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Den Danske sektion
RREC Danish Section
Hjemmeside:
www.rrec.dk
Oplysninger om medlemskab se info på hjemmesiden

Formandens Hjørne
Nu står julen for døren, og det er endnu
engang tiden hvor vi alle sammen kommer
hinanden mere ved, og vi kan se frem til
en forhåbentlig god juleferie med familie
og venner samtidig med at vi ser tilbage
på året der er gået og samtidig ser frem
mod hvad der mon skal ske i det nye år.
Vi takker Beate & Claus Clausen, for at
de igen i år lagde lokaler til vort efterårsmedlemsmøde den 4. november med spisning og hyggeligt samvær på Risbyholm
Gods, Havdrup.
Vi var lige i underkanten af 20 deltagere,
der fik mad fra den lokale slagter, med tilhørende vine og øl ad libitum til den fantastiske pris af 250 kr. pr. næse. Det var
årets sidste arrangement som er gået hen
og blevet til en årlig tilbagevendende tradition.
I det nye år 2011, kan vi se frem til årets
første arrangement ”julefrokosten” gældende for året 2010, der i år afholdes hos
Bente & Peder Fabricius, lørdag den 5. februar kl. 1300 på deres firelængede stråtækte bondeidyl med bindingsværk fra det
16. århundrede, ved Rønnebæk ca. 4 km
fra Næstved
Her vil der samtidig være mulighed for
at nyde Peder Fabricius’s
interessante
samling af helt forskellige veteranbiler
biler, gamle lygter, branduniformer, samt
alle mulige andre gamle bonderekvisitter m.m., der hører sig en rigtig gammel
”Morten Korch”- bondegård til.

vi anbefaler at man ser på indbydelserne
inde i dette nummer og allerede nu reserverer datoerne.
Vi kan også glæde os til Essen-messen
hvor vi allerede har reserveret 15 værelser i dagene fra den 30.3 – 2.4. 2011.
Vi gør opmærksom på at der allerede er
fuldt booket, på vores sædvanlige hotel,
men man skal være tidligt ude, hvis man
ønsker at booke et andet hotel, da der er
rift om værelserne.

I Kristi- Himmelfartsferien, afholdes der
Bemærk at der den 26. februar, kl. 1300 sædvanen tro, det traditionelle stormøde,
holdes en tilsvarende julefrokost hos Dor- med den årlige generalforsamling på Hotel
te & Chresten Elgaard på Skive egnen, og Koldingfjord i dagene den 2.-4. juni 2011.
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I løbet af året vil der i lighed med sidste år
også blive afholdt flere mindre lokale arrangementer, hvor vi kan anbefale, at man
følger med på hjemmesiden, eller i Bulletinens kalender, så man i god tid kan reservere dagene til at få en dejlig oplevelse
i godt selskab.

Vi takker Preben for et stort arbejde som
sekretær og løbsarrangør, og håber på
hans aktive medlemskab i mange år fremover.

Vi ønsker alle familier i RREC-DK-Section
en rigtig glædelig jul og et godt nytår, med
tak for den store deltagelse i vore arrangeSom alle har bemærket i den seneste kor- menter hele året igennem, og vi ser frem
respondance, træder Preben Pedersen ud til et godt og aktivt klubår i år 2011.
af vor bestyrelse, og i denne forbindelse
kan vi oplyse, at vor tidligere formand Formanden
og mangeårige bestyrelsesmedlem Søren
Markdal indtræder som midlertidig sekretær, indtil et valg kan godkendes på den
kommende generalforsamling i juni 2011.

Vi utför service och reparationer
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
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
29 - RREC
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
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

Vi har registrert at våre
Det er kaldt og surt her i Sandefjord når s y n s p u n k t e r
passet
godt
dette skrives.
med det som
besluttet
Bilen er satt i garasjen, EU godkjent og ble
på dette møte.
renvasket.
Varmen er satt på 8 + grader og alt skulle
Neste år er det
derfor være ved det gode.
Likevel, vi som har biler av Shadow gene- 6 ledige styrerasjonen, kan med fordel gjøre litt til for å plasser i mosikre oss en problemfri kjøring også neste derklubben.
Det er ønår.
skelig at de
Det jeg tenker på denne gangen er selv- k o n t i n e n t a l e
seksjonene er
sagt hydraulikk systemet.
Jeg åpner garasjeportene og starter bilene i stand til å
to ganger i løpet av vinteren, kjører de stille kandidavarme på litt høy tomgang, og litt frem og ter til alle de
ledige
styretilbake i garasjen.
og
Da får jeg bremset litt og lirket litt på alt plassene,
som har stått stille en stund, og som kjent at vi i felleser den beste måten å vedlikeholde hydrau- skap benytter
vår stemmelikk systemet, å bruke det.
rett til fordel
Men før jeg begynner å kjøre bil frem og for disse.
tilbake i garasjen, skal jeg på julemat til
Anne og Jens Rønneberg, og Jens og jeg Styret vil informere om hvordan og hvorleskal til Göteborg for julemat sammen med des vi kan oppnå beste mulige innflytelse
i moderklubben når kandidatenes navn er
den Svenske seksjonen.
bekjentgjort for dere medlemmer.
Litt turbulent har det vært i forbindelse
med valg av ny Chairman i moderklubben. Jeg ønsker dere alle en normal travel juleDet er avholdt et møte i Berlin, for å dis- forberedelse med påfølgende rolig og bekutere det mange mener er ukultur i mo- hagelig julehøytid.
derklubben, som hindrer reell medbestemGOD JUL OG GODT NYTT ÅR
melse for de kontinentale seksjonene.
Kjære medlemmer.

Den Norske seksjonen deltok ikke på Åge Antonsen
dette møte, men etter agenda for møte, Formann
bekjentgjorde vi vårt syn i de forskjellige RREC Norwegian Section
saker skriftlig til delegatene.

RREC

SCANDINAVIA

-6

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
Svenska sektionen
RREC Swedish Section
Hemsidan:

www.rrec.se

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

Bäste Medlem,
Vi är nu inne i den mörka vintertiden, då vi har
tid att serva och se över våra kära klenoder.
Det är också tid att tacka alla som bidragit
till aktiviteter och trevliga träffar under året.
Det är glädjande att vi får fler och fler
medlemmar i klubben och det är också jätteroligt att många hört av sig
med idéer på hur vi skall utveckla klubben och göra den mer attraktiv för
alla medlemmar. Fortsätt med det!
Vi har också inlett ett samarbete med Automobilhistoriska klubbens Rolls Royce/
Bentley-sektion där vi kommit överens om
att inbjuda varandra till våra olika aktiviteter för att få ett större utbud av möjliga aktiviteter att deltaga i för alla medlemmar.
Under nästa år arrangerar vi också en resa
till England och ”the Annual” kombinerat
med ett besök på Hunt House. Vi vet att
många i klubben inte varit med om detta
tidigare och ger på detta sätt er möjlighet
att uppleva detta. Förutom vårt årliga årsmöte som nästa år äger rum i Askersund
med utflykter däromkring arrangerar Mona-Lisa och Derek ett rally i södra England/
Cornwall kombinerat med ett möjligt besök
på Guernsey i engelska kanalen. Till detta
kommer flera lokala aktiviteter som vi återkommer om. Dessutom finns alltid möjligheten att deltaga på aktiviteter arrangerade av våra grannländer som t.ex. Forårsrallyet i Danmark och rallyt i maj i Norge.

Med detta önskar jag alla en God Jul och
ett Gott Nytt År
Bästa Entusiasthälsningar
Lars Nord
Ordförande RREC svenska sektionen
PS. Med denna Bulletin medföljer inbetalningskort för medlemsavgift 2011.

Alla aktiviteter hittar du på vår hemsida
under kalender!
7 - RREC
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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
6 - 26 januari 2011. Sydamerikarally från Lima till Arequipa. Ett James Walker arrangemang, se
vidare på www.jameswalkerevents.com
5. februar 2011 : Forsinket julefrokost hos Peder Fabricius – se invitation i bladet se sida 14
26. februar 2011 : Forsinket julefrokost hos Dorte & Chresten Nygaard – se invitation i bladet
sida 15
19 mars 2011. Inbjudan till en teknisk informationsdag med star tkl 10.00 med Christer Larsson
som jobbat i ca 20 år med Bentley och Rolls-Royce. Kostnad 300.-. Denna träff riktar sig till alla
som har intresse för teknisk information. Anmälan till Lasse Amarald (lasse @brollopsbilar.se).
Begränsat deltagar antal, så först till kvarn får mala.
25-26 mars 2011.Den sedvanliga vinprovningen med efterföljande femrättersmiddag och slottsövernattning sker fredag till lördag den 25-26 mars
Priset är 1 500.- per person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 400.-. Kostnaderna för vinerna i vinprovningen och viner till maten tillkommer.
Bjertorps kök har nyligen utsetts Dagens Industri till ett av Sveriges bästa kök, bara
maten är en upplevelse och vi har även i år fårr bra priser
Program:Ankomst vid tretiden fredagen den 25 mars med eftermiddagskaffe. På
kvällen vinprovning med extra föredrag och sedan femrättersmeny. Avresa lördagen den 26 mars
efter en härlig slottsfrukost. En överraskningutflykt utlovas på lördagsförmiddagen. Detaljerat program utdelas vid ankomsten till Bjertorp.
Anmälan absolut senast den 1 februari 2011 till Svante Runberger. e-post svante.runberger@
swipnet.se, alt tel +46 31146306,
31 marts – 3 april 2011: Essen Messe (Techno-Classica Essen)
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. Lördagen 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 lördagskvällen. Årsmöte därefter hemresa på söndagen.
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 9
2-4 juni 2011, Inbjudan till Årsmøde og Forårsrally i Danmark. se sid 10 för mer information
18-19 juni 2011, RREC Annual Rally i Rockingham, se separat annons sid 11 för mer information

26-29 aug guernsey pre-rally se sid 11 för mer information
29 aug-4 sept 2011 ENGELSKA RIVIERAN med frivilligt PRE-RALLY GUERNSEY, se sid 11
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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

9 - RREC
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INVITATION TIL

FORÅRSRALLYET

2011
Rolls Royce Enthusiasts’ Club Denmark
2.-4. juni 2011
Der har været stor forhåndsinteresse for det kommende løb, og hvis du vil være
sikker på en plads i feltet anbefaler vi snarlig tilmelding dog senest 25. februar
2011.
Tilmeldingsblanketten kan hentes på klubbens hjemmeside i begyndelsen af
december www.rrec.dk under arrangementer.
De venligste hilsener
Hans Erik Aamand
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ROCKINGHAM & HQ HUNT HOUSE 2011
Till medlemmar RREC Skandinaviska sektionerna:
Vi organiserar en resa till RREC Annual Rally i Rockingham nästa år, 18-19 juni, med besök och
lunch i Hunt House, Paulersbury för de 4 skandinaviska sektionerna.
Flyg bör arrangeras individuellt till Stansted för Fredag 17 juni 2011.för ankomst på förmiddagen
(Tips: RYAN AIR har från mars 2011 billiga biljetter. Först till kvarn.....osv).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.
Det är viktigt att säkerhetsställa/boka rum tidigt, det här är ett special pris vi har lyckats förhandla.Vänligen notera att hotellet vill ha förbetalning och kan inte refunderas!
Begränsat antal platser! Kan ev. bli annat hotell om ej tillräckligt med rum.
För anmälan/intresse: cloud1@telia.com eller corniche@telia.com
070-5389695 0524-21310
Mona-Lisa & Derek Illingworth
INTERNATIONAL RALLY
ENGELSKA RIVIERAN med frivilligt PRE-RALLY GUERNSEY
Sensommaren 2011
Huvudrallyt startar 29 augusti till 4 sept 2011 och vi tillbringar 6 nätter i Royal Palace Hotel, nära
Torquay i Devon. (www.palacetorquay.co.uk )
Från denna trevliga plats, har vi möjlighet att besöka många ställen, från nordkusten av Devon
och Cornwall, söderut mot Plymouth och dess marina museum, vilda ponnys på heden,och andra
historiemärkta byggnader. Varje dag kommer att vara noggrannt planerad och återigen kommer vi
att köra konvoj, med de äldsta bilarna främst.
Inkluderat: 6 övernattningar, dubbel/twin eller enkelrum tillgängliga. Frukost, luncher, middagar,
gala-middag sista kvällen. Kostnad per person £675. Enkelrumstillägg: £100.
Det finns 40 tillgängliga rum med trädgårdsutsikt, återstoden är “standard”. De tidigaste reservationerna får de bästa rummen. “Först till kvarn....”osv,
GUERNSEY Pre-Rally 26-29 aug : Snabb färjan från Weymouth på fredag 26 augusti,till St Peter
Port, vidare färd till Peninsula Hotel (www.peninsulahotelguernsey.co.uk)
Vi gör olika turer under lördag/söndag, sammankommer med Guernsey Collector Car Club för uppställning på Piren söndag eftermiddag. Snabbfärjan på måndag 29 augusti tillbaka till Weymouth
och en bilfärd på 90 Km till Torquay.
Inkluderat 3 övernattningar, frukost och middag. Färja inkluderad.
F.n. bara dubbel/twin rum tillgängliga. Limiterad antal.
Kostnad per person £385.
En för-inbetalning på £100 per person per rally är nödvändig för säkring av rum.
Vänligen e-maila för mera information eller om intresse för deltagande finnes
till: cloud1@telia.com eller corniche@telia.com
Mona-Lisa & Derek Illingworth
RREC Svenska Sektionen
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Invitation til
Julefrokost, lørdag den 5. februar 2010
kl. 1300.
Alle medlemmer af RREC inviteres hermed med ledsager til vor årlige julefrokost,
som i år afholdes på en rigtig gammel firelænget bindingsværk-idyl, hovedsageligt
fra 1600 tallet,
Det er Bente & Peder Fabricius, der i år stiller deres gildesal til rådighed på gården,
som er beliggende ved Rønnebæk, på vejen fra Næstved mod Mogenstrup, ca. 4 km.
fra Næstved.
Adresse: Gækhøjvej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved
Arrangementet er traditionel julefrokost med alt hvad man kan ønske hertil.:
Prisen bliver ca. 225,- kr. pr. deltager + drikkevarer
Tilmelding til formanden, Jens Kjærulff senest den 20. januar 2011 på telefon 40 14
80 44 eller mail: familien@kjaerulff.net.
Peder Fabricius, glæder sig til at vise os sine nærmest museumsagtige lokaler samt
sin bilsamling af vidt forskellige veteranbiler fra 1914 og fremefter. Der er desuden
en sjov samling af gamle lygter, gamle branduniformer og hjælme, bonderekvisitter
samt alt muligt andet sjovt gammelt mellem hinanden.
Der vil være mulighed for at overnatte på vandrehjem ca 2 km. fra gården, eller på
hotel i Næstved. Såfremt dette ønskes skal man give besked i god tid.
Vi glæder os til at se så mange som muligt fra klubben.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
RREC
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December måned er efterhånden blevet en yderst for-

travlet måned med en masse der skal ordnes eller deltages i. Derfor ”flytter” vi nu julefrokosten til februar
måned.
Dorte & jeg vil derfor gerne invitere alle medlemmer
til en forsinket julefrokost

Lørdag den 26. februar 2011 kl. 13.00
Vi har endnu ikke planlagt hvad indholdet bliver - så
lad det blive en overraskelse. Med hensyn til prisen så
bliver den på et rimeligt niveau. Yderligere information vil senere sættes på klubbens hjemmeside.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ved denne
dato og tilmeldt dig/jer.
På gensyn
Dorte & Chresten Elgaard
Kærgaardsholm, Holstebrovej 484
7860 Spøttrup
Tlf. 9756 6118 efter kl. 18 eller Mobiltlf. 4037 7118
13 - RREC
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Bestyrelsen i den danske section
ønsker alle skandinaviske medlemmer og
deres familie en rigtig glædelig Jul samt
et lykkebringende Nytår.
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SKÅNETRÄFFEN

Skåneträff 5 september
Vi,17 deltagande entusiaster, började
denna vackra söndag klockan tio med att
samlas på Malvagården beläget vid väg
112 i Höganäs. Efter att ha förtärt gott
kaffe, goda bullar och kakor fortsatte färden   klockan elva söderut cirka 1 mil på
väg 111 till Beredskapsmuseet i Djuramossa.

Per Borgström,
Kerstin Friesnendahl Persson med
maken Dan, Henry Sidblom och
Carl Malmaeus
Museet ligger på
den plats där Batteri Helsingborg sattes upp 1940, sedan
tyskarna invaderat
Danmark. Vi fick här
en mycket intressant
och utförlig historielektion av Museichefen Johan Andree.
När ordern om uppsättandet och byggandet av batteriet
fattades var villkoret att det skulle stå
fullt färdigt och krigsdugligt på en månad.
Det arbetades dygnet runt men det tog
47 dygn innan batteriet var färdigställt.
Man har bevarat en av de fyra kanonerna,
stridsvagnshinder, en stridvagn, handeldvapen, radio- och signalutrustning och
mycket mera som ransoneringskort och
liknande som hade anknytning till andra
världskriget. Vi fick också höra mycket om
de personer som arbetat med och
på batteriet och som fortfarande
var i livet. Kanonerna kom bara
att användas för övningsskjutningar mot mål i form av flottar som utlagts i Öresund. Även

Museimonter utvisande bemanningen av en kanon
Chefen för Beredskapsmuseet, Andre
15 - RREC
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tyskarna företog liknande övningar. Luftvärnskanonerna kom till användning den
dagen då ett tyskt spanings- och bombplan Heinkel He-111 kom inflygande från
Danmark jagat och beskjutet av två tyska
Messerschmitt som genast återvände till
Danmark då de upptäckte att svenskarna
öppnat luftvärnseld mot dem. Heinkelplanet tog mark strax i närheten av batteriet
och ur planet kom en dansk flygmekaniker
som kommenderats till tjänst i tyska Luftwaffe med tjänstgöring på Kastrup. Han
hade noga studerat hur piloterna bar sig
åt när de flög och i ett obevakat ögonblick
hade han tagit sig ombord på planet och
flugit iväg. Tyskarna krävde att han och
flygplanet skulle utlämnas till Tyskland.
Planet överlämnades men flygmekanikern

blev kvar i Sverige där han förutom hjälp
till flyende landsmän också   organiserade
vapentransporter till motståndsrörelsen.
Färden fortsatte härefter cirka fyra mil till
Wallåkra stenkkärlsfabrik och krog, där vi
serverades en utsökt torsk med rotfrukter
och kaffe innan vi fick en intressant redogörelse för fabriken och tillverkningen av
ägarinnan och entusiasten Åsa Orrmell
som berättade hur palmerna från juratiden
här förvandlats till stenkol vilket tillsammans med leran var basen i framställandet
av stengodset.
Ett stort tack till familjerna Borgström och
Berg för ytterligare ett välarrangerat möte
i Nordvästra Skåne

I dörröppningen ägaren av Wallåkra stenkärlsfabrik Åsa Orrnell samt Inger och Göte Norén
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Efterårstur i det skønne Odshered i
september 2010
Jens Kjærulff

Henrik fortæller indlevende om
episoder på Dragsholm
Det var fantastisk godt vejr, da ca. 13 køretøjer fra RREC-DK section lørdag den
11. september med ledsagere mødtes til
Motorhistorisk dag, ved Lejre Vig, for at
udstille bilerne sammen med andre bilklubber og selvstændige enthusiaster i ca.
4 timer.

Bodil igen havde arrangeret i sædvanlig
legendarisk stil, ad små veje til Fårevejle
kirke, med efterfølgende ophold på Audebo Pumpestation, som viste sig at være et
af turens højdepunkter, idet en guide fortalte om hele dette områdes opståen, og
dræning, så det i dag er et område, der
ligger under havets overflade, men holdes
Efter denne opstilling, kørte deltagerne i tørt ved hjælp af kæmpe-super pumper,
vort efterårsløb, som Preben Pedersen og der kan holde vandet ude i fjorden, og
dermed gøre lammefjorden til et attraktivt
område, med diger hele vejen rundt.
Selve aftenens ophold, med overnatning
blev afholdt på det helt moderne og flotte
Hotel Fårevejle Golfklub.
Her blev alle deltagere forkælet med en
fantastisk Vildt-gourmet-menu, med efterfølgende hyggeligt samvær og dans til
det lokale orkester.

Henrik beretter om hele
områdets fortræffeligheder

Det var en flot dag, som om søndagen blev
efterfulgt af tidlig morgentur, for de morgenduelige, og
17 - RREC
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Med en besigtigelse af kirken, hvor Jarlen
af Bothwed ligger begravet.
Herefter var der morgenbuffet, inden alle
efter pakning og ud checkning, begav sig
videre ud på en smuk køretur i det skønne
Odsherred., hvor turens primære mål var
Højby kro, hvor frokosten skulle indtages.

På besøg hos Marianne & Frede et stenkast
fra strandkanten.
huse den HVIDE DAME, og efter sigende
stadig huserer i gemakkerne.
Efter en flot og fyldig frokost på Højby Kro,
kørte selskabet videre til Rørvig, hvor et af
de deltagende par, Marianne Poulsen og
Frede Nielsen kunne byde os velkommen
Dejligt med en lille én undervejs
i deres pragtfulde hus, der var beliggende
Undervejs, bød Henrik Kjær og Marianne et stenkast fra Rørvig havn,, direkte ved
dog på en lille èn, d.v.s. dejlig Champag- havet, med den smukkeste udsigt.
ne, eller øl vodka og vin, efter behag, så
man kunne køre i ro og mag videre til bl. a. Her blev vi budt på kaffe og drikkevarer
besøg på Dragsholm slot, hvor Henrik Kjær med chips, kager og chokolade, så vi ikke
viste sig som en fantastisk enthusiastisk, behøvede at spise mere den dag.
engageret og vidende historiefortæller, der
kunne berette om alle de eskapader, der Vi takker for et godt arrangement.
havde udspundet sig i løbet af mange århundreder på slottet, som er kendt for at formanden
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BUGATTI = BENTLEY?
Jan Segerfeldt

Vad är det för skillnad på Bentley och Bugatti? Är det bara en prisfråga? Den
tyske ägaren Volkswagen AG vill nog gärna tydligt markera avståndet mellan
de två prestigefyllda varumärkena men nu finns det anledning att spekulera
över vissa likheter i de senaste modellerna från respektive märke.
Det sägs bland motorjournalister och andra bilkunniga som har insyn i biltillverkarnas
hemligaste vrår att Bugatti 16C Galibier i själva verket är en Bentley Mulsanne, eller
tvärtom om man så vill. Vidstående bild är ett montage där Bugattin och Bentleyn
har lagts ihop. Om man gör en komparativ studie av de båda bilarnas profiler
upptäcker man några intressanta likheter. För det första så verkar hjulbasen identisk
(jämför de röda punkterna i hjulnaven). Andra likheter är till exempel att totallängden
är densamma liksom att punkterna för A-, B- och C-stolparna som är vitala delar i
bilens uppbyggnad, råkar vara placerade på exakt samma ställen (jämför de röda
punkterna runt dörrarna). Även den nedre mittpunkten för dörrstolpen är gemensam.
Som ni också kanske lägger märke till så är överhänget fram och bak och bilarnas
hela sidoprofil i det närmaste identiska.
Kan detta bara vara en ren tillfällighet? Om man tar i beaktande att de två klassiska
och högklassiga varumärkena Bugatti och Bentley har samma storägare sedan flera
år tillbaka, nämligen Volkswagen AG, så blir det något svårare att bara avfärda
dessa tankegångar som rena spekulationer. Det kan väl ligga nära till hands att
tillverka de två lyxbilarna utifrån samma bottenplatta och grundsstruktur och sprida
ut utvecklingskostnaderna på fler modeller inom koncernen, om detta inte riskerar
att urvattna varumärket. Här handlar det ju om bilar som kanske bara kommer
att produceras i något hundratal per år och som båda står för det mest exklusiva i
bilbranschen, så risken för varumärkesförstörelse verkar närmast obefintlig.
Ledningen för de båda märkena, företrädd av Franz-Josef Paefgen, har förnekat
att det skulle vara fråga om en gemensam produktion och hävdar att det saknas
likheter mellan bilarna. Naturligtvis ingår det i ägarens uppgift att vårda varumärkena
genom att bevara deras särställning och kvalitetsstämpel och exklusivitet. Därför
får man vänta sig att ledningen inte gärna vill medge att man har rationaliserat
produktsortimentet på det här sättet. Ingen kan förneka att Bugattin har en betydligt
starkare motor, en W 16 med dubbelturbo på 900 hästkrafter som ger en toppfart
på 390 km/timman och 0-100 på mindre än 3 sekunder. Priset lär bli därefter
också. Siffran 10 miljoner kr har nämnts. Bentleyn framstår i jämförelsen som rena
budgetbilen med sin 6,75 liters V8 på 505 hästkrafter som bara möjliggör 0-100 på
drygt fem sekunder och toppfarten 296 km/t!
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ROLLS-ROYCE SILVER SPUR
75TH ANNIVERSARY
SPRINGFIELD EDITION
Jan Segerfeldt

USA har alltid varit en viktig
del i Rolls-Royce historia. Redan 1919, precis efter slutet
av första världskriget, stod
det klart för ledningen för
Rolls-Royce Ltd i England att
USA är världens viktigaste
marknad.
Amerikanarna
köpte fler bilar varje år än
resten av världen tillsammans. Alltså bildade man
Rolls-Royce of America Inc
för att bygga Rolls-Roycebilar i USA, i en ny fabrik som
byggdes i Springfield, Massachusetts, och det första
chassiet var färdigt 1921.
För att fira denna händelse
bestämde Rolls-Royce Motor Cars Ltd i
Crewe, England, att till 75-årsjubileet av
den första USA-tillverkade Rolls-Royce
Silver Ghost, bygga några mycket speciella Rolls-Royce Silver Spur, av årsmodell
1996. De fick tilläggsnamnet Springfield
Edition. På varje exemplar sitter en platta
i rostfritt stål på förarplatsens instegskant
med följande text: Rolls-Royce Silver Spur
Springfield Edition Coachbuilt at Rolls-Roy-

ce Motor Cars Limited, Crewe, England by
Mulliner Park Ward. Det finns också en särskild inskription om 75-årsjubileet på träfanéret på instrumentbrädans mittkonsol.
Specialmodellerna kom i fem versioner.
Alla versionerna har det gemensamt att
de har en unik inredning men också att
alla är tvåfärgade. Varje version fick ett
eget namn, Canterbury, Pickwick, Mayfair,
Stratford och Buckingham. De kunde bara
köpas i USA och alla var vänsterstyrda.
Samma individuella namn och fler därtill
fanns på de Rolls-Royce Silver Ghost som
tillverkades i USA åren 1920-26. I England beställde man på den tiden sin bil
från fabriken och sedan väntade man tills
karossen blev klar men i USA ville man
inte vänta utan köpte hellre en färdig bil
direkt hos återförsäljaren. Ett antal bilar
med standardkarosser från ”Rolls-Royce
Custom Coach Work” med typiskt engelskklingande namn fanns därför alltid i lager.
Några av dessa karossnamn återuppväcktes 1996 för jubileumsspecialerna. Canterbury-modellen är tvåfärgad svart över
blått, Pickwick är svart över grönt, Mayfair
är svart över maroon, Stratford är kräm
över vitt medan Buckingham är svart över
grått.
Den mest exteriört syniga skillnaden mellan de vanliga Silver Spur och Springfield
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Edition är att den senare har en betydligt mindre bakruta, vilket ger mer privat
känsla för baksätespassagerarna. En extra
kromsarg på luftintaget fram under kofångaren ingår också.
Sätena
liknar
gamla engelska
Chesterfieldfotöljer i skinn och
med knappar. Allt
inredningsträ är
utvalt madronafanér med intarsiaarbeten i körsbär och buxbom.
Alla mätare på
instrumentpanelen har kromade
sargar vilka inte
förekom på övriga Silver Spirit/
Spur.

Rolls-Royce har genom åren hittat på flera
olika ”specials”, ”special editions” och ”limited editions” för att få fart på försäljningen av en modell som har varit i produktion en längre tid, 15-16 år, utan större
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synliga tekniska eller designmässiga förbättringar men den här jubileumsmodellen går längre än de flesta i att utmärka
sig. Här tog man det gamla karossmakarnamnet Mulliner Park Ward till hjälp i
utvecklingen av specialen. I själva verket
hade både H J Mulliner och Park Ward upphört som karossmakare sedan länge men
namnet ägs av Rolls-Royce och användes
fortfarande som namnet på den avdelning
inom företaget som gjorde alla tillkommande beställningsarbeten utanför ”det
löpande bandet”. Några tekniska skillnader förekom inte på Springfield Edition.
Däremot satsade företaget stort på extra
marknadsföringsresurser för denna ”limited edition”.
Skapad och tryckt i England gjordes en
stor tung broschyr bara för Springfieldmodellen i storformatet 41,5 x 27,5 cm och
sammanhållen i ryggen av tre metallfästen
med skruvskåror och utförd på extra tjockt
glansigt papper. Varje sida är inramad av
en elegant intarsiaram som ser ut som den
är gjord i madrona och guld. Handgjorda
teckningar från designkontoret visar de
särskilda inredningsdetaljerna på några sidor och exteriördetaljerna på andra sidor.
Broschyren var säkert inte billig att framställa. Den har förstås blivit ett åtråvärt
samlarobjekt för sig.
Inte nog med detta. Varje köpare av en
Rolls-Royce Silver Spur Springfield Edition
fick en oramad avbildning av sin bil i de
valda utvändiga färgkombinationerna, signerad av en av formgivarna på designavdelningen i Crewe och försedd med en inskription med den nyblivne ägarens namn,
hemmastad, hemmastat (i USA), och daterad med år och månad som han gjorde
sitt nyförvärv. Om han särskilt beställde
det kunde han få avbildningen inramad i
en ram av madronafanér med körsbärsintarsia som handgjordes av samma yrkesskickliga hantverkare i Crewefabriken som
hade gjort träinredningen i bilen. Dessutom kunde han få med ytterligare tre avbildningar av bilens särskilda utrustningsdetaljer efter eget val, också individuellt
inramade med likadana ramar som den
första. På så sätt fick köparen en dekorativ

samling av fyra exklusiva konstverk som
han kunde sätta upp hemma och njuta av
när han inte satt i sin fina bil.
En så viktig specialmodell som Springfield
edition bör ha ett extra högt värde som
begagnad samlarbil. Märkligt nog har jag
aldrig sett någon Springfield edition utannonserad. Håller de första ägarna fortfarande hårt i sina unika nu 14 år gamla
bilar? Eller kanske blev det inte så många
tillverkade? Tyvärr saknar jag uppgift om
hur många exemplar av Springfieldspecialen som har gjorts. Jag har inte sett några officiella uppgifter från fabriken. Om det
är svårt att få veta antalet så är det ännu
svårare att hitta uppgifter om hur många
som gjorts av varje unik special av Canterbury, Pickwick, Mayfair, Stratford respektive Buckingham.

köparna i USA de historiska kopplingarna
lika mycket som vi gör här i Europa? En
Springfield special fick ganska nyligen en
complete makover där madronaträt togs
bort och ersattes med en helt ny träinredning i det så typiskt traditionellt engelska
valnötsutförandet. Var madronafanéret en
felsatsning? Eller var det helt enkelt så att
Silver Spirit-modellen hade varit i produktion så länge den inte längre var attraktiv
på marknaden? Var hela grejen bara ett
reklamtrick för att bli av med gamla utgångna exemplar av en omodern produkt?
Det är nog ändå ganska ovanligt att man
satsar så mycket marknadsföringsresurser
för att sälja en sista specialmodell på en
begränsad marknad som USA ändå är. TråVar bilarna svårsålda trots stora rekla- kigt då om amerikanarna kanske inte ens
minsatser? Kanske värdesatte inte nybils- gillade den…

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.

Michael Andersson, Bil & Maskin KB tel 08-54354376
Besöksadress Björnhuvudvägen 10, 184 91 ÅKERSBERGA
Öppettider Må-To 8 - 17, lunch 11.30 - 12.30
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WELCOME TO OUR
AUCTION

Søren Markdal
Electric windows x 4
Electric retracting mirrors
Front driving lights
Cd player
Abs
Lsd
Airconditioning
This fresh Japanese import will be fully uk Etc etc etc
registered, taxed and moted on sale
This car offers all the style of an old classic
Styled along the 50’s/60’s bentley/rolls car, but none of the worries about reliabilroyce lines based on the nissan crew,this ity or out of date engineering!!!
model is widely used by the police,
and even as taxi’s in japan,so its a sturdy Very spacious interior, and although typically ‘japanese’ and basic looking, the
bit of kit!!!
Please do not waste our/your time by making any offer that doesnt start with atleast
a 3!!! There is only one other galue available on ebay at present priced at £6995!!!
1997 Mitsuoka galue-1 130bhp 144K klms
roughly 80k miles

This nissan based classic style car is produced in low numbers by mitsuoka motor
co japan www.Mitsuoka-motor.Co.jp
This super stylish car features an rb20 6
cylinder engine as found in a nissan skyline factory fitted with...
Multi mode auto gearbox with overdrive
Power steering
Central locking
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finish is great and it has all the toys you I dont think any other car under £4000 will
turn as many heads as this!!!
need!!!
Rust free underside, the engine bay is Would make a great promotional vehicle,or
hassle
free
classic motoring!!!
spotless
are a few minor- møde
defects
on justhos
7.marts –there
Vinterkomsammen
i Ulstrup
Søren
markdal
the
nothing really nasty, for
just
a few deltagere.
1-4.body,
april Auto-Classica-Essen
tilmeldte
tiny scuffs/dings it has acquired from be- Any inspection is welcome
3-5-shipped,
april Møde
i Hunt
House
ing
there
is also
a small scuff to Thanks for looking
21-23.
maj
årsmøde
medhave
generalforsamling,
DK-Sektion, Hindsgavl, Fyn DK
the
rear
bumper,
i can
any of this
Från hus.
en engelsk nätauktionsannons på
work
carried
out if
needHansen
be
27 maj
kl. 19.00
Bernt
i Rødovre åbent
If you like your cars to be ‘different’ then EBay
12-13.
september
this
is for
you!!! 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

Kim´s
Vintage Cars

Gl. Tangevej 2
DK - 8850 Bjerringbro
Tlf. 0045 86 68 41 47
www.kimsvintagecars.dk
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ROHDINS STORA GARAGEDAG
SEPTEMBER 2010

Rolls-Royce Silver Cloud, H J Mulliner
adaptation, drophead coupé
Regnet slutar klockan tolv!

Det var det första jag fick höra när jag
kom till Anders Rohdin på morgonen vid
tio-snåret. Då hade han och alla hans
många medhjälpare jobbat i flera timmar
med att ställa upp salubilarna snyggt och
prydligt i rader efter årsmodell, förbereda
all fin mat och dryck som ska serveras
senare och killarna i överraskningsbandet
hade börjat stämma sina instrument och
finjusterat elektroniken för att kunna riva
av sina nostalgiska låtar framåt klockan
två. Dessförinnan hade jag gott om
tid för att spana in alla de fina bilarna
som stod uppställda utomhus. Med
tiden anlände fler och fler besökande
i sina fina bilar, kanske i hopp om att
få Rohdins tekniker att göra en besiktning av fordonet på rampen innan
det var dags för hemfärd igen. Några
besökare var långväga resande, till
och med något norskt ekipage. Men
vad skulle vi göra åt regnet?

Jan segerfeldt

sine från Brewster & Co 1927 (chassi nr
S229RM), för närvarande i en konkursförvaltares vård. Jag prövade att kliva
upp och sätta mig bakom ratten i denna
leviathan, ingen lätt uppgift för A-stolpen
satt väldigt långt bak i karossen, så jag
kunde nästan inte få in mina långa ben.
När jag väl satt på plats i förarsätet med
en majestätisk utsikt över frampartiet
dominerat av Charles Sykes stora skulptur,
upplevde jag det relativt trångt och inte
särskilt bekvämt trots det stora karosseriet. Jag satt betydligt bättre i baksätet med

Den äldsta Rolls-Royce till salu hos
Rohdins var en New Phantom Limou27 - RREC
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fotutrymme i riktig limousineklass. Det här med champange inne i värmen i den stora
kundmottagningsavdelningen. Här fanns
är nog en bil att äga men inte köra.
liksom föregående år familjen Axelsson
Jag provade inte sittutrymmet i den lilla Johnsons Rolls-Royce uppställd i sitt nu
vackra Bentley 3 litre från 1921-22 med nästan färdiga skick. Det kan inte finnas
chassi nr 48 men imponerades av charmen någon Rolls-Royce i bättre skick i landet
hos denna lilla tidiga sportbil, den abso- än den här fantastiska bilen just nu. Så
lut dyraste bilen till salu här idag. Crickle- har det kostat förstås. Renoveringen har
wood-Bentleys brukar vara dyra och eft- gjorts med sikte på att allt ska vara bättre
ertraktade. Den här tvåsitsiga drophead än perfekt. Alla delar i bilen är renoverade
coupén har ett replicakarosseri från Moss till exakt rätta specifikationer, det vill säga
(kan det vara Sydney Moss, Fulham Road, till det skick de hade från början, inget
London, som gjorde clover-leaf tourer- extra överkromande här! För att visa den
höga kvalitén på renoveringen av chassiet hade Rohdins placerat ut stora speglar
under bilen och belyste den
med starka spottar. Tur att
det finns någon med gott
om pengar som kan ta hand
om sluträkningen! Antonia
Axelsson Johnson kommer
att få tillbaka sin dyrgrip
inom de närmaste månaderna.

karosserier till Aston Martin ca 1923?).
Inte så dyr om man jämför med vissa bilar
som annonseras i England.
För den som söker en modern RollsRoyce eller Bentley finns det ett enormt
urval. Inte nog med det. På plats fanns
också företrädare för Trollhättans ledande biltillverkare Saab
med tre stycken nya 9-5:or som
var tillgängliga för provkörning. Inga konkurrenter till RollsRoyce och Bentley men nog så
viktiga för orten. Jag kunde inte
låta bli utan lät mig positivt överraskas av Saabens kvalitéer när
jag provade den extrautrustade
varianten med V6-motorn och
fyrhjulsdrift.
För att komma undan vätan ute
passade jag sedan på att låta mig
hälsas välkommen till Rohdins
RREC
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En annan suveränt renoverad
bil som fanns hos Rohdins
även på förra garage-träffen
2009 var en Rolls-Royce Silver Cloud med en så kallad H
J Mulliner adaptation, det vill
säga en standard saloon som redan som
ny byggdes om av fabriken till en drophead coupé. Den här bilen är nu helt färdigrenoverad och skulle snart skickas iväg
till sin nya ägare i Brasilien. Vilken vacker
bil!

Den som följde med på de guidade
rundturerna i verkstaden fick se några
pågående renoveringsarbeten och kunde
bli varse att även så förnämliga bilar som
Rolls-Royce och Bentley inte alltid är särskilt friska och fräscha efter 50 års tjänst
om de inte har fått ett omsorgsfullt
löpande underhåll. Till exempel fanns
här en Bentley Mark VI 1952 med aluminiumkaross av James Young som
trots att den såg rätt så okej ut var i
princip helt slut i trästommarna och
bärigheten i karosseriet var lika med
noll. Nu byttes allt askträ ut mot nytt
och alumuniumskalet slipades och
ska lackas om för att ge bilen ett nytt
liv.
Även om man i första hand kommer till Rohdins garagedag för att se
alla fantastiska bilar så är det också
härligt att bli så väl omhändertagen
som man alltid blir här. Förstklassig
catering har hyrts
in för mat och dryck
som man frikostigt
bjuds på tillsammans
med fin musikunderhållning, denna gång
av några gamla gubbar i ens egen ålder
som inte har kunnat
sluta uppträda med
ett band som spelar
60- och 70-talsmusik
från
ungdomsåren
när de var kändisar i
popvärlden.

Även om det dröjde något längre än
förväntat innan regnet slutade att falla
ner, så blev det då till slut uppehåll så man
kunde vistas ute och beundra de fina bilarna. En bil som särskilt attraherade mig var
en Rolls-Royce Phantom III med coupek-

aross av Inskip (chassi nr 3CP124). John S
Inskip tog över det som återstod av tillgångarna i Rolls-Royce of America och Brewster & Co, när experimentet med amerikansktillverkade Rolls-Royce hade upphört på
1930-talet. Karosseriet till 3CP124 levererades ursprungligen till Mrs Dunlop i New
York i limousineutförande i juli 1937 men
redan i februari 1940 byttes det ut mot ett
nytt coupekarosseri. Denna one-off har
funnits i svensk ägo sedan 1989 hos vår
medlem Leif Wirén, då bosatt i England.
Han har nu sålt bilen vidare till ett belgiskt
par, så bilen kommer att levereras så snart
Rohdins har gjort en stor service på den.
Synd att den ska försvinna från vårt land.
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Vilken bil skulle jag gissa har det bästa
bruksskicket av de många relativt nya
begagnade Bentleybilarna hos Rohdins?
Jag bedömer att den säkraste chansningen här måste vara att välja den bil som
Anders Rohdin själv brukar använda flitigt
vid RREC:s rallyn. Alltså valde jag att
provköra den svarta Bentley Continental
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R coupe från 1992 som nu finns till salu
för 475 000 kr. Hur provkörningen utföll
kommer jag att redovisa i en artikel i kommande nummer av Bulletinen.
Tack Anders och alla som ställde upp för
att genomföra en för oss gäster angenäm
och lärorik garagedag!

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge
Auto Askim ligger i Østfold, 5
mil fra Oslo og 3 mil fra grensen til Sverige.

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

Kjørbare biler kan hentes og
leveres i Oslo, uten ekstra
kostnad. Vi kan hente og levere din bil hvorsomhelst, enten den kan kjøres eller ikke.
Vi kommer gjerne med vår
bilhenger.

Vi bygger nå opp tilsvarende kompetanse på RollsRoyce og Bentley.
Nå har vi motorolje, RR363
og slitedeler på lager. Vi
skaffer også deler fra England raskt og rimelig.

Auto Askim holder flere garasjedager for RREC-medlemmer 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 Crewebiler.Velkommen!

Auto Askim
Telefon (+47) 69 81 87 00, post@auto-askim.no

Lars Amarald åter på plan (se nästa sida)
Hej igen, det var ett tag sen jag skrev något i bulletinen tillökningen i familjen har
tagit sin tid. Lilltjejen Linnea är nu 3 år men lite tid har i alla fall tillbringats i garagen för reparationer och allmän översyn. Två nya objekt har tillkommit i vagnparken
en Spirit -82 samt en Bentley S1 från 1956 som är i delar. Renoveringen startade
på 80 talet och har aldrig avslutats. Dom flesta delarna finns men det är ett enormt
pusslande då bilen inte dokumenterades vid nerplockningen. Ett vanligt fel som nästan alltid slutar med att bilen säljs vidare eller blir donator till andra bilar. Bilen har
registrerings nummer GPC 519 med id nr B490CK tidigare ägare är två killar i Hjo
som startade renoveringen. Bilen såldes sen till en kille i Huskvarna så jag är tredje
ägaren i Sverige. Jag tror inte att motor och växellåda är bilens original förmodligen
utbytt i Sverige någon gång finns det någon som vet, om så är fallet var finns original
motorn? Motor numret på den i bilen nu befintliga motorn är BC245 jag skulle vara
mycket tacksam om det gick att få veta var original motorn finns.
Jag kan också meddela er som har Shadow modeller att priserna har ökat på dessa
bilar det senaste halvåret både i England och USA
Den här gången har jag lite tips på inställning av tändningen på 6 cylindriga motorer
med dubbla brytarspetsar.
Mvh Lars Amarald
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Ställa tändning på Silver Cloud 1 /Bentley S1
samt tidigare modeller med 6 cylindriga motorer
Lars Amarald

A
B
C
D
E
F

Motorn och fördelaren är uppdelad i två
delar när det gäller fördelning av gnista
till tändstiften. Fördelaren har två brytarspettsar som försörjer motorns sex tändstift med ström. Den bakre brytarspettsen
från torpedväggen räknat försörjer cylinder 1, 2 och 3 medan den främre förser 4,
5 och 6 med ström. Börja med att ställa in
brytaravståndet på 0,50 mm på den bakre
brytarspettsen där efter kontrollera att rotorn pekar på markeringen för cylinder 1
på fördelarlocket. Under motorns bakkant
finns två små luckor på svänghjulskopan
den ena är för att kunna vrida motorn på
svänghjulet. Den andra för att kunna se
markeringen på svänghjulet som ska stå
på 2 grader före övre döläget. Tag loss
tändstiftet på cylinder 1 och 6 tag en ståltråd eller något liknande för att kontrollera
att kolven i cylinder nr 1 är i sitt övre läge.
Lägg dig sen under bilen och vrid svänghjulet med en skruvmejsel i den nedersta
luckan till markeringen visar 2 grader i den
andra luckan. Lossa sen fördelaren med
skruven på fördelarens vänstra sida nu
kan du vrida hela fördelaren. Sätt på tändningen nu behöver du en test lampa för att
kunna se när brytarspettsen öppnar. Sätt
testlampans jordklämma mot -jordat gotts
sätt nu spetsen på testlampan på den bakre brytarspettsen och vrid fördelaren till
lampan tänds och brytarspettsen öppnar.
Skruva fast fördelaren i detta läge nu är
RREC
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Brytarspets med fast montering i
fördelaren cylinder 1,2,3
Brytarspets som synkroniseras i
fördelaren cylinder 4,5,6
Schytterskruv för brytarspetsens
avstånd 0,50 mm
Lås skruv för brytaren
Schytterskruv för synkroniserings
plattan
Lås skruv för synkroniserings plattan

den bakre brytarspettsen cynkroniserad.
Nu återstår att ställa in dom övriga tre
cylindrarna vrid nu motorn på startmotorn så att cylinder 6 står i sitt övre läge
och rotorn visar på cylinder 6 på fördelar
locket. Åter igen får ni under motorn vrida
in svänghjulet så att ni ser siffran två på
svänghjulets markering. Nu lossar ni den
platta som den främre brytarspettsen är
monterad på i fördelaren vrid sen plattan
så att testlampan tänds. (Självklart har ni
ställt in brytaravståndet på 0,50 innan ni
lossade synkroniserings plattan.) Skruva
fast plattan och ni har nu ställt in tändningen på er motor.
Cylinder 1,2 och 3 får ström från den bakre brytarspettsen
Cylinder 4,5 och 6 får ström från den
främre brytarspetsen
Vid inställning av bakre brytare skall kolv
nr 1 vara i övre läge (vridning av fördelare)
Vid inställning av främre brytare skall kolv
nr 6 vara i övre läge (vridning av cynkplattan i fördelaren)
Rotorn roterar medurs
Brytaravstånd 0,50 m,m
Tändning 2 grader före kolvens övre vändpunkt
Tändföljd 1, 4, 2, 6, 3, 5
Cylinder nr 1 är längst fram på motorn

REDAKTÖRENS INTE FULLT RÄTTVISA JÄMFÖRELSE
MELLAN FEM OLIKA DERBY BENTLEYS
Jan Segerfeldt
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När jag tillbringade en härlig tid i våras under vår klubbs mycket lyckade jubileumsrally råkade jag av en tillfällighet vara i
närheten när en av våra engelska gäster
Nicholas Finch uppfordrades av deltagande dansken Otto Krogh att provköra hans
Bentley 3 ½ litre för att jämföra och bedöma vilken av Kroghs eller Finchs bil som
har de bästa köregenskaperna. Nu hör det
till saken att Suzanne (tidigare ordförande
för hela RREC) och hennes make Nicholas
Finch hade kommit ända från England i sin
Bentley 3 ½ litre saloon. De hade verkligen fått känna av hur det är att långköra
en trettiotals Derby Bentley, för med nuvarande befintliga transportsystem över
vatten (Nordsjön) saknas de färjor som
för bara några år sedan innebar direktförbindelse mellan England och Danmark. Nu
måste man köra ända från Frankrike till
Sverige vilket innebär ett monotont malande rakt fram på ändlösa motorvägar.
För sådana tillfällen är en modern bil mest
praktisk för vem orkar köra en gammal
trettiotalare så långt? Makarna Finch hade
trots allt vågat ge sig iväg och förärade oss
i den svenska sektionen med sin närvaro i
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Ystad. Skulle Nicholas Finch tycka att Otto
Kroghs Bentley var bättre än hans bil körmässigt? Skulle Nicholas Finch önska att
han hade fått byta bil med Otto för den
återstående långa resan hem?
Det svenska jubileumsrallyt hade ovanligt
många deltagande Bentley 3 ½ litre. Uppställningen bestod av följande fem bilar:

1.
2.
3.
4.
5.

Kjell och Eva Andersson med Bentley 3 ½ litre Park Ward sports saloon
1935 (B79EJA)
Rolf Kuhnke och Heidi Risch med Bentley 3 ½ litre Kellner cabriolet 1934
(B128DG)
Otto Krogh och Else Carell med Bentley 3 ½ litre Park Ward drophead coupe 1935
Jens Kjaerulff med Bentley 3 ½ litre H
J Mulliner sports saloon
Suzanne och Nicholas Finchs 3 ½ litre
Thrupp & Maberly four door saloon
1935 (B128DG)

Nicholas har haft sin Bentley i 40 år men
det är först nu på senare tid som den
har renoverats och börjat användas för

längre utflykter, när Suzanne inte längre
har tillgång till ”ordförandetjänstebilen”,
en modern mörkgrön Rolls-Royce Silver
Spur, som så generöst tillhandhölls klubbens ordförande av Rolls-Royce Motor
Cars. Nicholas Finch har försökt spåra så
mycket som möjligt om Bentleyns
bakgrund och ägarförhållanden. Han
har fått fram att den ursprungligen
köptes av en Mr Edwine B Fiske vid
tiden bosatt på Park Lane i Mayfair i
centrala London. Fiske hade beställt
sin Bentley ny hos Jack Barclays och i
inbyte lämnade han en mycket exklusiv Delage av 1931 års modell. För
Delagen fick han futtiga £ 200 vid
inbytet i april 1935 och nypriset på
Bentleyn var £ 1 500, alltså en aktningsvärd prisskillnad. Lyxbilar hade
ett mycket klent andrahandsvärde
på den här tiden. När han hade köpt
Delagen ny 1931 bytte han in en fin
Cricklewood Bentley, i sin tur inhandlad ny av Fiske 1924. Den bilen hade
säkert också tappat enormt i andrahandsvärde vid det inbytet. Tänk om
hade vetat då vad en W O Bentley är
värd idag! Det är uppenbart att Mr
Fiske la ut en förmögenhet på sina bilar. Han avled redan 1940, så det här
blev faktiskt hans sista nyinköpta bil.
Nu finns den alltså hos familjen Finch.

Det första Otto Krogh sa när han erbjöd
Nicholas att testköra hans Bentley var att
han personligen inte tyckte att det var så
viktigt att kolla upp bilarnas tidigare historia (den i SVT:s populära program Antikrundan så viktiga proveniensen). Otto
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var mest intresserad av att köra. Det passade den här Bentleyn perfekt för. Han har
deltagit i åtskilliga rallyn och han minns
särskilt när han var med i ett stort FIVArally för några år sedan. Men att Otto bara
kör betyder inte att han struntar i sin bil.
Tvärtom verkar han vara väldigt angelägen att den alltid ska vara i bästa mekaniska skick. Däremot får vi inte reda på så
mycket om bilens historia.

i trä och aluminium (composite). Tanken
var att karosserierna på så sätt skulle bli
starkare och inte flexa lika mycket som de
klassiskt trästagade kvalitetsbyggena från
den här tiden ofta gör.

Många av dåtidens kändisar från den sportiga världen körde Bentley 3 ½ litre. Några
av dessa ställde också upp och berättade
gladeligen om sina körintryck av den sportiga bilen från Derby. Fabriken passade på
Om man jämför de fem förkrigs-Bentley- att ge ut en särskild reklampublikation där
bilarna som var med i jubileumsrallyt så de kända sportmänniskorna fick uttala sig
kan man konstatera att trots att de byg- positivt om bilen.
ger på exakt samma chassi så har de ändå
egenskaper som skiljer sig åt på grund av ”Hon är det närmaste perfektion man kan
utformningen av de olika karosserierna. komma” och ”Jag måste säga att jag är
Karosserimakaren Park Ward gjorde en ytterst charmerad av hur livlig den är, den
betydande andel av Derby Bentley-karos- gör 100 och håller sig fint på vägen utan
serierna och gick så långt att det i prak- ansträngning” eller ”accelerationen måste
tiken nästan var fråga om en begränsad upplevas” och ”det är när man väger samserietillverkning. De fyrdörrade sports sa- man alla dess kvaliteter den bästa höghasloonerna liksom de tvådörrade drophead tighetsbil jag någonsin har prövat på vanlig
coupérna var mycket populära och kom väg och jag har ändå kört de flesta bilar”
att göras i förhållandevis många relativt och ”Bentleyn är så tystgående att det är
snarlika exemplar. I den seriemässiga närmast otroligt i förhållande till den fina
hanteringen började Park Ward tidigt att prestandan”, detta är bara ett axplock ur
använda sig av pressverktyg för att göra alla superlativer som fördes fram av de här
identiska delar för uppbyggnaden av ka- framstående herrarna. RAF-testpiloten C S
rosserna som byggdes helt eller delvis i Staniland och motorsportamatörtävlaren A
stål (all metal) i stället för som tidigare C Dobson hade båda Park Ward-salooner
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4
av typ som Kjell Anderssons bil liksom
kapten Archie Frazer Nash som senare
började bygga egna bilar. Den ännu mer
berömde racerföraren Sir Malcolm Campbell (nio gånger världens snabbaste på
land och en gång på vatten) hade först en
Vanden Plas open tourer men köpte snart
också en Park Ward saloon. Hans jämlike
på racerbanan Raymond Mays hade fyra
olika Bentley 3 ½ litre och 4 ¼ litre, alla
med Park Ward saloon-karosserier.
Ska man välja en täckt eller öppen Bentley 3 ½ litre? Om man älskar att köra öppet, vilket kanske inte alltid är tillrådligt i
svenskt klimat, så är upplevelsen i en öppen tourer eller drophead coupe helt hänförande. Är man en reallist och förutsätter
dåligt väder varje gång man tar ut bilen
på en tur så är en täckt vagn det absolut bästa valet. På något sätt tycker jag
att en saloon ger mer känsla av modern
bil, eftersom man sitter väl skyddad från
väg- och vindljud och man blir inte våt och
genomblåst.

När man jämför de täckta modellerna slås
man genast av att Park Wards saloon har
en mycket välbalanserad design som står
sig väl modemässigt. Park Ward med sin
något standardiserade produktionsmetoder använde i stort sett samma design under hela 3 ½ litre- och 4 ¼ litre-perioden
från 1933 till 1939-40. Park Ward ansvarade för ungefär hälften av karosserna till
3 ½ litre och 4 ¼ litre (529+530). Thrupp
and Maberly var visserligen en mer udda
karosserimakare men kom faktiskt på en
god andraplats med 216 (111+105) karosserier till Derby Bentleys. Thrupp & Maberly kunde förmodligen lättare anpassa
sig efter växlande modeströmningar med
sina mer hantverksmässigt framtagna karosserier. Ändå gjordes även deras saloonmodell i många liknande exemplar. Jag
tycker att profilen är särskilt elegant men
visst har satsningen på elegans fått ske
på bekostnad av utrymmena. Platserna i
baksätet är relativt trånga, särskilt för oss
långbenta men i framsätet är bekvämligheten god. Park Ward-karosseriet har en
nästan lika låg linje i profil men baksätesutrymmena är här något bättre. Mest
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generös för sina baksätespassagerare är
Jens bil, för H J Mulliner som gjorde 166
(64+102) Derby Bentley-karosserier men
också åtskilliga högbyggda Rolls-Royce
20/25 och 25/30 under samma tid, hade
valt en design med en något mer upprätt
profil, vilket gör att den framstår som mindre sportig än vad man väntar sig av en
Bentley sport. Körmässigt är skillnaderna
dock betydligt mindre än vad utseendet
anbelangar.
Tveklöst är det ändå så att den sportiga föraren väljer en bil med öppen kaross. Här
kommer Ottos fina Park Ward drophead
coupe bäst till sin rätt.
Utan konkurrens återstår emellertid Rolf
Kuhnkes otroligt vackra three position
drophead coupe från Kellner i Paris, en
mycket ovanlig och exklusiv bil med mycket intressanta linjer. Är detta den vackraste Bentleyn som har gjorts? De böljande
skärmarna, Marchal-lyktorna och den
märkliga formen på karossen (lägg särskilt
märke till utformningen av bakpartiet) är
en sådan höjdare som bara kunde betyda
förstapris i concourse d´elegance på Franska Rivieran under sent trettiotal!
Här bör kanske anmärkas att det är en
klart beaktansvärd prisskillnad mellan
olika Derby Bentleys. För en saloon i bra
skick får man kanske ge bortåt en halv
miljon medan en fin drophead eller tourer
kan betinga kanske mer än det dubbla. En
exotiskt kontinental öppen specialkarosserad Bentley som Kellnerexemplaret är
särskilt attraktiv och kan nog kosta nästan
vad som helst. Utan tvekan får man mest
för pengarna om man håller sig till en helt
”vanlig” saloon, särskilt om man prioriterar själva körupplevelsen. Oavsett vilken
variant man väljer så får man garanterat
en bil av högsta kvalitet för sin tid.
Under den korta provturen i Ottos Bentley Park Ward drophead coupe med Nicholas vid ratten tyckte jag mig känna att
den rörde sig nästan som en modern bil
med en styrning som är något trögare än
dagens servoassisterade bilars men med
en distinkt vägkontakt, ett dämpat hummande från den fina sexcylindriga motorn
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och hyfsat med plats i baksätet där jag
hade trängt mig in bakom föraren. Otto
förklarar att man kan köra halvöppet om
det inte är hett sommarväder. Det går att
bara vika tillbaka suffletten över huvudena
på framsätespassagerarna och behålla det
bakre partiet uppe och på så sätt får man
in litet luft utan att det blir totalt tvärdrag,
en mycket praktisk lösning för våra föränderliga väderförhållanden.
När den engelska motortidningen The Autocar den 18 maj 1935 testade en Bentley
3 ½ litre Park Ward saloon, som inför testet vägde in på 30 cwt (1 515 kg), fick man
upp den i 91,8 mph (147 km/tim) och den
gjorde 0-50 mph (0-80 km/tim) på 13,4
sek medan konkurrenttidningen The Motor i sitt test den 10 december samma år
lyckades nå maxfarten 90 mph (144 km/
tim) och accelerationen för 0-50 mph gick
på 12,8 sek. The Motors testbil var en Park
Ward drophead coupé, som vid testet vägde 32,5 cwt (1 640 kg). Men hur kan det
komma sig att den öppna modellen vägde
mer än 100 kg mer än saloonen? Hade
Bentley Motors möjligen modifierat testbilen innan den lämnades till The Autocar
för att få snyggare testresultat? Sådant
har hänt förr! Normalt ligger vikten för en
tidig 3 ½ litre kring 33 cwt medan kravet
på mer utrustning och elegantare karosserier efter hand innebar ökad vikt, så att
en 4 ¼ litre ligger på 34-35 cwt, vilket den
något större kapaciteten hos motorn avser
att kompensera för.
Enligt Nicholas är Ottos bil mer inriktad på
god styrförmåga och perfekt väghållning,
aningen bättre i dessa två avseenden än
Nicholas saloon, beroende på att det finns
mer slitage i axlar och spel i rörliga delar
i chassiet i hans bil. Man bör kunna dra
den slutsatsen att en Bentley 3 ½ litre
oavsett årsmodell och karosstyp är en bil
med hyfsat modern väghållning och acceleration som mycket väl kan göra rätt för
sig i dagens trafik, sådär sjuttio år efter
att de byggdes. Bilens fina prestanda kombineras också med ett relativt behagligt
vägljud, från en tid när snabba bilar var
detsamma som fuktigt, kallt, dragigt och
i en kakafoni av olika störande ljud från
motor, däck, vind och annat. Inte dåligt

gjort av Bentley. Det är inte många samtida bilar som kan skryta med vad Bentley
har åstadkommit här: The Silent Sportscar, indeed!
Som ofta när man jämför konkurrerande
likartade bilar med varandra så är det i
slutändan främst tycke och smak som fäller avgörandet av vilken som ska utses till
vinnaren. För mig är saken klar: Alla Derby
Bentleys är vinnare!

2
GEMENSAMMA TEKNISKA DATA

ANMÄRKNING!

(siffror inom parentes för 4 ¼ litre)
Motor: Rak 6-cylindrig 3 669 cc (4 257 cc)
Effekt: RAC 25,3 hp (29,4 hp), 114 hkr
(125 hkr) vid 4 500 varv
Hjul och däck: Ekerhjul, India Speed
5.50 x 18
Chassi hjulbas: 10 fot 6 tum
Chassivikt: 1 140 kg (1 160 kg)
Totalt tillverkade: 1 177 st (1 234 st)
Chassipris: £ 1 100 (£ 1 150)
Komplett standardpris: £ 1 460 (£ 1 510)

Jag skyller den bristande förmågan att
åstadkomma full rättvisa i jämförelserna i den här artikeln helt och hållet på
min avsaknad av personlig erfarenhet
av att någonsin ha kört Bentley 3 1/2
litre eller en Bentley 4 1/4 litre!
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ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT I, 1980, RHD
Chassinummer: BCH02237
Bilen kom från England 1980 och nuvarande ägare köpte bilen 1999.
Lackerad i brunmetallic, hyggligt bruksskick.
Väldigt mycket historik finns om bilen.
Väldigt resonabelt prissatt.
95 000 SEK

BENTLEY 3 L, 2 SEATER REPLICA AV MOSS, 1921, RHD
Chassinummer: 48
En högintressant bil som är den 48:e serietillverkade Bentley bilen
någonsin.Ägarfamiljen har ägt och förvarat bilen i Sverige under en väldigt
lång tid.Det är den 17:e äldsta bevarade Bentley bilen i världen idag.
Bilen såldes ny i Februari 1922 till Ivor Llewellyn.
Bilen rekonditionerades och såldes på nytt av Bentley Motors 1931.
1986 modifierades bilen om, man uppgraderade till 4 hjulsbromsar och man
modifierade om karossen till en Drop Head Coupé kaross.
1 600 000 SEK

NYA BENTLEY CONTINENTAL
Jan Segerfeldt

Bentley Continental GT kom som en revolution från det nya Bentley Motors som fortsatte tillverka Bentley i Crewe, England,
efter övertagandet av Volkswagen AG.
Den blev en supermodell med fantastiska
prestanda och sålde i tusental. Från att
bara ha varit en relativt tekniskt konservativ Rolls-Royce med en annan enklare grill
blev Bentley nu något nytt, modernt och
med prestanda som var en uppenbarelse
jämfört med tidigare modeller. Bentley
Continental blev plötsligt en hypermodern
sportbil och tog plats i en helt annan sektor av marknaden än där Bentley tidigare
hade funnits. Den nya modellen bäddade
utan tvekan för Bentleys överlevnad efter
2002, när Rolls-Royce och Bentley hade
gått skilda vägar med sina nya ägare,
BMW respektive Volkswagen.

dant brukar sprida sig snabbt på internet
och bilder på kamouflerade prototyper
brukar fylla websidorna hos till exempel
WorldCarFans.com. Nu i efterhand förstår
man varför det inte kom några tidiga retuscherade bilder på den kommande nya
modellen. Det är helt enkelt så att det inte
syns någon iögonfallande skillnad mellan
den nya och den gamla modellen, om man
inte ser dem båda sida vid sida samtidigt.
Ändå är det fråga om en helt ny bil i alla
avseenden. Den gamla modellen var inte
lätt att överträffa. Därför hade man valt
att utveckla den befintliga bilen inom alla
de områden där nyare teknologi har gett
redskapen för att utveckla något ännu
bättre än vad som var möjligt för tio år sedan. Den nya bilen ska ha blivit ännu mer
belönande att köra aktivt, ännu mer attraktiv utseendemässigt och ge ännu mer
Den 7 september 2010 släppte Bentley glädje att äga. Bokstäverna GT för grand
Motors ett pressmeddelande med nyhe- touring ska ha fått ännu mer innehåll.
ten att Bentley Continental GT har ersatts
av en helt ny Bentley Continental GT för Bakom den nya designen står tre herrar
modellåret 2011. Nyheten slog ner som på Bentleys designavdelning, belgaren
en fullständig överraskning för många, för Dirk van Braekel, brazilianen Raul Piknappast någon hade hört i förväg att en res och engelsmannen Robin Page. Den
helt ny modell befann sig i pipeline. Så- nya generationen av Bentley Continental
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GT har fått en vackert skulpterad kaross
gjord i stål och med aluminium för framskärmar och baklucka. Aluminiumdelarna
har gjorts med en process som kallas super foaming. Med denna metod kan man
forma stora plåtbitar i komplicerade former genom att metallen hettas upp till
500 grader och formas av lufttryck. Inga
svetssömmar uppkommer, det blir perfekta former direkt och inget efterarbete
behövs för att snygga till plåten. Härmed
uppnår man en betydligt högre kvalité vid
formandet av karossen än vad ett yrkesskickligt handarbete av den traditionella
karosserimakaren någonsin kunde åstadkomma. Luftmotståndet har sänkts till
0.33 vilket får anses mycket lågt idag.
Man har också konstruerat bilens osynliga
undersida enligt aerodynamikens senaste
rön, så att ett minimum av störande och
lyftande luftströmmar uppstår. Nya Continental GT har fått en uppdaterad form som
liknar den tidigare men har skarpare linjer
med en mer upprätt grill och nya strålkastare fram med LED-dagsljus av samma
typ som på nya Bentley Mulsanne. Även
bakhjusen är nya och större än tidigare
och lyser som två röda ellipser per sida.
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Spårvidden fram har ökat med 4,1 cm och
bak med 4,8 cm. Bakluckan design påminner om den på Bentley Mulsanne med sin
så kallade dubbla hästskoform. Man skulle
också kunna säga att bakluckan har gjorts
ett nummer för stor så att den inte riktigt
passar ihop med resten av bilens form. Ett
designdrag som kan kallas ”contemporary
modern”.
Innerutrymmena, som skapats med utsökt handarbete allt igenom, är avsedda
för att fyra vuxna ska kunna färdas tyst
och bekvämt. Möjligheten till mer plats
har ökat genom den nya formen och inredningen har också gjorts om med bättre
stolar som är bekvämare än de tidigare.
De kan förses med inbyggd ventilation
och massage. På det sätt ryggstöden står
upp och är formade så liknar de en kobra.
Därför har designen fått heta just ”cobra”.
Baksätespassagerarna har fått ytterligare
benutrymme med 4,6 cm. Som vanligt är
materialen högklassiga i mjukt skinn och
eleganta träarbeten i instrumentbräda och
dörrsidor. Den elektroniska utrustningen
har uppgraderats med en ny touch screen
och ett 30 Gigabite infotainment system

med avancerad satellitnavigation och ett
revolutionerande audio system från Naim
med 11 högtalare samt telefon, musikspelare och DVD-filmutrustning av senaste
snitt.

6-liters W 12-motorn med dubbla turbo har i den nya GT:n fått
15 hästar till och ger nu 575 hk
med ett vrid på 700 Newtonmeter. Bilen går att köra på E85 eller
bensin eller en blandning av båda
utan kraftförluster. Bilen fullkomligt flyger från 0-100 på 4,6 sek,
0-160 på 10,2 sek och toppar
318 km/t. Trots mer utrustning
har man fått ner vikten på hela
bilen med 65 kilo. Nya växellådan
från ZF (6HP28) har ett quickshift
sytem som möjliggör växlingar
på halva tiden jämfört med föregångaren. Fyrhjulsdriften har
fördelning 40:60 fram/bak vilket medger
att understyrningen reduceras i vid snabb
kurvtagning. Väggreppet liksom bilens
stabilitet har ökat. Däck och fälgar håller
nu 20-tum som standard eller som tillval
21 tum.
Under 2011 kommer en ny motor att introduceras som är en V8 på 4 liter och
som kommer att avge reducerade utsläpp
med 40 procent. Det blir spännande att
se hur prissättningen blir på den här motormässigt nedbantade modellen. Kanske
bör Audi, BMW och Mercedes-Benz passa
sig för tuff konkurrens från den kommande Bentley Continental GT V8!
Bentley Continental GT har sedan 2003
visat sig vara en grymt avancerad supersportbil till ett förhållandevis överkomligt
pris om man jämför med konkurrerande
biltillverkares produkter med motsvarande prestanda (eller sämre). Med den nya
modellen behåller Bentley Continental GT
försprånget och ökar på det ytterligare
och markerar nya nivåer för formgivning,
kvalitetsbygge och ingenjörskonst.
Frågan är bara om inte Bentley Motors
val att göra den nya modellen så lik den
gamla att de flesta som ser den inte inser att det är en helt ny bil, kan ge en
återhållande effekt på marknadsföringen
av den nya modellen. Det är lätt att sälja
en helt ny modell när det märks att den
är ny. Köpare av den här typen av bil har
ofta ett behov av att visa att de äger det
allra senaste och häftigaste som kan kö45 - RREC
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tande kundunderlaget enbart på finanskrisen och lågkonjunkturen? Även om krisen
nu är över och optimismen styr ekonomernas framtidsutsikter, skulle en ny Bentley
kunna bli en ny försäljningsframgång eller
krävs det i så fall att Bentley kommer med
något alldeles nytt så det verkligen märks
för alla att det är en helt ny bil?

pas för tillfället. Den här kundkategorin
kanske inte lockas av att köpa en bilmodell
som ser ut precis som den bil som var ny
2003, alltså en ”gammal” bil i deras ögon.
Under tiden kanske någon konkurrerande
biltillverkare har fått fram en ny modell
som ser nyare och snabbare ut och som
kanske lockar Bentleykunden bort från
märket. Det är synd i så fall.

Några kompletterande viktiga fakta:

Varför valde Bentley i Sverige att avstå
från att sälja Bentley i Sverige? Kan det
vara så att efterfrågan på Bentley Continental GT har varit vikande just för att den
nu betraktas som alltför gammal på marknaden? Skulle den nya modellen om den
började säljas här kunna locka fler svenska nybilsköpare? Eller berodde det svik-

Bränsleförbrukning stad: 2.54 liter/mil
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Längd:

4.80 cm

Hjulbas:

2.75 cm

Bredd:

1.94 cm

Höjd:

1.40 cm

Vikt:

2 320 kg

Bränsleförbr landsväg:

1.14 ltre/mil

Bränsleförb blandad:

1.65 liter/mil

CO2-utsläpp:

384 gram/km

(Prisuppgift i Sverige saknas)

ROLLS-ROYCE PHANTOM SPECIAL FRÅN CASTAGNA
Jan Segerfeldt

Carozzeria C Castagna & Co, Milano var en av Europas ledande karosserimakare mellan 1906 och 1953. Namnet Castagna inger respekt i bilhistorien. Mest berömt blev
företaget för sina stora, lyxiga karosserier på Isotta Fraschinis dyraste chassier under
1920- och 1930-talen. Ett nytt företag i Italien har nu väckt det ärevördiga namnet
till liv igen och framställt en förkortad version av Rolls-Royce Phantom. Bilen har blivit
tvådörrad och verkar vara ett rent kapararbete, det vill säga bilen är egentligen inte
förändrad utom vad gäller längden. Rolls-Royce har ju själva redan släppt sin egen
tvådörrade och förkortade coupémodell med unik design som är klart elegantare. Det
är väl högst tveksamt om det är särskilt många Rolls-Royce Phantom-köpare som vill
betala dyrt för en kort kupé från Castagna, när den inte precis överglänser den engelska originalkupén. Visserligen kan det vara ett mervärde i sig att äga en modell som
man är nästan ensam om i dessa individualismens dagar. Bara synd på ett så distingerat namn som Castagna att bli köpt och missbrukat av ännu en oseriös efterförädlingsfirma. Eller kan vi vänta oss något mer allvarligt menat försök till egna banbrytande
och intressanta bildesigner i framtiden?
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Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark and capable
of servicing customers in both Denmark, Sweden, Norway and Finland.
It should therefore be our privilege to service you and your Bentley or
Crewe-built Rolls Royce. For 2010 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.

BENTLEY COPENHAGEN

Johnny Jørgensen
Bentley Service Manager
Tel. +45 45 200 416
johnny.joergensen@bentley-copenhagen.dk
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ROLLS-ROYCE PÅ PARISMÄSSAN 		
2010

Jan Segerfeldt

Rolls-Royce Motors satsade stort på sin
närvaro på den internationella Parismässan för någon månad sedan. På Rolls-Royce monter visades alla modellerna Phantom saloon, Phantom Extended Wheelbase, Phantom Coupe, Phantom Drophead Coupe och nya Ghost saloon. Alla
modellerna har visats på mässor tidigare
så några stora bilnyheter fanns inte med.
Däremot riktades blickarna mot det som
är själva grunden för Rolls-Royce storhet, hantverksskickligheten. För att visa
de näst intill obegränsade möjligheterna
av av individualisering genom extrautrustning, speciella färg- och materialval mm
lyfte man särskilt fram begreppet Bespoke
på mässan. Något av en huvudroll fick
därför den mycket exklusiva picknickutrustningen som vi skrev om i förra numret
av Bulletinen och som är en produkt från
Rolls-Royce själva. Det märktes att det var
med ett stort mått av stolthet som man
hade satt in ett sådant picnic-set i en egen
upphöjd glasbur på montern.

vanlig Rolls-Royce Silver Cloud standard
steel saloon (eller motsvarande Bentley
S) kunde på kundens begäran utrustas
med allt från extra drinkkabinett i picknickborden som fälls ut från framstolarnas
ryggstöd till dåtidens high tech i elektriska
rakapparater, bandspelare och en särskild
ställning (grandstand) som kunde monteras inne i bilen så att man kunde stå på
den med halva kroppen ut genom soltaket
för att titta på hästkapplöpningarna. Harold Radford kallade modellen för Countryman adaptations. Här fanns allt man
behövde för en lyckad söndagspartyutflykt
till landet.

På den tiden när karosserimakarna hade
sin storhetstid kunde den som ville beställa sådan utrustning utan begränsningar.
En karosseribyggare som gjorde sig särskilt känd för diverse olika typer av extrautrustning för bekvämlighet och njutning
var Harold Radford Coachbuilders i London
som var stor på 1950/60-talen. Även en
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BOKANMÄLAN:
BILAR - semester, picknick och nostalgi
av Peter Haventon
Nu har han gjort det igen för 25:e gången.
Peter Haventon, som har skrivit många
böcker om bilnostalgi och varit med i TV:s
Motorjournalen, började redan 1979 med
att ge ut en liten häftad bok på 96 sidor
kallad 50-talare. Den följdes av en ny bok
varje år i samma format. Det råkade bli en
om flygplan från förr också (nr 4) men sedan rullade det på med en ny bok varje år
med samma koncept hela tiden: Den som
hade några roliga privata bilfoton från förr
i tiden kunde skicka in dem till Peter och
han satte litet text till dem och publicerade
dem i boken.
Det kommer ut en ny bok varje
år ungefär vid fars dag. Det har
blivit så populärt att skicka in
bilder till Peter att de har räckt i
alla år och det har blivit många
härligt nostalgiska skildringar,
ofta av resor med egen bil ut
i Europa på 1950-talet eller
där hela släkten står samlade
framför statussymbolen bilen,
någonstans i Sverige. Det är
huvudsakligen vanliga bilar det
handlar om, Saab, Volvo, folkvagnar eller 30-tals amerikanare. Även mer udda bilar har
kommit med.
Innehållet blandas med tävlingsbilder eller foton från någon fin bilsalong ute i Europa
på 1950-talet. Det är relativt
sällan det förekommer någon
engelsk kvalitetsbil från Derby
eller Crewe men det är lika
trevligt att läsa boken ändå för
oss som var med på den tiden
och för oss som inte var det.
Flertalet bilder från de privata
fotoalbumen är från 1950- eller 1960-talet och tiden efter
1973, när de nya registreringsskyltarna kom, är den uppsatta
tidsgränsen.
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Den här senaste upplagan av boken Bilar - semester, picknick och nostalgi har
till exempel en artikel om Pontiac Tempest
1960, Borwards bilar, Örnbilen Adler 1937,
Ford Edsel 1959, Panhard 1967 och Volvos
Carioca 1935. Alla bilder är originalbilder
från tiden och alltid i svartvitt. För den som
vill ha något trevligt att sitta och småläsa
i efter all julmaten och medan glöggen kokas, så är detta ett gott val.
Jan Segerfeldt

VAD EN DUGLIG CHAUFFÖR
MÅSTE KÄNNA TILL
Instruktioner utfärdade av
Rolls-Royce Motor Cars på
1950-talet
(i svensk översättning av redaktören)
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PERSONLIGT UTSEENDE

KUNGLIGHETER

En uniformerad chaufför ska alltid uppvisa
ett oklanderligt yttre och bära vit kragskjorta och svart slips under uniformen
och svarta skor. Svarta skinnhandskar ska
alltid bäras vid körning.

Om en medlem ur den kungliga familjen
skall medfölja måste chauffören alltid ta
av sig sin chaufförsmössa omedelbart när
den kungliga personen träder fram ur dörröppningen och han får inte ta på mössan
igen förrän han påbörjar körningen. På
samma sätt måste han, när han stannar
bilen vid framkomsten, ta av sig chaufförsmössan så snart han stannar bilen och
behålla mössan i ena handen till dess att
den kungliga personen har lämnat bilen
och gått in i byggnaden. Det är viktigt att
chauffören inte lämnar sin plats i förarsätet annat än om den kungliga personen
inte möts av någon person i mottagande
funktion på avlämningsplatsen.

BILENS UTSEENDE
En ren bil och en ren motor återspeglar
chaufförens kunnande och kompentens
och varje tillfälle skall tas tillvara att avlägsna damm eller oljespill från moron och
motorrummet. Det är chaufförens ansvar
att tillse att bilens askkoppar alltid är tömda samt rena och fräscha.
ARTIGHET
Chauffören skall alltid lätt beröra skärmen på chaufförsmössan med handen varje gång han
öppnar en bildörr för att tillåta
en passagerare stiga in eller ur.
Han skall alltid stå uppställd intill sin bil för att vara redo att
öppna eller stänga dörrarna.
Han får inte sätta sig vid ratten
förrän alla medföljande personer
har intagit sina platser och alla
dörrar är betryggande stängda.
Vid framkomsten till målet ska
chauffören alltid vara förste man
ute ur bilen för att medverka så
att de medåkande kan komma
ut ur bilen. Under hans förflyttning från förarsätet till en dörr
på bilens motsatta sida skall han
alltid runda bilen bakom, aldrig
framför, för att öppna dörren.
På samma sätt skall han alltid
gå bakom bilen för att komma
tillbaka till förarsätet, innan han
kan köra vidare.
PUNKTLIGHET

PÅ JÄRNVÄGSSTATIONEN

Punktlighet är en självklarhet. Vid tidsbestämda möten skall han alltid förvissa sig
att kan infinna sig senast fem minuter före
avtalad tid.

När en passagerare ska hämtas upp vid
en järnvägsstation skall chauffören alltid vänta med bilen vid rampen, där han
vara behjälplig med bagaget. Skulle ramp
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saknas, skall han vara beredd att utföra
bagagesysslan på annat lämpligt sätt.
Innan han lastar in bagaget i bilens bakre
lastutrymme skall han alltid först se till att
passageraren har satt sig bekvämt i bilen.
Motsvarande principer för bagagehantering gäller också vid hämtning eller lämnande av passagerare vid hotellentréer.

fylla i godkända incidentblanketter som efterfrågas av försäkringsbolagen vid utredning av olyckan. Här skall adressuppgifter
utbytas mellan inblandade parter. Uppgifter om motpartens försäkringsbolag bör
om möjligt alltid ingå.
BILTVÄTT

KONVERSATION

Bilen skall alltid tvättas så snart uppdraget
är slutfört och bilen har körts tillbaka till
Inte under några som helst förhållanden garaget för dagen. Rent vatten skall allskall en chaufför inleda samtal med de tid användas vid tvätt. Arbetet skall alltid
medföljande. När chauffören blir talad till av en passagerare skall han
alltid svara kort men artigt och samtalet skall inte förlängas i onödan
såvida inte passageraren tar initiativ
därtill.
RÖKNING
En chaufför röker aldrig medan han
har en passagerare i bilen. Han röker inte heller när han väntar på en
körning eller när han är på väg att
hämta upp någon. Om rökning skall
förekomma skall han alltid se till att
det har gått minst en halvtimma tills
han skall hämta upp någon. Under
tiden skall vädra ut röken genom att
köra med öppna fönster, så att alla
spår av röken har avlägsnats.
RUTTEN
Om chauffören skall köra en väg som
är okänd för honom sedan tidigare,
måste han planera färden med att ta
reda på bästa framkomliga väg. Särskilt om oväder kan förväntas, bör
göras uppifrån och ned och en ren tvätthan i förväg inhämta råd om bästa vägval
svamp användas. Spolning mot bilens rufrån oberoende trafikföreningar som RAC
tor skall göras försiktigt så inget inträngoch AA.
ande läckage kan uppkomma. Torkning
med sämskskinn ska ske med återkomOLYCKOR
mande sköljningar av skinnet i rent vatten. Det är viktigt att även dörrkanter inte
Skulle chauffören och hans bil bli inblanda- glöms bort och att alla fönster torkas på
de i en trafikolycka oavsett omfattningen, insidan såväl som på utsidan och att arskall han alltid inhämta fullständig infor- betet avslutas med att fönstren vevas ned
mation som behövs för att han skall kunna något så att torkning kan ske även av de
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övre fönsterkanterna.

KROMADE YTOR

POLERING AV LACKEN

Smuts från atmosfären kan avlägsnas
medelst någon av i biltillbehörshandeln
Efter en fullständig tvätt och torkning bör vanligen förekommande kromputsmedel
ett högkvalitativt vaxlager anbringas med så som Belco No 7 (Observera att metallanvändande av en mjuk ren trasa, fri från putsmedel aldrig får användas.)
stendamm. Polering skall ske med roterande rörelser, bara på små ytor i taget. Allt BORTTAGANDE AV TJÄRA
överskottsvax skall avlägsnas. En blank
yta skall eftersträvas. Polera inte i solen Tjära eller asfalt skall tas bort med aneller på en varm motorhuv. Var tredje må- vändning av vanliga lösningsmedel eller
nad skall trafikfilm och andra atmosfäriska med en trasa som indränkts i nafta och Tföroreningar avlägsnas från lackytan med sprit (ersätter terpentin).
hjälp av ett särskilt rengöringsmedel så
som Belco No 7, följt av en ny vaxning.
VITA DÄCKSIDOR
VÅRD AV INREDNINGEN
Tyg borstas av. Löstagbara klädslar tas ut
för vädring och borstning. Kuddar piskas
lätt. Fickor och hörn skall borstas noga
så att inte risk uppkommer för mögel.
Dammsugare bör lämpligen användas vid
rengöring av innertak mm. Skinninredning skall inte tvättas. I stället bör tillfällig avtorkning göras med en fuktig, men
inte våt, trasa. När det behövs skall
en neutral såpa anbringas på ytan.
En specialbaserad skinnbehandling
med Hide Food kan förbättra lädrets skick.
DÖRRAR
Om en karossbyggd bils dörrgångjärn har försetts med särskilda
smörjnipplar för att förhindra gnissel skall dessa smörjas då och då
med en smörjpistol och eventuellt överskottsfett avlägsnas noga.
Standard Steel saloons har dörrgångjärn med Oilite bussningar och
hängtappar i rostfritt stål som inte
får oljas in, eftersom överskottsolja
kan skada kan de rörliga delarna
genom att dra till sig damm. Dörrstag och instegsplåtar skall torkas
av och en liten mängd fett anbringas på ytorna medan överskott alltid
torkas av.
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När vita däcksidor gulnar kan den ursprungliga färgen återskapas medelst i
handeln förekommande särskilda rengöringsmedel för vita däcksidor. Brillo såpkuddar eller andra såpindränkta stålullskuddar medger snabb och bekväm rengöring av däcksidorna i samband med att
bilen i övrigt får sin regelbundna tvätt.

GOLVMATTOR
Alla löstagbara golvmattor ska tas ut och
vädras och rengöras som en återkommande veckorutin. Därvid bör de piskas och
borstas. Borsta aldrig mattorna när de är
kvar inne i bilen, eftersom detta medför
att dammet sprids och samlas i fickor och
hörn och kan skada andra mer känsliga
ytor.

INSTRUMENTPANELEN OCH ÖVRE DÖRRSIDORNA
Dessa ytor av lackerat valnötsträ eller liknande skall poleras med jämna mellanrum
med vaxpolish om de har en blank yta. I
annat fall räcker det att torka av ytorna
med sämskskinn i samband med att bilen
tvättas.

TÄNK PÅ:

- Torka aldrig bilens lackering med torr trasa.
- Låt aldrig kylarvätska komma i kontakt med lacken.
- Torka aldrig av kylargrillen av rostfritt stål med en torr trasa.
- Kör aldrig motorn i onödan inne i garaget.
- Parkera aldrig bilen under blommande citronträd.
- Lämna aldrig bilen med öppna rutor, särskilt inte vid risk för regnskurar.
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Self System AB
“The Work Shop”
Bjällum, Valsborg, 521 98 Broddetorp, Sweden

• 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.

News
2010 – February
We now have finished 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 acceleration is sensational even on
low revs.
2010 – January
The new workshop is completed and we now also have
a department for Auto Body
and Metal Shaping.
2009 – January
The black Rolls Royce
from the movie “The Yellow Rolls Royce” arrives in
our workshop for extensive
restoration work.

Call Kent at +46 708-480 400
Visit
Vi
sit
si
it ou
ourr website
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we
bsit
bsit
ite
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for more information,
information,
f
www.selfsystem.se
www.s

Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1975 eller før:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
525.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
538
783
965
1.145
1.317
1.509
1.743
1.977
2.091
2.396
2.679
kr. 1.330

Ansvar
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1976 til og med 1983:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
1.323
1.927
2.374
2.817
3.240
3.712
4.289
4.863
5.143
5.893
kr. 3.988

Ansvar
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
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
g/s
57 -Forsikring
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Gjenskapt storhet

1926 Rolls-Royce Ph

TEKST/FOTO: IVAR ENGERUD

Nesten alle drømmer om en Rolls-Royce. Det gjorde Ole Bjerknes i Oslo
også. Men i motsetning til de fleste av oss andre har han gjort noen med
drømmen. Nylig kunne han rulle sin totalt gjenoppbygde og praktfulle 1926
Phantom I Barker Tourer ut av garasjen - etter mer enn ti års arbeid.
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antom I Barker Tourer
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Ole Bjerknes er ingen novise i det norske
veteranbilmiljøet. Helt fra han var forholdsvis ung var han i gang med restaurering og mekking på eldre biler som en
1937 Citroën B11 Sport og diverse
Jaguarer. Et par MGA-modeller rakk
også gjennom prosessen før han gikk til
innkjøp av sin første Rolls-Royce – en
1933 20/25.
Men det ble satt litt på vent tidlig på
1990-tallet da han satte i gang et restaureringsprosjekt som den gang knapt hadde sett sitt like i Norge. Da 1928 Packard
443 Roadster sto ferdig etter et par år tok
resultatet pusten fra et samlet publikum i
både Norge og Sverige. Premiesamlingen
fra de største utstillingene i Norden med
den bilen fyller neste hele endeveggen av
garasjen.
Men Ole hadde lenge hatt en drøm om å
kjøre en Rolls-Royce, og da han kom over
en herlig patinert, original 1928
Phantom I Brewster Trouville som hadde
tilhørt Vanderbilt-familien i USA, byttet
han ut Packarden. Den rødbrune bilen
kunne stort sett bare tas i bruk, så restaureringsinnsatsen ble i første omgang viet
et omfattende arbeid med å restaurere en
1933-modell av typen 20/25 med nybygd

4
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karosseri designet etter modell av en fantastisk 1934 Phantom II bygget i kun et
eksemplar til filmen ”The Corus Girl”.
I frykt for snarlig å gå tom for arbeid gikk
han i 1999 til anskaffelse av enda en
Phantom I – eller rettere sagt en ramme
med et mislykket forsøk på å bygge nytt
karosseri og en haug deler.

New Phantom
New Phantom ble lansert i mai 1925 og
den skulle erstatte Silver Ghost. Den var
en verdig, om enn ikke revolusjonerende
forbedring etter 18 års produksjon av
Silver Ghost. Først og fremst på motorsiden hvor man hadde utviklet en helt ny
toppventilert 6-sylindret motor på 7,7
liter som utviklet 108 hestekrefter ved
2.300 omdreininger.
Den firetrinns girkassen var bare i bruk
når du startet eller i meget krappe svinger og bakker, du kan holde den på høygir
fra gangfart til toppfarten på vel 140
km/t. Ramma var nærmest identisk med
Silver Ghost, men clutchen var forbedret,
og ikke minst hadde man fått servobremser på alle fire hjul.

Det var først når Phantom II ble lansert i
1929 at den tidligere New Phantom fikk
navnet som brukes i dag: Phantom I. Det
ble ikke produsert mer enn vel 3.500
Phantom I fra 1925 til 1931, hvorav 2.269
ble bygd i England.

Skandinavisk rundreise
En av disse bar chassisnummeret 52NC
med leveringsadresse København, hvor
en velhavende margarinprodusent ved
navn Monsted hadde bestilt en lukket
Barker-bygd sedan høsten 1926. Han fikk
dessverre ingen glede av bilen da han

I likhet med forgjengeren ble Phantom
produsert både i Storbritannia og i USA.
Rolls-Royce hadde startet produksjon for
det amerikanske markedet i 1921 i en
egen fabrikk i Springfield, Massachusetts,
og i 1926 hadde de tatt over karosseri
byggeren Brewster i New York.
Underveis i produksjonen ble det gjort
enkelte forbedringer som at støpejernstoppene ble erstattet med aluminiums
sylindertopper i 1929.
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døde før levering, og enken levde heller
ikke lenge. Dermed ble den staselige
bilen solgt videre til en godseier i
Roskilde utenfor København, før Baron
Juel-Brockdorff på Valdemar Slot overtok den lett aldrende bilen.
Det sannsynligvis noe umoderne Barkerkarosseriet ble erstattet med noe mer
moderne linjer av dansk opprinnelse da
Dansk Karosserifabrik i København fikk
oppgaven å kle den i et nytt lukket karosseri til baronen. Det var på ingen måte
karosserifabrikkens første karosseri på
Rolls-Royce, og de gode håndverkerne
hadde også kunnet vise sine kunster på så
vel Packard, som Isotta-Fraschini og
Kong Christian Xs 1933 Cadillac V12.

Selv om dette måtte vært en gedigen bil,
eller kanskje akkurat derfor, ble den etter
krigen brukt lite, og da den ble delvis skadet i en brann i et bruktbillokale i 1953,
var bilens danske historie beseglet for alltid. Etter flere år med dårlig lagring og
eierskifter, havnet restene i 1978 i Sverige.
De nye eierne drømte om å bygge et lavt
og sportslig karosseri, og de kom så langt
at de fikk laget et slags rammeverk til et
karosseri før prosjektet stoppet fullstendig opp. I 1984 ender den så opp hos
Trygve Brandshaug, som dessverre heller
ikke får gjort spesielt mye annet enn
demontering før han døde.

Redningsaksjonen
Det skulle gå mange år hvor prosjektet

6
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ble liggende i dvale, inntil Ole Bjerknes
altså overtok restene av chassisnummer
52NC i 1999. Gjennom sin erfaring med
tunge prosjekter, flinke hjelpere og gode
Rolls-Royce-kontakter har man forvandlet delehaugen til en skinnende grønn
Barker Tourer.
Siden det ikke var noe karosseri på prosjektet, brukte Ole mye tid på å studere
bilder med ulike karosserier som kunne
være aktuelle for å kopiere. For det som
var aktuelt var å bygge en eksakt kopi.
Valget falt til slutt på en Barker Tourer
som det var mulig å få gå fullstendig etter
i sømmene for å måle og dokumentere
alle tenkelige og utenkelige detaljer før
reproduksjonen kunne begynne. Trygve

Krogsæter bisto med arbeidet som skulle
gi grunnlaget for fullskala tegning av
karosseriet før reproduksjon. Samtidig
ble delesøkingen intensivert over hele
verden.
Ingemar Edlund i Sverige snekret sammen treverket til karosseriet som ble
banket først av Atle Berg og fullført av
Øivind Henriksen på Hot Rod Service
før Autolakk i Moss kledde det hele
(unntatt det polerte panseret) i mellomgrønt. I mens ble chassiset overhalt
hjemme i garasjen etter alle kunstens
regler. Her ble også det vakre interiøret
sydd og tilpasset med alle detaljer, slik at
det praktfulle resultatet kunne tas ut av
verkstedet nå på sensommeren.
Litt småjusteringer har det blitt og vil det
sikkert fortsatt bli i forbindelse med innkjøringen av den gedigne

bilen, men det vanket en fullt fortjent
Restaurerings-premie fra NVK i forbindelse med Sandvigen – Sundvolden-løpet
i september.

Det er bare å stille seg i køen av gratulanter til en fantastisk restaurering!
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ROLLS-ROYCE GHOST EWB 2011

Spionfotograferna är alltid i farten och alltid vaksamma. Det krävs ett tränat öga för
att lägga märke till att den bilen som avbildas här inte är en ”vanlig” Ghost utan den
förlängda varianten, EWB (Extended Wheelbase), som kanske kan komma att börja
säljas inom något år. Av spionbilderna att döma så är bilen i princip produktionsfärdig
och den kördes helt omaskerad. Några detaljer om den hemliga modellen har inte läckt
ut men man kan anta att det är fråga om förlängning med 25 cm centimeter vid bakdörrarna. Därmed skulle den bli 5.65 m lång (5.40 m) med en hjulbas på 3.55 m (3.30
m). Det kan jämföras med standard Phantom som är 5.84 m och Phantom EWB som
är hela 6.08 m med hjulbas på 3.82 m. Den nya Ghost EWB skulle man alltså kunna
kalla en Mini Limousine. Om den kommer att förses med mellanruta är inte heller känt.
Idag verkar det vara modernt med långa bilar med mycket plats i baksätet men utan
att baksätet är avskilt som på gamla tiders chaufförskörda limousiner. Särskilt i Kina
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verkar varje biltillverkare med självaktning ha en version av sin vanligaste modell
tillgänglig med förlängd hjulbas för att kineser med skaplig ekonomi gillar att åka bak
med gott om plats. Volvos kinesiska ägare kräver också att Volvo S80 för att kunna
sälja bra i Kina måste ha längre hjulbas och mer lyx än den har haft hittills. Förmodligen kan den nya Ghost EWB bana väg för en försäljningsframgång i Kina som är en
mycket viktig och expansiv marknad för Rolls-Royce. Motorn i den nya Ghost EWB lär
bli densamma som i Ghost med normallång hjulbas. Kraften i den V12-motorn bör vara
”tillräcklig” som Rolls-Royce alltid uttryckte det förr i tiden när hästkraftsantalet var
hemligt. Den nuvarande motorns prestanda är inte hemliga, 563 hästar ger den en
kontrollerad toppfart på 250 km/t och 0-100 på 4.9 sek. Den nya Ghost EWB bör ha
liknande prestanda.
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ROLLS-ROYCE GHOST SPEC

VACKRA ELLER FULA?
Fenice Milano har annonserat att de vill vara med och leka med Rolls-Royce och överraska bilköpare med något extremt uppseendeväckande som de kallar en Diva conversion. Den särskilda modellen marknadsförs som det mest exklusiva på marknaden med
en särskilt italiensk still och smak. Det är väl kanske inte alla som håller med om ett
sådant påstående men det är garanterat dyrt. Mer guld än i Fort Knox har också sagts
om bilen. Den vita bilen kallas James Bond 007:s drömbil för att den har 24 karat guld
på hela motorhuven, grillen, sidotrösklarna och sidospeglarna. Andra skulle nog hellre
kalla den en knarkhandlares drömbil.
Om du väljer den blå bilen i stället så får du en något mer diskret grill i krom och med
vita pärlemorinslag under främre och bakre kofångare. Den tredje versionen kallas
bronze och har visserligen bronsgrill men det finns några pärlemorytor som ersätter
guld även på den.
Nu är det inte bara guldet på utsidan som lyser. Hela inredningen domineras av att alla
synliga metallytor så som delar av instrumenteringen, ratten och dörrsidor är gjorda i
24 karat guld. Den sista piece de restistence är minibaren också den i 24 karat guld!
För övrigt kan man välja mellan säten i specialskinn eller alcantara och man kan välja
till dekorsidor i teak trä för att neutralisera allt guldet.
Fenice Milano har nog rätt i det de säger nämligen att det här den absolut värsta överdriften som gjorts på en Rolls-Royce. Hittills...
Jan Segerfeldt
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CIAL FRÅN FENICE MILANO
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MMr Swift en gång till

Svante Runberger

I förra numret Hade vi en liten artikel om
Allen Swift och hans långlivade Rolls-Royce New Phantom från Springfieldfabriken i
Massachusetts i USA. Så fick vi brev från
Kjell Anderson med några bilder från Eastern National Meet 1999 vid Springfield.
Kjell träffade Allen Swift där och säger
att det var en mycket förtjusande person.
Bilderna är tagna utanför Springfield fabriken som fortfarande hade RR-logon kvar
på byggnaden.
Så träffade Kjell honom faktiskt en andra
gång på ett rally hemma hos Pers Blake
i Somers, Connecticut, men därifrån har
han inga bilder.
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Sedan Rolls-Royce Silver Cloud standard
saloon hade introducerats 1955 tillsammans med den sånär som på grillen identiska Bentley S standard saloon, fanns
fortfarande ett starkt intresse för en
Bentley som var mer individuell och hade
mer av sportighet än standardmodellen.
Det fanns redan en Bentley Continental
Sports saloon vid sidan av Bentley R-type
standard saloon, för de köpare som var
beredda att betala betydligt mer för den
sportiga versionen med strömlinjeformad
tvådörrars kaross som gjordes hos karosserimakaren H J Mulliner.

Rolls-Royce Motors fick utstå ett visst tryck
för att en modernare sportmodell skulle
introduceras vid sidan om de nya RollsRoyce och Bentley-modellerna. Ersättaren kom i form av Bentley S Continental
som fick en starkare sexcylindrig motor
på 4 887 cc än standardbilen som möjliggjorde en toppfart av 200 km/tim. Dessutom hade vikten reducerats något. Det
var svårt att uppnå någon större viktminskning, eftersom dessa köpstarka kunder
ofta önskade ett högre mått av lyxutrustning i sina bilar. H J Mulliner hade ändå
lyckats att reducera vikten med cirka 200
kilo jämfört med standardmodellen när de
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släppte sin tvådörrade Bentley S Continental. Det berodde på att man i stället för
trä använde rätt mycket aluminium både
i stommen och i karossen. Arbetet inkluderade betydligt mer handarbete än standardmodellens kaross, som ju kom färdigpressad från Pressed Steel. Det är naturligt
att det gjorde sitt på priset. Chassiet var i
stort sett detsamma som på standardmodellerna och kom till H J Mulliner från hemmafabriken i Crewe färdigt med motor och
den automatiska växellådan.
Efterfrågan på en fyrdörrad sportigare
modell ökade nu men det gjordes tydligt
redan från början att det inte var meningen att en Continental skulle ha annat än
två dörrar. Rolls-Royce huvudkontor på
Conduit Street kunde inte heller tänka sig
att tillhandahålla en Rolls-Royce Continental vid denna tid. Det passade helt enkelt
inte ihop med märkets framtoning och
dessutom sålde Bentley fortfarande fler
bilar än Rolls-Royce. Under de första två
åren från S-modellens tillkomst fanns flera
alternativa Bentley Continentalmodeller
men ingen med fyra dörrar.
För att tillfredsställa efterfrågan och efter
behörigt tillstånd av överheten Rolls-Royce
RREC
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Motors Ltd som hade suttit långt inne, introducerade H J Mulliner så småningom
sin fyradörrars Bentley Flying Spur. RollsRoyce var först mycket noga med att namnet Continental absolut inte fick användas
i kombination med en fördörrad kaross. H
J Mulliner beskriver därför sin Flying Spur
så att den byggs på Continentalchassiet
men ordet Continental förekommer inte
i namnet. Så småningom släppte RollsRoyce även på detta och tillät namnet
Bentley S-series Continental Flying Spur.
Bilen beskrevs ingående i motortidningen The Autocar den 27 september 1957.
Den påminde mycket om den tvådörrade
Continentalmodellen men det fanns några
subtila skillnader, främst på det sätt som
skärmsidorna utformats. Linjerna var mjuka och eleganta och lägre och mer långdragna än designen från den kunnige chefsformgivaren hos Rolls-Royce Motors Ltd,
John Blatchley. Ansvarig för H J Mulliners
snygga Flying Spur var George Moseley,
som var anställd hos H J Mulliner som deras chefsdesigner. Han hade säkert haft en
hel del nytta av den ursprungliga designen
från H J Mulliners föregångare R-type Continental, som hade ritats av Herbert Nye.
Med åren ökade köparnas krav på bekvämlighet vilket medförde ökad vikt för Continentalmodellerna. Även om sätena nu
gjordes så tjocka som kunderna begärde,
så hade man lättat på konstruktionen
något utan att kompromissa med bekvämligheten. Trots de sportiga linjerna hade
Flying Spur fullt utrymme för fyra vuxna
åkande. Även bagageutrymmet var relativt stort. Man var noga med att poängtera att insteget både fram och bak gjorts
lättare genom att såväl framdörrarna som
bakdörrarna kunde öppnas i nästan 90
graders vinkel mot bilen. Självklart var
detaljarbetet internört och exteriört av
högsta klass som det anstår en bil från en
respekterad karosserimakare som H J Mulliner. Till en början fanns modellen bara i
Bentleyutförande. Något år senare kunde
också de som ville ha en Rolls-Royce få
sina önskemål uppfyllda. Rolls-Royce Motors Ltd gav till sist vika även på den punkten.

Bilen här på bilderna visar den allra första
versionen av Flying Spur, design nummer
7443. I den stora försäljningsbroschyren
för Rolls-Royce Silver Cloud och Bentley
S-series från Rolls-Royce Motors Ltd från
1955 till 1958 fanns inte de karossbyggda bilarna med utan man visade bara
den bästsäljande standardmodellen med
stålkarossen från Pressed Steel. Det lilla
Londonbaserade företaget H J Mulliner
marknadsförde därför själva sin nya specialmodell genom en egen försäljningsbroschyr. Det var fråga om en relativt
enkel trycksak med vitt, halvfint papper
och svartvita foton på en bil med registreringsnummer 10 LMK. Bilen var tvåfärgslackerad men eftersom alla bilderna är
svartvita avslöjar de inte bilens färger. Det
står inte heller angivet i specifikationerna

i broschyren vilka färger som bilen kundes
fås med. Kanske ville man inte binda upp
kunderna vid någon särskild färg utan lät
valet vara helt fritt. Nu finns det dock något
original färgfoto av 10 LMK bevarat från
tiden, där det framgår att bilen var ljusgrå
över mörkgrå och hade röd skinnklädsel.
Det bör ha varit en av de först tillverkade
Flying Spur, om inte den allra första. Namnet Flying Spur kommer från H J Mulliners
VD:s Arthur Talbot Johnstones familjevapen, en ridsporre försedd med vingar på en
rund bottenplatta. H J Mulliners Bentley
Flying Spur sports saloon kostade 1957
GBP 8 034, ett betydligt högre pris än
standardmodellens GBP 4.669. Ville man
dessutom ha det senaste i extrautrustning
nämligen Hobourn-Eatons servostyrning
så blev priset GBP 8 198.

PRINFO
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1957 var H J Mulliner & Co Ltd fortfarande ett från Rolls-Royce Motors Ltd
fristående företag med adress Bedford
Park Works, Chiswick, London W4, och
med eget designkontor och skötte sin
egen marknadsföring. Detta skulle komma
att ändras två år senare när H J Mulliner
köptes upp och slogs ihop med Park Ward,
som redan tidigare ägdes av Rolls-Royce.
1961 slog Rolls-Royce ihop båda karosserimakarföretagen. Därmed upphörde de
att vara karosserimakare och blev i stället en del av Rolls-Roycekoncernen. H J
Mulliners Continentalmodeller tillverkades
fortsättningsvis i Park Wards gamla lokaler
på High Road, Willesden, London NW 10,
sida vid sida med Park Wards modeller och
nu under firmanamnet H J Mulliner, Park
Ward Ltd.

det första året. Det beror nog främst på
att man hade gått ifrån tvåfärgslackeringar för att de inte längre var moderiktiga.
Dessutom hade Rolls-Royce Motors börjat
göra en egen stor och för sin tid överdådig försäljningsbroschyr för Continentalmodellerna i färg med spiralbindning,
som täckte in såväl de tvådörrade som de
fyrdörrade från H J Mulliner, James Young
och Park Ward. Däremot fanns inte Hooper
& Co:s S-type Continental med, trots att
Hooper hann göra sex stycken av sin version innan man la ner hela företaget 1959.
H J Mulliner gjorde 217 av 432 totalt tillverkade S-series Continental.
Intresset för Bentley S-serie Continental
Flying Spur har varit konstant högt genom åren och marknadsvärdet har hållit
sig väl. Skälet är att H J Mulliners design
har lyckats med att vara klassiskt elegant
och har en något sportigare framtoning än
standardmodellerna, ett lyckat koncept
men till ett högt utgångspris. Fristående
karosserimakare och separata chassin
hade tyvärr ingen framtid.

H J Mullliners egna broschyrer under
1950-talet gjordes förmodligen i ett mycket begränsat antal. Broschyren som visas
här på bilderna är från 1957. Flying Spur
fortsatte att tillverkas relativt oförändrad
även som S 2 Continental med V8-motorn
men sannolikt användes inte den här broschyren i marknadsföringen mer än under Jan Segerfeldt
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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
ROLLS-ROYCE
SILVER CLOUD 2 1961
En klassisk Rolls-favorit.
Den första modellen med
V8 i fint bruksskick. Ett
tillfälle pris: 349000 skr
Telefon:0433 10240 alt
10904 0730960098

Leverandør av laboratorieinstrumenter
-

for partikkelanalyse.
Partikkel-diameter
Overflate
Porositet
Egenvekt

Kontakt
Tom A. Brubak
+47 69 28 79 90/+47 90 83 86 70
brubak@microtek.no
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Bentley og Rolls-Royce til salg.
Da jeg vil nedbringe antallet at mine Bentley og Rolls Royce biler i min samling
udbyder jeg herved følgende til salg.

Rolls Royce Silver Spur. 1986
Hvid
51.000 km
Pris DKR 548 000 (SEK 285 000)

Bentley Arnage 2002 red label.
Peacock blue
3000 km
Pris DKR ring om pris (SEK 1,5 milj)

Bentley Eigth 1991.
Peacock Blue.
165.000 km
Pris DKR 348 000
(SEK 150 000)

Rolls Royce Silver Spur. 1988
Cardinal red
45.000 km
Pris DKR 495 000
(SEK 285 000)
Alle ovennævnte biler er i tip top
stand.
Oplysninger om priser kan fås ved
henvendelse til e-mail odn@dna.dk
Fremvisning efter aftale.

Rolls Royce Silver Spur. 1993
Sort/Svart
107.000 km
Pris DKR 595 000
(SEK 295 000)

Ole Damgaard-Nielsen
Kollerødvej 49 – 51
3450 Danmark.
Tlf: 40104711
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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

Bestyrelsen RREC Danish Section
Formand:
Ansvarsh. redaktør
Jens Kjærulff
Nordvestvej 12
3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
email: familien@kjaerulff.net

Kasserer:
Frank Frandsen
Alssundvej 20, 6400 Sønderborg
tlf. 7448 6383,
email: frankfrandsen@hotmail.com
Bank konto: 1551 6380336
Eban: DK82 300 0006 380336
Swift : DABADKKK

Næstformand:
Henrik Kjær
Kalundborgvej 204
Allerup
4300 Holbæk
Tlf: 59440816
Mobil 20330816
email:hk@hkvvs.dk

Bestyrelsesmedlem
Teknisk support
Kim Bøgelund Larsen
Gl. Tangevej 2
8850 Bjerringbro
Tlf.8668 4147
Tlf. tid 1600 - 1800
email: kim@kimsvintagecars.dk

Sekretær:
Søren Markdal
Fredensvej 5
8860 Ulstrup, Danmark
Tlf. +45 8646 3616
email: sekretaer@rrec.dk

„The name ROLLS-ROYCE, the ROLLS-ROYCE Badge and the linked RR Device are trademarks of Rolls-Royce plc and are
used by the Club under licence“

Den norske seksjonens styre og funksjonærer
Styreleder Åge Antonsen
Mobil 97577464
age.ant.rrec.no@gmail.com

Odd Moen
Tel 22288633
odd.moen@auto-askim.no

Sekretær Jens Rønneberg
Tel 22558454 Mobil 92011268
jronneb@bluezone.no

Varamedlemmer
Niels Skov Jørgensen
Tel 35945045 Mobil 905 34 393
Niels@nokadesign.no

Styremedlemmer:
Tom Brubak
Tel 69287990 Mobil 90838670
brubak@online.no

Arne J. Solhaug
Tel 69922253 Mobil 917 75 829

Redaktør
Hans Edvard Sunde
Tel 67109000
Sunde@Sunde.tc
Besiktigelsesmann Oslo
Emil Stenstadvold
Tel 67139051 Mobil 97657745
Besiktigelsesmann
Trondheim
Per Ramsøskar
Tel 72 58 55 84

Svenska Sektionens styrelse och funktionärer
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
hj@nvbk.se
Roberth Nironen, sekreterare och webmaster
Tel 026-19 36 39, 0703-99 17 65
roberth.nironen@telia.com
Jan Segerfeldt, redaktör
Tel 031-29 29 46
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Anders Malmqvist
Tel 08-18 35 11, 0704-97 28 20
anders@malmqvist.net
Mona-Lisa Illingworth
Tel 0524-21 310, 0705-38 96 95, cloud1@telia.com
Suppleanter
Per Östlund
Villa Sjöhammar, 77499 BY KYRKBY, 070 5374330
per11@telia.com
Rune Johansson
Gärdesrundan 3, 69332 DEGERFORS
Tel: 0586-44247 076-2247705
Revisor Claes-Thure Flinck
Revisorsuppleant Barbro Hiderström
Valberedning
Göran Berg, sammankallande
Kjell Andersson, Clifford Hellzén

NYA MEDLEMMAR
Den norske seksjonen:
Inga nye medlemmar är anmeldt
Vi ønsker velkommen til teknisk seminar.
Svenska sektionen
Lars Andersson, Blåeldsv 26, 62150 Visby, RR Silver Spirit, 1986
Tommy Mellqvist, Malön 201, 47491 Ellös, Bentley MK VI R-typ, 1953
Hans Larsson, Västlandshärbo 120, 81495 Älvkarleby, RR Silver Shadow, 1974
Ivica Kis, Färgv 8, 44361 Stenkullen, RR Silver Shadow, 1970,
Bentley Turbo R, 1991, RR Silver Shadow, 1974
Tommy Sandahl, Växthusv 10, 55594 Jönköping, RR Silver Shadow, 1974
Robert Lundgren, Trädgårdsg 5, 36030 Lammhult, RR Silver Shadow, 1973
Vi önskar Er hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av
klubbens arrangemang
Den danske Sektion
Vi vil byde velkommen til nye medlemmer:
Peter Christiansen, Hadsundvej 72, 9000 Aalborg. Rolls-Royce Silver Shadow
Saloon, 1967
Vi ønsker Jer velkommen i klubben, og håber I må få stor glæde af
medlemskabet.
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Bil & Maskin KB
Danborn
English Car Care
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Kim Vintage Cars
Mikrotek, Leverandør av laboratorieinstrumenter
Norrorts Bil & Van Service
Munkebo Kro
Nynas AB
PASCO AB
Prinfo Alfredssons AB
Rohdins Automobile Service AB
Self System AB
Veteranforsikring Danmark
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BÄSTA BIL TILL LÄGSTA PRIS !!

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

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

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 timmars nut and bolt restoration.

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

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

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

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
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