE HYPERION 
– BY PININFARINA
Text: Jan Segerfeldt. Bild: WorldCarFans.com
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enonstrålkastarna med LED-teknologi fått 
följa formerna, har bilens aerodynamiska 
prestanda kunnat förbättras något (stan-
dardcoupen har luftmotstånds-cd = 0,37). 
Stora delar av den nya karossen har gjorts 
i karbonfiber men dörrarna har faktiskt till-
verkats helt i trä (!) och fått ett utförande 
som man ibland ser på vissa lyxiga mo-
torbåtar.

 
När det gäller inredningen i bilen så har 
den i stort sett kunnat behållas intakt även 
om utrymmet har krympt eftersom det nu 
är fråga om en tvåsitsig bil. Undantaget 
är klockan som ingår i ut-
rustningen på instrument-
brädan. Standardklockan, 
som redan håller hög klass 
som alltid i en Rolls-Royce, 
har ersatts av en special-
designad retro anno 1945 
tillverkad av det aktade 
företaget Girad-Perregaux 
enkom för Pininfarinas Hy-
perion. En finess med den 
som inte standardklockan 
har är att ägaren Mr Hall 
när som helst kan tas loss 
den och bära den som sitt 
armbandsur.

Mekaniskt har inga sär-
skilda förändringar gjorts, 

vilket inte heller ska behövas med ett så 
högklassigt utgångsmaterial och Rolls-
Royce Phantom Drophead coupe har väl 
redan prestanda så det räcker för de fles-
ta. Det finns inga uppgifter om bilens vikt 
men den kanske kan ha blivit något lätt-
tare än standard och som sagt något mer 
aerodynamisk så 0-100 bör inte ta mer än 
5,7 sekunder medan toppfarten är styrd 

till max 240 km/tim. 

Men är den snygg? Har 
Pininfarina lyckats bättre än 
det egna designteamet hos 
Rolls-Royce? Tja... Enligt min 
humble opinion är väl inte 
originaldesignen på Phantom 
Drophead Coupe helt lyckad 
i alla delar men jag vet inte 
om Hyperion är den rätta vä-
gen att gå för att uppnå en 
förbättring. Det är svårt med 
design, kanske svårare än 
man tror.

Om målsättningen först och 
främst är att skapa en udda 

bil som verkligen står ut och 
som väcker sådan uppmärksamhet att den 
förstärker ägarens ego, ja, då är det kan-
ske ändå rätt väg?

ROLLS-ROYCE HYPERION - BY PININFARINA
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FRÅGOR OCH SVAR TILL REDAKTIONEN

FRÅGA:

Byggdes Rolls-Royce Silver Dawn i för-
sta hand med individuella karosser från 
fristående karossmakare till skillnad från 
samtida Bentley Mark VI som har samma 
chassi?

SVAR:

Rolls-Royce byggde 4 188 Bentley Mark 
VI standard steel saloons och 1 012 ka-
rossbyggda Mark VI:or samt 2 037 R-type 
standard steel saloons och 283 kaross-
byggda R-type:ar mellan 1946 och 1955. 
Standardmodellen av Rolls-Royce Silver 
Dawn var i det närmaste identisk med 
Bentleys Mark VI och R-type (detaljskill-
nader finns men utrymmet tillåter inte en 

redovisning härav) men kom i produktion 
först under 1949. På Rolls-Royce Silver 
Dawnchassit gjordes 697 stycken med 
standard steel saloon. Detta var faktiskt 
första gången i världshistorien som man 
kunde köpa en ny Rolls-Royce med en fär-
dig standardkaross i stål.  

Anm 1. Övriga: Ett Silver Dawnchassi ex-
porterades till Montevideo 1953 men det 
är inte känt vad som hände med chassit 
sedan det lämnade England.

Sammanlagt gjordes 761 Rolls-Royce 
Silver Dawn. 

Anm 2. Rolls-Royce återupptog namnet 
Silver Dawn åren 1995-1998 på en variant 
av Silver Spirit. Se omfattande artikel om 
Rolls-Royce Silver Spirit på annan plats i 
denna Bulletin.

De karossbyggda Silver Dawnbilarna var bara 64 stycken fördelade på:

H J Mulliner & Co Ltd 3

James Young Ltd 11

Park Ward & Co Ltd 28

Freestone & Webb Ltd 6

Hooper & Co (Coachbuilders) Ltd 12

Henri Chapron, Paris 1

Carrozzeria Ghia SpA 1

Carrozzeria Farina 1

Övriga 1
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Annonsregister

Bentley sid  28
Bil & Industribromsar sid  43
English Car Care sid 58
GAD sid 14
Norrorts Bil & Van Service sid  19
Nynäs  sid 2
PASCO AB sid  63
Prinfo Alfredssons AB sid  5
Raymond Weil sid 64
RR & B Motors sid  43
Rohdins Automobile Service AB sid  32-33
SU-service sid  26

Annonspriser i den Svenska Bulletinen, priserna anges för helt år
  Färg
Omslagets sista sida  11 000 kr
Mittuppslag  10 000 kr
Helsida    5 000 kr
Halvsida     3 000 kr
Kvartssida    2 000 kr

Medlemmars radannonser är gratis

Guiden
I våra planer kommer RREC guiden att finnas på klubbens hemsida. Denna kommer att vara till 
för dig som äger en Rolls Royce och där kan du få många tips. I Guiden kommer du att hitta 
företag som är intresserade av att hjälpa dig på olika sätt.

Antal utgivningar, 4 nr per år,  Upplaga 500 ex

NYA MEDLEMMAR

Jonas Hellborg
Vårvädersvägen 4i, 222 27 LUND Rolls-Royce Silver Shadow MPW 2-d 1967
jonas@hellborg.com  H. J. Mulliner Park Ward

Lillemor & Kent Nordenmark
Göteborgsvägen 91 B,  Rolls-Royce Silver Cloud, Standard Saloon
461 54 TROLLHÄTTAN 
lillemor@nordenmark.net

Ronny Persson
Gunnarskärsvägen 3, 663 33 SKOGHALL

Vi önskar Er hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av klub-
bens arrangemang
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UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB

 
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 skinnklädsel samt 
fantastiskt vackra bord i baksätet. Tillverkad i alu-
minium i endast ett fåtal exemplar. Bilen är i ett 
synnerligen gott skick.

Aston Martin Virage Volante 1991. Premiärbilen 
från Birmingham utställningen. Unik bil, endast 
tillverkad i Ett exemplar. Röd med svart skinnin-
redning. Bilen är i ett sagolikt fint skick och helt 
nyservad på fabriken. En unik och vacker cabrio-
let för en riktig connoisseur. Körd endast 1000 
mil

Maserati Royale 1989, Grafitmetallic med vacker 
magnolia skinnklädsel. Obs! Endast körd 1 900 mil. 
En alldeles unik bil, som tillverkats i endast 48 exem-
plar, helt för hand för stadsöverhuvuden och perso-
ner som Pavarotti. Motorn är den legendariska V8:an 
på 4,9 liter. Bilen är svensksåld och har all tänkbar 
utrustning inkl utsökt vackra bord i baksätet

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

Bentley Brooklands 1996, Racinggreen med 
vacker beige skinninredning och matchande 
mörkgrön piping och mörkgröna mattor. En 
mycket vacker bil i ett utomordentligt gott 
skick.

Rolls-Royce Phantom II 3-position drop head by Ra-
nalah. Gräddfärgad med vacker skinninteriör i ox-
blod. Unik 2-dörrars Rolls-Royce, som vunnit Concour 
d´Elegance bland 500 bilar. Endast 2 tillverkade. Bi-
len har genomgått en 4 000 timmars nut and bolt 
restoration.
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Finns hos välsorterade Urbutiker;
Generalagent Bandax Time AB


