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Kära medlemmar
Förändringens vindar blåser, inte bara i
USA utan även inom RREC. Tack vare just
er röstades den gamla styrelsen bort i moderklubben 31/10 på det extra årsmötet.
Det är att notera att antalet lämnade röster nu var dubbelt så många som vid det
tidigare avhållna årsmötet (AGM) och att
det röstades ”klokt”. Det tyder verkligen
på engagerade medlemmar som ville se en
förändring. Att träffa trevliga människor,
sköta om våra underbara bilar och därmed
förvalta ett unikt kulturarv, det ger mersmak. Att dessutom kunna HA KUL tillsam-

www.rrec.dk
Opplysninger om
medlemskab se info
på hjemmesiden.

mans är en rejäl bonus. Bilarna är biljetter
till fantastiska upplevelser både i Sverige
och internationellt.
Det är många av oss som under flertaliga
år försökt få positiva välbehövliga förändringar till stånd inom RREC moderklubb.
Det är en hel del vi varit missnöjda med,
inte minst behandlingen av de kontinentala sektionerna. Vi vill nu ha value for money! Det första den nya styrelsen har på sin
agenda är att utarbeta en strategi för klubben där samtliga medlemmars nytta står i
fokus. Arbetet påbörjas omedelbart. Styrelsen kommer nu att lägga örat mot marken
och fråga medlemmarna vad ni vill. Det är
mycket positivt att de två vice ordförandena representerar kontinenten.
Man svänger inte en oljetanker på direkten men inputen från medlemmarna ska
avgöra den långsiktiga kompasskursen. Vi
önskar den nya styrelsen ett stort lycka till
och det är med energi och ödmjukhet den
måste ta sig an uppgiften. Det är så mycket
som tidigare inte fungerat men att frossa
i tidigare begångna synder båtar föga, nu
gäller det att se framåt. Vill dock ge Ole ett
erkännande för att försökt göra klubben
mer transparent.
I övrigt påverkar covid-19 självfallet det
mesta. Har haft glädjen att bevista luncher
både i Stockholm och Göteborg men just

Kære Alle
Her i start november er sommeren slut, en
dyster tid er over os, sommertid er slut, der
bliver længe mørkt,
Corona-krisen bluser op, vi går vinteren i
møde, aflysning af arrangementer. Desværre skulle klubben have
afholdt Mortens aften på Risbyholm Gods
hos familien Clausen, som traditionen byder, men forsamlingsforbuddet
med kun 10 personer. kom og ødelagde
dette. Jeg er selv ved at aflyse et 125 års
jubilæum, et 50 års jubilæum i andre foreninger og der smuttede også en uden-
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nu är det ovisst vad som händer i närtid.
Tekniska seminarier, vinprovning på Bjertorp, rallyn och övriga sammankomster är
självfallet starkt kopplade till när vaccin
kommer. Vintern blir helt klart jobbig och
annorlunda men det gäller bara att ”gilla
läget” och se framåt. Klart är ju att det i
sinom tid blir bättre... och glöm inte att bilarna mår gott av att motioneras. Att tänka
småskaligt och försiktigt ökar antalet möjliga aktiviteter. Kom ihåg att även två bilar
kan utgöra ett rally.
Själva är Monica och jag i Skottland (vårt
andra hemland) där vi hoppas kunna tillbringa ca 4 månader per år framöver. Det
märks att tätheten på Rolls-Royce och
Bentley är högre här, liksom Stefan Tanzborn och jag tydligt noterade även i Zürich,
där vi var på kontinentalt samordningsmöte 17-18 oktober. Mycket lyckat! Bra grund
för det fortsatta samarbetet.

tak til Ole for et stort arbejde og nogle gode
tiltag, han ville have gennemført, desværre
var det en umulig opgave.
Lige nu ved jeg ikke om os på kontinentet
får glæde af den nye bestyrelse der er valgt
ind - eller om balladen fortsætter - men
ønsket er at vores medlemmer får mere del
af de ca. 700,- kr hvert medlem afleverer til
England af klubbens kontingent på 1000,kr.
I de 30 år jeg har været medlem har forholdet mellem kontinentet og moderklubben
aldrig været dårligere. Håber vi snart kan
komme gennem denne Corona-krise, så vi
kan vende tilbage til det normale liv, men
jeg er bange for det har lange udsigter.
I øjeblikket hvor hele Danmark synger hver

fredag aften på tv, for at holde modet oppe
vil jeg slutte dette år, En sang der er skrevet
af Danmarks største troubadour ” Kim Larsen” som passer perfekt til tiden.

Det er en kold tid som vi lever i
alle går rundt og fryser
men jeg har det da nogenlunde her
her i min Gaaaraaage
Der` mange, mange drømme
der er røget sig en tur
men jeg ka` da stadig grine
når jeg sidder helt alene –
helt alene i min gamle bil

Men jeg har da min Rolls-Royce
og den spinder som besat
og når nerverne de klikker
så tænker jeg tilbage, ja tilbage
på den gode gamle ” klub ”
Til alle Rolls-Royce- & Bentley-enthusiaster
Pas godt på jer selv
Rigtig glædelig jul og & Godt Nytår

Frans Goldbach
RREC Danske Sektion

www.rrec.no
For medlemskap
(1300 :-/år) kontakt
Jens Rönneberg på
tel. 920 11 298.
Sektionens bankkonto
er: 1064.10.19319

När du läser detta är vårt årsmöte 15/11 avhållet digitalt, vi hoppas tekniken fungerat.
Hela styrelsen önskar samtliga medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
och måtte vi snart se ljuset i tunneln.
Sköt om er!

HER SKAL VI BO PÅ DET HISTORISKE HOTELLET STRAAND HOTELL I VRÅDAL.

Per Ö

ordförande RREC-svenska sektionen

landstur, det er virkelig op af bakke.
Men der er også lyspunkter, i dette efterår
har et par af klubben medlemmer stablet
et rigtig flot arrangement
på benene ved Næstved, med besøg på
Næstved bilmuseum og køretur over det
smukke Skjoldenæsholm.
Der blev hygget samt overnattet. (Læs om
turen i bladet.)
Stor tak for det.
I dag hvor jeg afleverer denne skrivelse til
bladet, har jeg lige modtaget en mail fra
moderklubben, hvor der har været valg.
Den nye bestyrelse er blevet valgt og sammensat. I den forbindelse er Ole Hviid Nielsen ikke længere en del af bestyrelsen. Stor

Kjære medlemmer
I vår flotte Scandinaviske Bulletin nr 3,
skrev jeg om et fremtidig møte for de europeiske seksjonene. Dette møtet har funnet sted. Felles for seksjonene var misnøye
med det sittende styret i moderklubben og
det ble oppfordret til å kaste sittende styre
på kommende ekstraordinære General
Meeting i moderklubben.
Dette møtet fant sted 31 oktober. Det sittende styret ble kastet og nytt styre med
to europeiske medlemmer ble valgt. Dette
nye styre sitter til ordinære AGM i april neste år hvor det igjen skal velges nytt styre
for moderklubben.

Hva dette nye styret kan gjennomføre for
å møte våre krav om bedre innsyn og sammenheng i hva vi betaler kontra hva vi
mottar fra moderklubben, blir spennene å
se de nærmeste månedene.

Rally General John Ausland på prøvekjøring
for en stund siden. Her blir det hyggelig
hoteller og varierende opplevelser som
også inneholder båtreise med Viktoria i
Telemarkskanalen’s sluser.

Vårt eget årsmøte er, når dette skrives om
en ukes tid. Valgkomiteen har gjort sin
jobb og det er kandidater til alle styreplasser. Om vi kommer til å fatte vedtak som
kan endre vår seksjon gjenstår å se. Det foreligger flere forslag som det skal stemmes
over. Dette møtet kan bli gjennomført helt
på nett da covid-19 ikke er særlig snill med
oss for tiden.
Positivt er det at når dette skrives, meldes
det om gjennombrudd i vaksine som har
over 90 prosent beskyttelse, og dette lover
jo godt for aktiviteter
til neste år.

Det er bare å sette av tiden 17- 22 august for
hele rally eller finne de dagene dere ønsker
å bli med. Hovedprogrammet med årsmøte
er 20-22 august. Fredag til Søndag.

Vårt årsrally skal foregå i Telemark-regionen og jeg har hatt gleden at å bli med

Formann
RREC Norske seksjonen.

Pass godt på dere selv og hold avstand til vi
nå får denne vaksinen som gjør at vi igjen
forhåpentlig kan omgåes som det vi husker
som normalt.
Med de beste ønsker om en fin senhøst og
vinter.
God Jul og Godt Nytt År

Åge Antonsen
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Kære medlemmer

EVENEMANGSKALENDER
SVENSKA
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.se

Varje månad:
Månadsluncherna i Stockholm och
Göteborg:
Stockholm: För närvarande är luncherna
inställda.
För aktuell info om tid och plats se hemsidan www.rrec.se/kalender
För deltagande anmälan senast en vecka
innan till
Nils Vetterlein tel.: 08 717 23 53
eller nils.vetterlein@Tele2.se

Göteborg: För närvarande är luncherna
inställda.
För aktuell info och anmälan se hemsidan
www.rrec.se/kalender
För deltagande anmälan till Björn Sundqvist tel 0707-983250
eller mail bjorn@sundqvist.se

DANSKA
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.dk
Følg med på hjemmesiden RREC.DK hvor
der ofte er nye og spændende tiltag –
både på kalenderen og nyhedssiden.

NORSKA
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.no

Se aktuell kalender
på hemsidan rrec.se

TILL SALU
Bentley Arnage 4.4 V8 1999
I mycket gott skick. 11140 mil. Verdant Green metallic med
magnolia skinninredning med green piping. Paneler i burrek
(som masur fast från ek).
Nybesiktigad u.a.
Utrustning: - Elhissar fram och bak - Farthållare - Elmanövrerade säten fram och bak (tillval) - Sätesvärme fram - Airbag förare och passagerare fram - Antisladd - Centrallås - ABS-bromsar
- Startspärr – AC
Pris 295 000 kr
Säljes av Björn Sundqvist,
bjorn@sundqvist.se

Bentley MK Vl. 1947

Lägger ut min Bentley till försäljning. Bilen är enligt mitt tycke
i ett mycket bra skick. Den är ändå 73 år och det sätter sina spår.
Inredningen är i jättefint skick, likaså lacken. Bilen fungerar på
ett utmärkt sätt i motor och drivlina. Framförallt så går den
mjukt och fint då jag monterade nya radialdäck.
Har monterat LED belysning i huvudstrålkastarna för att få
lite bättre ljusutbyte. Har även installerat LED-blinkers. Främre blinkers är integrerad i samma lampa som positionsljuset på
skärmen.
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Anledningen till att jag säljer min pärla är att:
Som ni själva vet så vill man pyssla om och göra saker med sin
klenod. Jag skulle vilja förbättra vissa saker och gå igenom bilen. Detta gör man ju på vinterhalvåret. Nu är det så att jag försökt få tag på ett garage i närheten av Kungälv (till en rimlig
kostnad) men har tyvärr inte fått något napp. Det finns garage
för 2500:- per månad och det är inte realistiskt för mig.
Så därför så säljer jag min härliga Bentley MK Vl. Bilen som
man får tummen upp för från folk runt omkring när man är ute
och åker.
Chassinummer B 75 AJ vilket ger tillverkning april/maj 47.
Lev. maj 47. Såldes av JACK BARCLAY LTD, SHOWROOMS Mayfair London en gång i tiden.
Högerstyrd som en äkta Engelsk bil skall vara.
Motor 6 cyl 4,25 L ca 130 hk Manuell växellåda. Engelsk bil
från början så mätarställning osäker. Kanske 20 000 mil.
Säljer bilen för 240 000:- vilket är en bra bit under det värde
som den egentligen idag skall ha.
Perolof Melin
Kungälv
0706999866

Med den Ekstraordenære Generalforsamling d.31.oktober sluttede mit medlemskab af bestyrelsen
af RREC i Hunt House i Paulerspury i Storbrittanien. Det blev en lidt ærgerlig afslutning på et meget kedeligt bestyrelsesår. Men det er interessant, uhyggeligt og let trykkende at blive kaldt løgner
og at blive indberettet for snyd til retten i Milton Keynes. Men trods disse genvordigheder har det
været 1 1/2 år med masser af oplevelser og øjenåbnere for mig.
Jeg gik ind i arbejdet med masser af ideer der skulle kunne skaffe flere og yngre medlemmer, og med
ideer til rettelser på vores elendige WEB sider - og en bedre fordeling af de penge, der kommer ind
hvert år fra vores 7.000 medlemmer.
Det er bare ikke så let. En stor del af pengene er bundet i lønninger og husleje. Og til trods for, at vi
fra starten var i gang med at reducere på staben og at vi faktisk opnåede et overskud - steg omkostningerne andre steder. Bl.a. kostede vores magasin Spirit og Speed lidt over £ 120.000,- om året - og
vores redaktør nåede mindre og mindre for hver udgave. Til sidst var han ikke mere i stand til at
redigere reklamudgaven af bladet - men skulle stadig betales det samme.
Jeg har med stor glæde set på ideerne fra samarbejdet mellem de nordiske sektioner og tyske og
schweiziske sektioner. De stemmer nøje overens med de ideer, som jeg gik ind i arbejdet med. Men
de faste omkostninger i Klubben er desværre med til at bruge de fleste af pengene. Og det har været
vanskeligt at komme igennem i bestyrelsen med ideer, der handler om at flytte klubben til nye lokaler, der måske var en del billigere, eller til at lave brugerbetaling af personalet i Hunt House.
For sat se på de positive sider, vil der nu komme en flok nye personer, med lige så mange nye ideer.
Noget må der da komme ud af det, når der nu har været så meget kamp om pladserne i The Board.
Positivt for mig er det, at jeg vil få et par dage mere om ugen til andre ting. Det har bl.a. været et
stort arbejde at opnå et overblik over Hunt House IT-systemerne og at få færdig-udgivet forslag til
videoproduktion. Ikke at forglemme at vi hele dette år har holdt ZOOM-møder hver uge og somme
tider 2 pr. uge.
Men arbejdet har trods alt på mange måder været sjovt og interessant - og jeg ville meget gerne ha’
gjort det færdigt - men man må jo desværre konstatere, at det tager tid - (og desværre ikke altid lykkes) - at vende en supertanker.

Venlig hilsen

Ole Hviid-Nielsen
Forhenværende Direktør for RREC
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ROLLS-ROYCE & BENTLEY
ENTHUSIASTS CLUB SWEDEN
ÅRSMÖTE OCH RALLY 2021
PÅ THORSKOGS SLOTT

Fredag den 21 maj
Ni hälsas hjärtligt välkomna till Thorskogs Slott.
se www.thorskogsslott.se

15.00 Incheckning på respektive gästrum. Te & scones med tillbe-

hör står uppdukat i slottets salonger.
Under eftermiddagen finns vår sexhåls pitch- och puttingbana,
boule, kubb och krocket till gästernas förfogande i slottsparken.
Vi har också fina vandringsleder i trolsk natur.

19.00 Välkomstdrink samt dignande grillbuffé avnjutes i Stallet.
Lördag den 22 maj
08.30 Slottsfrukostbuffén står framdukad i någon av våra salonger.
10.00 Vi lämnar Thorskog över dagen för rally ut mot kusten. Rallyt
går på idylliska småvägar ut mot Tjörnbroarna och Sundsby Säteri 		
där vi från kl 11:00 ställer upp bilarna i parken för ett stopp med 		
kaffe, glass eller vad ni önskar. Titta gärna in i småbutikerna och
det lilla muséet som visar Margareta Huitfeldts historia. Se vidare
www.sundsbygardscafe.se

12:00 Färden går vidare över Orust via ytterligare tre broar till Kärrastrand Uddevalla.
13:00 Parkerar vi på Kärrastrands parkering framför Nr 119. Lunch

serveras på Kärranäs som drivs av den kända TV-kocken Fredric Andersson som gjort 14 säsonger i SVT1:s Go’Kväll med sammanlagt
över 100 program. Fredric presenterar sig, restaurangen och maten
som serveras i buffé.
Värdinnan Annie-Lott Enoch presenterar Benders som äger området och verksamheten där. Se vidare https://karranas.se/

14:30 Anträder vi återfärden och tar oss till Uddevalla centrum.

Här hinner den som vill besöka Bohusläns museum i Uddevalla Centrum. Återfärden går på gamla landsvägen via Ljungskile, Backamo
och Lilla Edet tillbaka till Thorskogs Slott för lite egen tid för att förbereda kvällen.

18.30 Vi serverar ett glas mousserande vin i den stämningsfulla Jägarsalen, där vi får höra om slottets intressanta historik.
19.00 Aftonens fyrarätters Slottsmiddag serveras vid vackert dukade bord under kristallkronornas sken. Köksmästaren presenterar
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personligen kvällens meny.
Vi bjuds på musikalisk underhållning av Mikael Myllie.
Efter middagen flyttar vi ut i Salongerna för att inta kaffe & avec.
Kvällen avslutas med fördel i den tegelstensklädda Thorsalen där
vår nybyggda barlounge samt dart, biljard och bar finns att tillgå.

Söndag den 23 maj
08.30 Slottsfrukostbuffén står framdukad i Orangeriet.
-10.00 Utcheckning från rummen i samband med frukost.
10.00- Årsmöte i Stallet.
11.30 ca Avresa från Thorskogs Slott.
13.00 För de som vill kan vi ansluta till årets Tjolöholm Classic Motor
på Tjolöholms slott. Vi kör effektfullt in i kortege till anvisad plats.
			

Pris:

Paketpris för slottet enligt nedan i enkel- eller dubbelrum per
person 3 805 kr. Betalas vid incheckning. Kostnadsfri uppgradering
till slottsrum, svit eller gemak i mån av tillgång. Så anmäl dig/er i tid.

I paketpriset ingår:

Te & scones, välkomstdrink samt grillbuffé på fredagen.
Välkomstdrink samt fyrarätters middag på lördagen.
Logi med frukost fredag till söndag.
Samtliga priser är inklusive moms.
Dryck tillkommer.
Anmälan skickas per e-post till bjorn@sundqvist.se.
Ange medlemsnummer, namn på de deltagande, mobiltelefon,
bilmodell och reg.nr.
Önskemål om rum: enkel/dubbel, slottsrum, svit, gemak, hund
Till lunch serveras fisk. Vegetariskt alternativ finns. Ange önskemål
och eventuella allergier.
Deltar du på Tjolöholm på söndagen?
Anmälningsavgift 600 kr som innehåller lunch på rallydagen, underhållning på kvällen och annat smått utanför slottet betalas till
RREC bankgiro 5965-7528 i samband med anmälan.
Välkomna
Björn Sundqvist
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SOMMARRALLY

MED AHK RR/B-SEKTION OCH RREC 18 JULI 2020

E

Rune Sahlberg (text och foto) Michael Insulander (foto)

n sommar utan några träffar kändes inte bra - men varför
kunde man inte få vara lite trotsig?
Vi skulle vara utomhus som vi brukar under normala förhållanden,
det är bara det att nu gäller det att hålla extra ordentligt avstånd
mm - allt enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Michael och jag inbjöd till ett rally med möjlighet till frukost vid
startplatsen på ”The Nut House”, Torsåker i Upplands Väsby. Rallyt
startade i Stockholms län och gick vidare till Upplands län. Färden
gick på väl utvalda mindre vägar, en stäcka på närmare 7 mil genom
landskap med böljande fält av vete, korn och andra grödor.
Färden gick mot Landsberga Gård (en Kungsgård med anrik histo-
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ria) där en lunch eller egen picknick väntade. Väl framme efter ett
mindre navigationsfel, för inte körde vi efter GPS utan på gammal
hederlig navigation efter karta. Sammanlagt 28 personer anslöt till
Landsberga Gård, hur många bilar vi var har jag lite dålig koll på
men vi var säkert närmare 35 ton finbilar!
Vid ankomst hälsade Joakim Sandqvist oss välkomna Joakim gav
oss historien och vad man producerade på gården i dag.
Vi hade beställt fint väder, den leveransen var det inget fel på, dagen avslutades efter eget val, förnödenheter fann så det passade
dom flesta, man kunde även handla närproducerat i gårdsbutiken.
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RÄDDNINGSPLANKAN
JanSegerfeldt
Trots pandemin som har fått oss att stanna hemma och hålla sociala distans, så har det funnits en strimma av hopp för alla oss som
inte kan låta bli att träffas med våra bilar. I Göteborg pågick en icke
organiserad träff varje onsdagkväll hela sommaren i Färjenäsparken. Hundratals bilar av olika märken och årgångar har deltagit.
Vid varje tillfälle dök en eller flera Rolls-Royce- och Bentley-ägare
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upp med sina bilar. Tyvärr kommer det inte att bli några fler träffar
i RREC:s regi under den närmaste tiden. Men vi får hoppas att allt
snart skall kunna återgå till det normala. Bland annat har vi ett storslaget årsmöte på Thorskogs slott att se fram emot 2021. Se annons
på annan plats i denna Bulletin.
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MED DEN DANSKA
SEKTIONEN PÅ SJAELLAND
John A Petersen
Et par medlemmer savnede fælles ture i denne coronatid så de udsendte en invitation til et rally på Sjælland.
Arrangementet fik hurtigt 15 til at melde sig. De startede med morgenmad hos John A. Petersen og kørte derefter ad snoede veje gennem det Sjællandske landskab til Automobilmuseet i Næstved. I
museet var der dækket op til frokost fra Mogenstrup Kro. Derefter
Var vi rund i de tre etager med alt hvad der kan samles omkring
emnet BILER. Sjove og interessante ting, som de fleste nok- på et
eller andet tidspunkt - har stiftet bekendskab med.
Museet har tæt på 100 køretøjer. Mange med en kendt historie.
Man kunne finde biler fra Olsen-banden, Bøje Nielsens Daimler og
HKH Kong Frederik d. IX´s Cadillac.
Museet er absolut et besøg værd, hvis man kommer på de kanter
og har et par timer til overs.
Derefter gik turen videre til Skjoldenæsholm hvor der var tid til eftermiddagshygge inden middagen. Mange af deltagerne overnattede og mødtes til morgenbord kl.08:00.
Meget af turen var præget af mundbind og de øvrige begrænsninger vi har på grund af Corona pandemien.
Se flere billeder på RREC.DK

RESAN TILL VILDMARKSVÄGEN
Joshua och Ella Tanzborn
Tidigt på lördags morgon den 13 juni åkte vi iväg från Ellas stuga
i Hudiksvall. Första stoppet blev på Cirkel K i Sundsvall för att äta
frukost. Stefan Tanzborn hade planerat att vi skulle äta frukosten
senare men hungern blev för stor och inte bara för oss, så vi tog vårt
första stopp och fyllde magarna.
Vårt nästa stopp blev hos Stefans kund och kompis utanför Strömsund, där vi fick chansen att se några som tränade på western-ridning med hästar. Tyvärr fick vi inte rida hästarna själv men det var
ändå coolt att se hur stor kontroll de hade över hästarna och bara
genom några små rörelser. Efter vi hade besökt hästarna åkte vi till
Ok Q8 i Strömsund och tog vår korvlunch, mmmm. Direkt efter lunchen åkte vi in på Vildmarksvägen, som startar i Strömsund (eller
slutar - om man åker från andra hållet).
Vildmarksvägen är Sveriges högst belägna väg som är stängd från
den 15 oktober till början på juni, pga. snön som faller där. I år öppnades vägen den 6 juni, efter två veckors snöskottning, och med 7
meter höga snövallar. När vi åkte hade snövallarna smält lite, då
värmen var hög den veckan som vägen varit öppen, men det var
ändå 5,5-6 meter höga snövallar. På vägen mellan Strömsund och

högsta punkten av Vildmarksvägen skrämde Stefan oss genom att
skrika rakt ut;
”Titta en BJÖÖÖRN!!! En BJÖRN!”
Att han sett en björn fick vi sen höra flera hundra gånger under
resten av resan…suck
Efter några timmar av bilåkande i en fantastiskt fin bil, kom vi äntligen fram till målet för vår resa. Det var så häftigt att mitt i sommarvärmen köra ned-cabbat och se så mycket snö och höga snövallar.
Vi gjorde ett stopp där vi passade på att ha snöbollskrig uppe på
snövallarna och även försöka klättra upp på snövallen. Helt klart
värt tiden vi tillbringade i bilen!
Dagen avslutades med en god pizza och sedan en god natts sömn
på det mysiga Lilla hotellet i Vilhelmina. Dagen efter inledde vi med
en god frukost med fantastiskt gott kaffe. På hemvägen fick vi faktiskt äta godis i bilen denna gång, MEN ingen choklad….
Vi ser fram emot nästa långresa med bilen.
Om ni inte har kört Vildmarksvägen, så tipsar vi starkt om att åka
dit. Ni kommer inte ångra er en enda sekund!

Første billede er fra parkeringen på Næstved Automobilmuseum
Andet er billede af museet
Tredje er fra Skjoldenæs Holm Slotshotel
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ROHDINS CLASSIC
GARAGE 2020
JanSegerfeldt / Christer Byhr

Precis som traditionen har bjudit varje år tidigare, så skulle bilföretaget Rohdins Classic Car AB hålla sin garageträff i början av september 2020 och precis som tidigare år så har eventet blivit omskrivet här i RREC Skandinaviska Bulletinen, eftersom det berör våra
bilar och en stor del av gästerna som uppskattar arrangemanget är
medlemmar i klubben. Men så kom pandemin emellan och verkade
göra träffen omöjlig att genomföra. ”Inställt” var också budskapet
som gick ut en kort tid innan det skulle ha varit dags. Många deltagare hade bokat in sig för 2020 direkt efter förra årets träff, så deras
besvikelse blev förstås stor. Med inställd träff skulle också följa att
det inte blev något att skriva om det i Bulletinen.
Anders och Carina Rohdin kände att de behövde ta sig en närmare
funderare över om det trots allt skulle kunna gå att genomföra en
begränsad träff för max 50 inbjudna med beaktande av gällande
restriktioner. Detta kunde bara bli möjligt om alla föranmälde sig
så man kunde styra över antalet besökare. Tidigare år har det brukat dyka upp hundratals, varav många helt spontana lördagsbesökare, men nu skulle antalet få starkt begränsas och inga spontangäster skulle tillåtas komma in. Planen gick ut på att man skulle ta
emot de föranmälda gästerna, allt eftersom de anlände, i ett stort
utomhustält under garagedagen och vakter skulle hålla koll på att
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folkhälsomyndighetens riktlinjer följdes till punkt och pricka. Max
50 personer skulle sedan slussas vidare och tillåtas vistas i verkstaden med fysiskt avståndshållande. De tidigare långborden skulle
ersättas av mer utglesade bordsplaceringar. Guidade rundturer
skulle hållas flera gånger under dagen för att gästerna skulle kunna delas upp i mycket små grupper. Den obligatoriska handspriten
skulle hållas framme väl synlig.
I entrétältet bjöds man på välkomstskål och inpackat lösgodis, senare följt av en lunch mot avgift för den som så önskade. Det låter
kanske jobbigt men planeringen funkade smidigt och utan problem. Här och var fanns småbord utplacerade för familjer i sällskap
där man kunde slå sig ner utan att komma för nära övriga gäster.
Det var uppenbart att alla besökare tog budskapet seriöst, var
ansvarstagande och avståndstagande. Alla de intressanta bilarna
stod uppradade utomhus, utspridda runt intilliggande fastigheters
parkeringsytor, så man kunde vara på plats och beundra de fina fordonen utan att ens gå in i någon lokal, och ville man kanske provköra någon av salubilarna så gick det bra.
Bortsett från covid-19-problematiken så var den här garagedagen
ganska lik de tidigare tillfällena, med ett enormt antal fordon till
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beskådande. Eftersom alla besökare hade föranmält sig kunde Rohdins i förväg upprätta en komplett lista över alla deras bilar. Placeringen på listan medförde också att bilarna automatiskt deltog i
den stora tävlan om bästa bil på Rohdins Concours d´Elégance, som
publiken kunde rösta på och lämna sin röstsedel i en för ändamålet särskild markerad brevlåda. Sammanlagt upptar listan 73 bilar.
Även om majoriteten av dem är Bentley (14) och Rolls-Royce (36) så
förekommer även andra intressanta märken som Jensen, Lincoln,
MG och Jaguar liksom en helt ny specialbeställd Morgan ThreeWheeler i högglanspolerad aluminium, som är svenska RREC:s ordförande Per Östlunds senaste leksak i raden av spännande fordon
i hans garage.
Den musikaliska underhållningen som brukar vara ett stående
inslag i garageträffarna sköttes den här gången på ett förträffligt
sätt av sånggruppen Smoke Rings Sisters, tre jazzigt skönsjungande damer i perfekt tidstypiska utstyrslar. De rev av svängiga topplåtar från varje decennium av 1900-talets första hälft. Men som för
att chocka oss efter raddan av swinglåtar typ Glenn Millers In the
mood, så valde gruppen att avsluta med vacker stämsång i en andäktigt imponerande O helga natt!
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Omedelbart efter sången var det dags för det som alla hade väntat
på, nämligen avslöjandet av Dagens finaste bil och utdelningen av
priserna i Rohdins Concours d´Elégance.

And the winners are:

CEOs Prize (grön rosett): Morgan Three-Wheeler - ägare Monica och Per Östlund

Ladies Prize (lila rosett): Excalibur Serie IV Roadster 1981 - äga-

re Regina & Hans Lindquist

Peoples Choice 2nd Prize (blå rosett): Rolls-Royce Wraith

Coupé 2015 - ägare Ulla och Jan-Ole Rosengren

Peoples Choice 1st Prize (röd rosett): Rolls-Royce Phantom V

James Young Limousine (design no PV22) 1964 - ägare Aktivitetshuset Staals, Norge
Den mest spännande enskilda händelsen under dagen gjorde kanske inte så mycket väsen av sig bland besökarna i allmänhet som

de stora publikkära punkterna på programmet - men huvudrollen
i den fantastiska långköraren spelades här av en Bentley Mark VI
1952 James Young saloon. Bentleyn lämnades in till Rohdins av ägaren Länsmans Per-Erik Persson i Dala-Floda för ungefär 17 år sedan
för att karossen behövde genomgå en liten justering. Sedan dess
har renoveringsarbetena fortsatt! Det sensationella just nu var att
det långdragna arbetet skulle avslutas just idag, så att ägaren som
hade kommit till Rohdins fylld av förväntningar, skulle få sätta sig
vid ratten och köra iväg med sin färdigrenoverade klenod från verkstaden just idag och avverka de 38 milen hem till Dalarna. En rapport om hur det gick med den saken kan ni läsa i artikeln Länsmans
Bentley på annan plats i detta nummer.
Inför nästa års garageträff i september 2021 hoppas Rohdins och
alla vi som trivs i deras och varandras sällskap att pandemins härjningar är över och att vi som levt isolerade från mänskligheten i
övrigt kan återgå till att umgås som vanligt och inte behöver tänka
på alla faror som lurar där ute och sluta hämmas av alla restriktioner och riktlinjer. Ett glädjande undantag från det annars delvis
nedstängda Sverige har garageträffen hos Rohdins blivit i år och

vi är många som hoppas att träffarna ska kunna fortsätta. Alltså:
Bocka för redan nu i almanackan den 4 september 2021. Den dagen
måste man vara i Trollhättan!

Galamiddag på Alberts

Lördagskvällen avslutades traditionsenligt med middag och underhållning på Alberts Restaurang. Middagen bestod som vanligt av
en mängd välsmakande rätter med tillhörande viner, allt perfekt
tillagat och serverat.
Mellan rätterna fick vi igen underhållning av de välsjungande och
vackra damerna i Smoke Rings Sisters, som förhöjde stämmningen
ytterligare.
Antalet gäster var begränsat och satt på behörigt avstånd från varandra, allt för att följa reglerna för att förhindra Corona smitta.
Vi fick också ett inspirerat och roligt tal av vår svenske ordförande.
Anders och Carina hade som vanligt ordnat en väldigt fin avslutning på Garageträffen.
På söndagen kunde de som ville följa med på en ångbåtstur på Kanalen och uppleva de spektakulära slussarna.
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GOCC

Ett pandemiskt kåseri från en isolerad ö

I

Mona-Lisa Illingworth

detta onådens år 2020, har vi ett nytt ord:
- Staycation eller hemester! Vilket innebär att man får göra det bästa av situationen där man
befinner sig. Då årliga/vanliga event/rallyn och sammankomster i
allmänhet av bilklubbar är stämplat:
Inställt!
Då virussituationen som hemsöker hela världen, gör det omöjligt
att med stängda gränser genomföra någon slags aktivitet, så får
man göra det bästa av läget där man befinner sig!
Man blir hänvisad till staycations på plats (i detta fallet Guernsey),
vilket naturligtvis gynnar de lokala hotellen/restauranterna, till allas glädje.
I vårt fall är vi ”fast” på en klippa i engelska kanalen, som varit isolerad sen mars i år och lyckligtvis hittills, i skrivande stund, har förskonats från virusspridande, vilket innebär att man kan delta i sociala
sammankomster utan distansering och masker.
Då vi som rallyorganisatörer nu har ’abstinensbesvär’ med avsaknad av internationella/kontinentala rallyarrangemang har vi hittat
en ljusglimt i GOCC (Guernsey Old Car Club, www.gocc.co.uk)! En
entusiastisk liten klubb, för veteran, vintage, pro-vintage och klassiska bilmodeller, med 195 medlemmar. Medlemsavgift per år är
pound sterling 20 (£20).
Under denna pandemiska tid har olika event gjorts och man har
fått sitt lystmäte delvis mättat av brummande motorer, olje lukt
och färder runt ön.
Som kanske de som deltog i Guernsey/Devon-rallyt 2011 (arrangerat under Svenska Sektionens Internationella rally) kan erinra sig,
är det en liten ö ( totalt 78 kvadratkilometer, 60.000 invånare) med
mycket smala vägar, kantade av gamla breda häckar och stenmu-
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rar, vilket gör det lite knepigt att komma fram utan repad sida eller
skärm, på bilen!... för att inte tala om möten på vägen...
Vi hade nu nöjet att delta i det senaste eventet med en äventyrlig
körning runt ön. Då det även var ”Rememberance Day” var det livlig
trafik på ön och mycket folk samlade. Rallyt slutade vid The Imperial Hotel på norra sidan, för en lunch i glad stämning! Klubbens
president, Michael Fattorini, sa några väl valda ord och uppmanade
en lika stor anslutning till nästa månads ö-rally! Det drog en samling av 30 bilar av olika modeller och runt 90 personer (nästinpå
halva klubben)!
”Vi hade i alla fall tur med vädret” då det under veckan varit väldigt
stormigt och ösregn! En mycket behaglig höstdag med massor av
sol!
Vår Rolls-Royce Silver Seraph (1995) kom äntligen ut ur garaget och
kunde dammas av och uppvisa sin skönhet i det fina vädret - bl.a i
sällskap av en Bugatti 1928, ett par 1930-tals-Bentleys, en Sunbeam
1962 och i övrigt blandade äldre bilar.
Om det fina vädret håller i sig blir det fler turer runt ön, så hon slipper sitta instängd i garaget!
Denna utflykt gjorde att man hoppas att nästa år kan innebära normala aktiviteter runt om i Europa för våra sektioner, att få återse
bilentusiaster, se alla dessa fina bilar och framförallt ha trevligt, på
olika rallyn!
Vi hoppas att ett Skottlands-rally ska bli möjligt under sommaren,
likaså några septemberdagars event i norra Bohuslän!
Tills att vi alla släpps ut i världen igen, håll er friska och pyssla om
klenoderna i garaget!
”We’ll meet again” för att citera en gammal slagdänga...
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Tema jubilarer:

BENTLEY AZURE 25 ÅR I ÅR
Text: Jan Möller

med entourage). Även dessa behövde driftsäkra och ståndsmässiga
bilar.
Numera är det bl a många ekonomiskt oberoende, pensionerade
eller nuvarande företagsledare, rock-, idrotts- eller filmstjärnor som
åtminstone delvis bor (eller har en yacht) på Rivieran. Antalet privatjets som står parkerade på Nice Flygplats är följaktligen imponerande, likaså antalet Bentley och Rolls-Royce som står parkerade på
de fasta, privata p-platserna i det P-hus som är sammanbyggt med
flygplatsens Terminal 2 för att frekventa resenärer skall ha riktigt
nära till bilen respektive flyget. Och ändå tar många av Monaco-folket sig ju ofta de få milen hem med hjälp av helikopter...till kanske
världens mest Rolls-Royce- och Bentley-tätaste plats.

Namnet Azure

Rolls-Royce och Franska rivieran

Redan under Rolls-Royce Silver Ghosts dagar i början på 1900-talet
hade Rolls-Royce Franska rivieran som en viktig del i sin affärsmodell. Man deltog också tidigt i tillförlitlighetstävlingar för att bevisa
sin helt unika driftsäkerhet (”The Best Motor Car in the World” eller
”världens bästa bil”). Utgångspunkten var att Silver Ghost-bilarna
skulle vara så pass driftsäkra att de kunde användas för att transportera välbärgade engelsmän från Storbritannien till och från deras vinterbostäder på Rivieran, ett närmast otroligt tecken på driftsäkerhet i förhållande till dåtidens andra bilar på marknaden och
de nästan obefintliga vägar som fanns då. Men priserna på bilarna
var ju därefter...
T o m drottning Victoria tillbringade delar av vintrarna på Rivieran,
närmare bestämt i en jättesvit (plus 70 rum för tjänstefolket) på
det dåvarande lyxhotellet Hôtel Regina (numera extremt dyra bostads- eller mera korrekt äganderätter) på toppen av Cimiez-kullen
ovanför centrala Nice, med en magnifik utsikt över Nice och kusten
runtomkring. Också Matisse bodde f ö och hade sin ateljé på Hôtel
Regina. Och även Elisabeth och jag har under 17 år haft en lägenhet
i just stadsdelen Cimiez i Nice.
Rolls-Royce riktade sig därmed till en mycket viktig kundgrupp för
företaget – med unika behov av extremt driftsäkra och exklusiva
bilar. Den brittiska kolonin på Rivieran var på den tiden både stor
och betydande samt bestod av många extremt förmögna människor. Ett tecken på detta var även att den omfattande byggnationen
av Nice fortfarande mest kända gata – den sju km långa, extremt
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breda, vackra, palmkantade strandpromenad som numera även är
en sexfilig genomfartsled – en gång betalades just av rika britter
och följaktligen även gavs namnet ”Promenade des Anglais” (”engelsmännens promenad”). Här kunde britterna flanera, köra sina
Rolls-Royce, gå ut med hunden, sitta i skuggan och njuta, läsa eller
diskutera, musicera, måla etc.
På den tiden fanns det även pirer vinkelrätt ut från stranden, med
karuseller, restauranger, barer, caféer, vilstolar mot havet m m, där
engelsmännen kunde frottera sig med varandra och andra välbärgade människor, precis som i t ex Bournemouth eller Brighton på
den engelska sydkusten.
Från 1913 kunde man dessutom dinera ståndsmässigt på någon
av restaurangerna eller i den överdådigt vackra Salon Royal på det
världsberömda lyxhotellet Hôtel Negresco, en vacker vit och rosa
gräddbakelse i läcker belle epoque-stil, som fortfarande finns kvar i
all välmåga vid Promenade des Anglais, ofta med någon eller några
Rolls-Royce eller Bentley parkerade utanför. Vi har själva varit med
vid ett flertal lyxiga smoking-fester i just Salon Royal på Hôtel Negresco, under en av världens största kristallkronor. (En kopia hänger
f ö i Kreml.) Och utanför står alltid två artiga concierges (vaktmästare som öppnar bildörrar, hälsar välkommen, fixar taxi etc) med
färgglada uniformer och tofsar i huvudbonaderna, som tillhörde de
Schweizergardet i Vatikanen eller medverkade i en operett.
Självaste Henry Royce bodde ju i många år året runt i Le Canadet på
Rivieran på inrådan av sina läkare. Dessutom bodde många ryssar
vintertid på Rivieran. inklusive hela tsarfamiljen (och även Gustaf V

Rolls-Royce Motors Ltd. i Crewe utvecklade så runt 1990 en kommande toppmodell –”the flagship of the fleet” - som skulle introduceras 1995 som ersättning för den tidigare toppmodellen RollsRoyce Corniche (med ett namn hämtat från Rivieran, se kommande
artikel). Namnet på den nya toppmodellen ville man återigen skulle
skapa fortsatta associationer till det exklusiva livet på Rivieran.
(Själv hade jag hela fyra olika smokinguppsättningar under våra 17
år på Rivieran.)
Man kunde då helt enkelt ha döpt sin nya modell till t ex ”Riviera”,
men det ansågs uppenbarligen alldeles för simpelt. I stället något
mer sublimt: Franska Rivieran benämns på franska ”Côte d’Azur”,
som betyder ”den azurblå kusten”. Och havet vid Rivieran är verkligen vackert och intensivt azurblått – liksom himlen. Man valde
då utifrån detta det påtagligt sofistikerade, eleganta och exklusiva
modellnamnet ”Azure”.
Tanken var även att namnet Azure skulle få de potentiella kunderna att associera till ”The Blue Train”, som i Storbritannien var väldigt
starkt och positivt förknippat med just Rivieran. ”The Blue Train” –
eller på franska ”Le Train Bleu” - var ett legendariskt franskt expresslyxtåg som opererades ända från 1886 till 2003, mycket välkänt och

beundrat i hela världen, men kanske främst i Storbritannien. Servicen var omvittnat superb, femrätters-menyerna à la ”haute cuisine”
likaså. Namnet kom sig av de mörkblå, gulddekorerade, mycket exklusiva och spatiösa sov- och restaurangvagnarna.
Le Train Bleu gick från Calais vid franska sidan av engelska kanalen ända ner till Franska rivieran. Linjen opererades under sin storhetstid av The Calais-Mediterranée Express, nära förknippat med
Orientexpressen, men de sista åren av det stora franska, statliga
monopoltågbolaget SNCF – Frankrikes motsvarighet till SJ. Efter att
ha passerat genom hela Frankrike via bl a Paris, Lyon och Marseilles
stannade det i många orter på Rivieran, som Saint Raphaël, Juan-lePins, Antibes, Cannes, Nice och Monte Carlo fram till slutstationen
Menton strax intill den fransk-italienska gränsen. Under en period
var slutstationen i stället San Remo på den Italienska rivieran och
under en tid t o m Rom.
Tåget blev i Storbritannien själva sinnebilden av det exklusiva livet
på Rivieran och marknadsfördes intensivt som det bästa och mest
exklusiva sättet för engelsmän att ta sig till Rivieran. Och även andra biltillverkare har använt tåget för att ge sina bilmodeller positiv
publicitet, bl a genom att tävla mot tåget - från Calais till Nice, liksom att det har inspirerat cabriolet-modellerna från Rolls-Royce och
Bentley. Agatha Christie har skrivit en bok om tåget, som även varit
föremål för en balett på Paris-operan. Coco Chanel stod för kläderna
och Pablo Picasso för målningen på ridån. Och så fortsätter det...
Tåget var nämligen under många år en favorit bland många superkändisar och extremt välbeställda i ”The international jetset”.
Det hade sin storhetstid under mellankrigstiden, då precis ”alla”
megakändisar åkte med det exklusiva tåget, ibland på sin väg till
Rivieran, ibland för att bara uppleva tåget i sig själv, men det var
dessutom i alla år perfekt för engelsmän som skulle ta sig till och
från Rivieran. För britterna var det bara att ta tåget från London till
Dover och över till Calais, varifrån detta superlyxiga tåg gick ända
ner till Rivieran från Calais. Varje dag 1892 avgick två tåg per dygn
från London till Dover-Calais, därefter vidare från Calais. Man var i
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Paris knappt åtta timmar efter avgången från London. Sträckan Paris – Nice tog på sin tid 29 timmar.
Totalt tog resan från London till Nice 1892 nästan två dygn i ofantlig
lyx och med superb betjäning. Restiderna minskade dock allt eftersom åren gick. Med tiden konkurrerades ändå till slut de luxuösa
nattågen till Rivieran ut av först flyget (Paris – Nice trafikerades reguljärt redan från 1945) och senare de franska höghastighetstågen
TGV, som under 80-talet i ett slag minskade restiden med tåg från
Paris till Nice (Frankrikes sjunde största stad och Rivierans ”huvudstad”) från 20 till 5 timmar. De sista lyxiga vagnarna användes sedan av SNCF ända fram till 2007 just på linjen Paris - Nice.
Åter till Azure och Rivieran: i en ideal värld – där alla Azureägare
förväntas att ständigt befinna sig - skall ju vädret alltid vara som
på Rivieran när man njuter av att köra sin vackra Azure Drophead
Coupé, dvs med en alltid skinande sol och en oupphörligt vacker,
intensivt azurblå himmel. Man kan ju då inte bli annat än lycklig där
man glider eller svävar fram i denna fantastiska bil...
Man får ändå vara glad för att Crewe trots allt försåg sin nya modell
med en rejäl sufflett – trots att bilen skulle vara så påtagligt inspirerad av just Rivieran. Där är människor nämligen så övertygade om
att att det inte skall komma att regna under dagen att man tvingas
till att köpa ett paraply de ytterst få gånger detta trots allt inträffar. Man tar alltså aldrig med sig ett paraply hemifrån på morgonen
”ifall att”. Givetvis räknar man då inte heller med att behöva använda taket på sin cabriolet, som man följaktligen ofta parkerar med
suffletten nere. I Sverige parkerar man ju däremot alltid med taket
uppe. I somras såg jag trots det i Göteborg en Peugeot Cabriolet
med mjuk tygklädsel och velourmattor, som någon parkerat med
cabben nere under den soliga förmiddagen. Jag skulle själv inte velat sätta mig i den bilen efter eftermiddagens skyfall...

Hur det blev

Associationerna till Rivieran var alltså självklara. Det var däremot
inte självklart att Rolls-Royce Motors nya vackra toppmodell (”Top
of the Line”) efter Rolls-Royce Corniche skulle vara just en Bentley
och inte en Rolls-Royce, men det var sedan 1987 Bentley som sålde
bäst, så det gällde ju att hänga på framgångsvågen. Azure basera-
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des dessutom på Bentley Continental R, en tvådörrad coupé lanserad 1991 som 1992 års modell, så även det talade ju för valet av just
Bentley-namnet. Dessutom var marginalerna med all säkerhet högre på en Bentley med dubbelturbomotor. Själva turboaggregaten
är ju inte så kostsamma.
Azure är därmed hela 534 cm lång, precis som Continental R. (Continental T och SC är däremot 10 cm kortare). Fyrdörrade Bentley Turbo
R (och Rolls-Royce Silver Spirit) är som jämförelse ”bara” 527 cm (och
Turbo R Long Wheelbase, liksom Silver Spur, 10 cm längre). Man
skulle ju annars lätt kunna tro att de tvådörrade coupémodellerna
alltid skulle vara kortare än de fyrdörrade varianterna. Det brukar ju
bl a vara snålare med benutrymmet bak i en coupé- eller cabrioletmodell.

Man trycker enbart på en knapp på instrumentpanelens mittkonsol och så börjar ett hejdundrande skådespel, som imponerar på
de flesta, när tygtaket skall fällas upp eller ned. Luckor öppnas och
stängs, det viner och pyser och antingen ligger tygtaket osynligt
under dessa luckor när man är färdig eller också har taket hamnat
snyggt på plats och gett en mycket vacker, slank coupéprofil. Jag
hade själv nöjet att köra Claes-Thure Flincks vackra Bentley Azure
när det begav sig och körde även cabben upp och ner. Jag känner
också till Claes-Thures erfarenheter av just suffletten: Det är så
många små motorer, pumpar, strömbrytare och reläer involverade
i cabb-mekaniken att det närmast är ett mirakel när allt fungerar
samtidigt. Och det gör det inte alltid...
Det kanske mest negativa därutöver med Azure gäller alla cabrioleter. Taket tar alltid numera så mycket plats att bagageutrymmet
på alla cabbar blir begränsat. För den som räknar i just dessa enheter kan man ändå notera att Azurens bagage trots allt gott och väl
rymmer två golfbagar, vilket är tillräckligt för de flesta golfare. För
mig och Elisabeth gäller i stället att vi precis som till tidigare cabbar
har skräddarsydda väskor till bagaget på vår Mercedes Cabriolet för
att kunna utnyttja utrymmet så väl som möjligt. Detta kan rekommenderas även för långresor med en Azure.
På tal om tidigare cabriolet-erfarenheter har jag aldrig sett en Azure
med vindskydd. Vi är f n inne på vår fjärde cabriolet och vi har haft
särskilda vindskydd som extrautrustning till samtliga, med mycket
olika utseende beroende på vilken bil det gäller. Tack vare detta kan
vi t ex med vår nuvarande Mercedes hålla i varje fall 120 km/h utan
att det blåser nämnvärt i kupén med cabben nere och sidorutorna
uppe, men då är på just denna bil också hela baksätet dolt under
vindskyddet. I ett test av Azure noterar jag att man rekommenderar
”vindjackor” för baksätespassagerarna, vad nu det är, vilket tyder
på att man skulle behöva just någon form av vindskydd för att inte
blåsa bort. Och några av oss tänker ju dessutom även på frisyren...
En annan kommentar är att man efter att ha kört bilen en stund

luras att tro att man kör en mycket mindre och smidigare bil, eftersom den går så smooth (jag hittar ingen bra översättning). Man
sägs tro sig köra t ex en BMW, vilket verkligen inte är något dåligt
betyg för en bil i två och ett halvt ton klassen. Men även en RollsRoyce känns ju mindre och smidigare efter en tids körning.
Just vad gäller Azure tycker jag kanske dock att det är litet snålt
med en bakruta av plast - och inte glas med värmetrådar - på en så
pass dyr bil. Plastrutor blir också ofta svåra att se igenom med tiden.
Och en Azure är väl ändå tänkt att hålla i all evighet?
Som för nästan alla andra cabbar blir dessutom den döda vinkeln
snett bakåt på en Azure ovanligt stor. Det gör att det bl a blir mycket
svårare att parkera med taket uppe. Jag noterar roat att vår Mercedes cabb av samma anledning ibland ser ut att ha parkerats av en
berusad. Men med erfarenheter från otaliga rallyn inom RREC kan
jag konstatera att vi alla brukar ha svårt att manövrera våra finbilar
– även vid parkering eller i trånga utrymmen...så det kanske inte är
så farligt i alla fall?

Varianter

Grundmodellen Bentley Azure tillverkades 1995-2002 i 1087 exemplar. Den hade redan från början en dubbelturbomotor på 6.75
liter med intercooler och fyrstegad automatlåda. 1995-1999 hade
motorn 385 hk, resulterande i en toppfart på hela 241 km/h och acceleration 0-96 km/h på 6.3 sekunder, mer än utmärkta siffror på
sin tid. År 2000-2002 fick motorn 400 hk, vilket gav en toppfart på
249 km/h.
1995-1997 känns igen på att grillen hade lodräta ribbor. 1998-2002
fick grillen i stället mesh-nät. (En del säger i stället lite vulgärt
”hönsnät”.) 1998 gjorde man även om och moderniserade såväl
stötfångare som säten och aluminiumfälgar. Den känns därefter
åter up to date.
1999-2003 fanns dessutom en exklusivare variant kallad Bentley
Azure Mulliner, som tillverkades i 155 exemplar. Den hade bredare
däck och speciella 18 tums aluminiumfälgar, ventilationsuttag i

Crewe tog hjälp i utecklingsarbetet med Azure av italienska Pininfarina, som bl a är experter på att tillverka korta serier samt just cabrioletmodeller. Man hjälpte följaktligen till att konstruera suffletten och utforma många andra detaljer. Och mer än så. Karosserna
inklusive suffletter tillverkades sedan och lackades hos Pininfarina
i Turin, varifrån de skeppades till Rolls-Royce i Crewe, där slutmonteringen skedde. Skyltar på dörrtrösklarna förkunnar stolt att Azure
utvecklats och tillverkats hos Pininfarina. Men personligen tycker
jag nog att fabriken i Crewe smäller minst lika högt. Pininfarina tillverkar och utvecklar ju till skillnad från Crewe även bilar för kreti
och pleti, som Ferrari, Peugeot, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Volvo m fl...
Däremot är jag imponerad av Pininfarinas sätt att lösa cabrioleten.
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framskärmarna, mesh-nät i de variantspecifika stötfångarna, diskreta kjolar, säten med diagonala rutnät m m. Motoreffekten var
420 hk, som gav en toppfart på hela 270 km/h.
1997-2002 tillverkades totalt 11 andra olika limited editions i totalt
55 exemplar. Till slut fanns 2003 även Bentley Azure Final Series,
som såldes och tillverkades i 65 exemplar. Denna hade bl a tvåfärgad inredning, diamantrutade säten, ventilationsgaller i skärmarna, 420 hk och även denna en toppfart på hela 270 km/h, mycket
för en sådan respektingivande pjäs.
På Frankfurt-salongen 2005 presenterade nya Volkswagen-ägda
Bentley Motors i Crewe ännu en Azure – generation två. Denna
byggde på Bentley Arnage i stället för ursprungligen Silver Spirit/
Turbo R. De första exemplaren levererades 2006 och bilen fanns i
produktion fram till 2011. Den var 539 cm lång, vägde 2 695 kg, hade
en fyrväxlad automatlåda och den gamla V8-an från 1959 gav här
med dubbla turbo 456 hk med en bränsleförbrukning på 1.95 l/mil
vid blandad körning (2.6 l/mil i stad), acceleration 0-96 km/h 5.6
sek och toppfart 270 km/h. 2009 kom så Azure T med sexväxlad
automat. Den gamla aluminium-V8-an på 6.75 liter producerade
nu 507 hk och behovet av ett extra kreditkort för bensin och en GPS
med inlagda bensinstationer var än mer uppenbart.

tion (”Mark II”) utvecklad av Volkswagen/Bentley i Crewe tog så vid
2006-2011.
Det har funnits några Bentley Azure i Sverige, men inte särskilt
många.
Det fanns 1999-2002 så även en vacker modell kallad Rolls-Royce
Corniche (2000), den enda Rolls-Royce som utvecklades av Volkswagen i Crewe innan Rolls-Royce-namnet övergick till BMW 2003.
Denna Corniche (2000) utgörs av en Bentley Azure som försetts
med front och akter från dåvarande Rolls-Royce Silver Seraph. Den
kom sedan även som Corniche Last of Line under modellåret 2002.
Corniche (2000) tillverkades i 329 exemplar och Last of Line i 45 exemplar, tillsammans 374 st. Den sista Rolls-Royce som tillverkades i
Crewe var just en Corniche Last of Line, som lämnade fabriken den
30 augusti 2002.
Inte heller Rolls-Royce Corniche (2000) har funnits i särskilt många
exemplar i Sverige. De få som hittat hit har liksom Azurerna oftast
varit importer från Tyskland eller Florida.
Enligt min uppfattning är såväl Azure som Corniche (2000) genomgående mycket vackra bilar med bl a mycket imponerande fartresurser. De har dessutom bra vägegenskaper och är trevliga att köra
och leva med. Man bör dock fundera på om man behöver större bagageutrymme under långresor, men de är ju åtminstone utrustade
med fyra säten och inte bara två som många andra öppna och/eller
extremt lyxiga bilar. Många av dessa har ju f ö ännu mycket mindre bagageutrymmen – och saknar i princip fjädring... Och många
tycker uppenbarligen att det räcker med utrymme för tandborste

Slutsatser

Totalt tillverkades alltså 1362 Bentley Azure under de åtta år (19952003) den första generationen fanns i produktion. En andra genera-
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och kreditkort, även om jag och min fru brukar anse oss ha något
större behov...
Jag antar att Azure av första generationen inte är en så pass sen
modell att man har serviceåtaganden med dyra servicepaket utgående från tid och körsträcka. Bentley Continental GT och andra modernare bilmodeller kräver ju ofta service på 10 – 15 000 kr/år, även
om bilen inte ens körts en enda meter (vilket naturligtvis i sig inte är
att rekommendera). Jag förmodar att även Azure Mark II har fasta
serviceåtaganden, som bilens dator håller reda på.
Intrycket av dessa bilar kan dock bli mycket olika beroende vilken
färgkombination den första ägaren har valt. Det finns även tydliga
influenser vilka färgkombinationer som är populära just i respektive land dit de en gång importerades till sina första ägare. I t ex
Tyskland kan man följaktligen se tydliga prisskillnader beroende på
färgkombinationerna. Klassiskt mörkblå med magnoliainredning
förefaller tillhöra de dyraste, medan mera udda kombinationer kan
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ligga betydligt lägre i pris.
Oavsett färg är Azure och Corniche (2000) klassiska och vackra bilar
som bl a kan förväntas behålla eller t o m öka sitt värde eftersom de
tillverkades i så få exemplar och fortfarande är så moderna, lyxiga
och körbara. De kommer att kunna glädja sina ägare under lång tid
framöver. Möjligen är då cabbmekaniken ett litet orosmoment.
Men detta gäller ju under förutsättning att vissa politiska partier
i just detta avseende inte får alltför mycket inflytande... Azure och
Corniche tillhör ju inte de mest miljövänliga av alla bilar, även om
de trots allt alla är utrustade med katalysatorer. Azure räknas t ex i
USA som den bränsletörstigaste bilen i sin klass. Eftersom de dock
oftast körs relativt litet är deras totala miljöpåverkan vanligen ändå
mycket blygsam, varför man borde kunna köpa och köra med hyfsat
gott samvete. Och Löfven har ju trots allt lovat att inga entusiastbilar skall drabbas av några nya miljöregler - vad nu detta är värt t ex
i en kohandling med Miljöpartiet...
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LÄNSMANS BENTLEY
JanSegerfeldt

M

ister Percy W Sutton var en betydelsefull man i den lilla
men kända kuststaden Great Yarmouth i Norfolk i England. Han
bodde på Little Ormesby Hall i utkanten av staden. Ätten Sutton
hade varit stora inom fiske och fiskeexport i över hundra år och
Percy hade fått bli ägare till många olika företag bland annat H S
Fishing Company Ltd på South Denes Road i Great Yarmouth. Som
välmående engelsman hade han förstås fina bilar. 1951 beställde
han en ny bil genom återförsäljaren Mann Egerton & Co Ltd. Det
var en Bentley Mark VI vars coachbuilt karosseri skulle byggas hos
James Young i London.
Beställningen av chassit betecknat B354NZ kom in till Bentley Motors i Crewe i slutet av 1951 och var klart för leve-rans, sannolikt
medelst tåg, till Lillie Hall, Rolls-Royce och Bentleys depå i London
veckan före jul, innan det några dagar senare fraktades vidare till
James Youngs anläggning på London Road i Bromley, Kent. Chassit
fick registre-ringsnumret MYN777, som är ett London-nummer.
Karossbyggeriet på chassi nr B354NZ åsattes job no 1978. Det var
redan här bestämt att James Young skulle bygga karosseriet enligt
firmans interna design no C12 och i enlighet med James Youngs
egen standard för den lilla serien av karosser man byggde på Bentley Mark VI-chassin.
Det skulle dröja ett halvår, till den 11 juli 1952, innan bilen var helt
klar för leverans till sin första ägare, Messrs H S Sutton Ltd via den
lokala bilfirman Suttons Garages Ltd, som tydligen också ingick i
Percy Suttons företagsimperium. Även om bilen stod på företaget
så skulle den i realiteten brukas av Percy personligen.

B354NZ är en Bentley Mark VI i det som inofficiellt brukar kallas
”big bore”-utförandet, vilket innebär att motorn är på 4 1/2 litre
(4.566 cc) har ett ”full flow” oljefilter och dubbelt avgassystem och
de blanka ribborna i grillen är arton till anta-let. Av de 5.201 Mark
VI som tillverkades i Crewe var 1.201 ”big bore”. De flesta chassina
fick standard steel saloon-karosserier men ett litet antal byggdes
fortfarande enligt de traditionella principerna som coachbuilt. James Young var en av få överlevande karossmakare efter kriget och
använde traditionella metoder med stomme i trä och ytterplåtar i
aluminium. De byggde sammanlagt 36 karosser på Bentley Mark VI
4 1/2 litre-chassin. Medan en standard steel sa-loon kostade £4.824
så kostade en James Young-karosserad färdig bil ca £6.800 under
1952. Skillnaden mellan dessa karosser var stor både utseende- och
konstruktionsmässigt.
James Youngs designer skapades av chefsdesignern A F McNeil. Han
hade hämtats över från karossfirman Gurney Nutting, där han hade
gjort många oförglömliga designer på 1930-talets Rolls-Royce och
Bentley. Den så kallade razor edge-stilen som blev ledande i England i slutet av 1930-talet var inget som influerade A F McNeil i hans
arbete. Han började i stället snegla åt den amerikanska utvecklingen med mer omfattande runda karossformer, pontonkaros-ser som
vi sa på svenska. Han hade nu börjat rita bilar som hade svällande
skärmar men fortfarande med engelsk tradition delvis kvardröjande. Ett tydligt exempel på den här stilen är designen C12 på Bentley
Mark VI. Med dessa nya designer skilde sig James Young-karosserna
från Standard Steel saloon som stod kvar i den engelska traditionen
med separata skärmar fram och bak och en smalare och kantigare

kupéform. En annan detalj på McNeils designer som skiljer sig från
standardversionen är de fyrkantiga tryckknapparna med lås och de
mjukt svängda dörrhandtagen som introducerades av James Young
1950 och som användes på alla bilarna de gjorde ända till och med
de sista RR Phantom V-limousinerna 1967.
James Young presenterade sin första bil med design no C12 på bilutställningen i Earls Court i London i oktober 1950 på ch nr B361GT. Designen har six lights, dvs sex sidorutor per karossida, varav en stor
sidoruta är placerad efter bakdörrarna, vilket ger mycket ljus in i
kupén och gör baksätespassagerarnas ansikten synliga utifrån. Det
som mest slår en betraktare av designen är de konvexa formerna
på framskärmarna som löper hela vägen på sidan och möter början
av bakskärmarna i tröskelhöjd. En innovation som ger bilen en egen
karaktär. Samtidigt visar den på en viss återhållsamhet, eftersom
man inte har vågat göra bilens sida som en enda rak konvex form
(”full width”) hela vägen från front till akter som på en del amerikanska bilar vid den här tiden. När James Young gjorde just en sådan kom-promisslös ponton-design på en Bentley för Earls Court i
London 1948 (design no C10M) hade reaktionerna blivit starka emot
den, för man tyckte det var onödigt djärvt och inte särskilt vackert.
James Young tog lärdom av synpunk-terna.
Designen som McNeil valde för C12 var betydligt mer acceptabel
för formkänsliga köpare. Kanske hade smaken nu hunnit anpassa
sig till rådande modetrender, för James Young gjorde 36 exemplar
av den här designen på Mark VI, den sista levererades i september
1952, plus sex stycken likadana på R-type-chassin under 1952 och
1953, vilket måste ses som en framgång för det lilla företaget. Ersättaren design no C14 visades på Earls Court redan i oktober 1952.
Den skilde sig från C12 med att linjen för framskärmarna slutade
litet högre upp på dörrsidorna. En tvådörrad saloon coupe (design
no C19BM) gjordes också med en liknande design som den fyrdörrade men med något mindre ytor på de två sidorutorna per sida.
Den blev också populär och sålde i 35 ex 1950-52 medan ersättaren
C17 för 1952-53 med den högre sidolinjen på framskärmarna sålde
i 12 ex.
Mr Sutton hade vid beställningen av sin bil (job no 1978) gjort en
del tilläggsbeställningar bl a att stötfångarna fram och bak skulle
vara av en särskild James Young-modifierad typ men inte de nästan helt platta som kostade £50 extra utan de rundare och bredare
som matchade karossformerna. Tidiga Mark VI hade haft ett centrumplacerat dimljus framför grillen men från 1949 började det bli
vanligare att man valde dubbla dimljus placerade på vardera sidan
längre ut över stötfångaren fram, särskilt på de bilar som gick på
export och på coachbuilt-exemplaren som den här. Så Suttons bil
fick de dubbla dimljusen av typen Lucas SFT700. Bilen lackerades i
enfärgat Tudor grey med röd coachli-ne och interiören gjordes i rött
skinn med sömmar i ljusgrått och grå golvmattor och en extra fluffig mohairmatta på golvet bak.
Garantin utfärdades den 10 juli och så var det bara för Mr Sutton
att tuta och köra!
Långt senare hamnade bilen i Sverige. En av de nya ägarna här blev
Christer Pihl i Värnamo. Han var en noggrann person så han försökte ta reda på så mycket som möjligt om bilens tidigare historia. Han
fick veta av en senare direk-tör för H S Fishing Company Ltd att Mr
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Sutton hade behållit bilen i vart fall till 1960, så han måste ha varit
väldigt nöjd med sitt val. Därefter bytte han in den mot en Bentley
Continental, vilket torde ha varit den senare S-modellen. Den ersattes i sin tur av en Mercedes-Benz. Mr Sutton flyttade utomlands
några år för att senare bosätta sig på Isle of Man där han avled i
november 1988.
B354NZ fick alltså sin andra, idag okända ägare i England omkring
1960. Det finns ett glapp på några år i bilens kän-da historia men
på 1970-talet stod Brian K Martin i Wimbledon i södra London som
ägare och hans roll övertogs 1977 av William N Jones i Farnham i
Surrey. Christer Pihl lyckades få kontakt med Mr Jones men det tillförde ingen ny information.
Exakt när B354NZ anlände till Sverige framgår inte säkert men enligt transportstyrelsens uppgifter har bilen haft tio ägare sedan den
kom in. Så här ser listan på svenska ägare ut:

Roland Velander i Värnamo		
Christer Pihl Värnamo			
Arne Johansson Gnosjö			
Christer Pihl Värnamo			
Sune C AB (Sune Carlsson) Falkenberg
Handelshuset Forsby AB Skövde		
AB Grundavvattning Malmö		
AB El-Ti Armatur Malmö			
Bengt Thomas Eriksson Kvicksund		
Lars Eriksson Bil AB Örebro		
Länsmans Per-Erik Persson Dala-Floda

1980-01-04
1986-12-04
1990-11-28
1990-12-29
1991-10-28
1992-12-15
1993-12-10
1994-01-18
1994-01-18
1995-07-03
2000-06-09

Enligt Transportstyrelsen kom bilen till Sverige 1988-05-01 men är
inte importerad. Dessa uppgifter stämmer alltså inte, eftersom bilen uppenbarligen fanns här i vart fall redan 1980 och har sannolikt
importerats ungefär vid den tiden. Fordonet togs också i trafik första gången 1988-05-01, om man får tro Transportstyrelsen, så uppenbarligen var bilen avställd dessförinnan. Det verkar alltså som
bilen har funnits i Sverige i vart fall i 40 år men den har nog inte
körts särskilt mycket under den tiden. Christer Pihl ansökte och fick
körtillstånd 1987-09-23 men bilen var avställd även vissa tider därefter. I samband med Per-Eriks förvärv gjordes en kontrollbesiktning
hos bilprovningen i Vansbro 2000-06-22. Den mesta tiden därefter
har bilen stått hos Rohdins.
När bilen var till salu på 1990-talet hade den blivit tvåfärgat silvermetallic på tak och huv med blå sidor. Idag har den med svart tak
med resten i silvergrått.
Per-Erik hade lämnat bilen till Rohdins för 17 år sedan för att det
hade visat sig att framdörrarna hade börjat glappa oroväckande i
bultarna så deras infästningar behövde dras åt eller möjligen förstärkas. Arbetet visade sig dock kom-ma att omfatta betydligt mer
än vad som hade förutsetts från början. Det är klart att det också
har kostat litet mer än vad Per-Erik hade räknat med från början.
Det har också tagit enormt mycket längre tid, men det beror delvis
på att man har pausat då och då i väntan på att man skulle samla
tillräckligt mycket pengar för att finansiera det fortsatta arbetet.
Vissa tider stod arbetet helt stilla. Hela det totala renoveringsarbetet har nu pågått under den bästa delen av 17 år!
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Men det var inte bara det att det tog lång
tid, renoveringsåtgärderna har blivit väldigt
ingripande och noggrant utförda. Allt ruttet trä i konstruktionen har bytts ut bräda
för bräda efter att aluminiumplåten har
kapats för åtkomst till stom-men. Det var
minsann inte bara A-stolparna som var helt
genomruttnade. Så här kan det bli med en
kaross vars ske-lett är uppbyggt för hand i
trä på traditionellt vis och sedan klätt med
aluminium. Det kan möjligen vara en tröst
i be-drövelsen att konstruktionen inte rostar som på standard steel-modellen men
mycket annat elände kan hända genom
årens lopp.
Det verkar som bilen under sin genomgripande och mödosamma renovering har
återställts till sitt originalutförande i alla
delar utom färgen på lackeringen.
Det långdragna arbetet hos Rohdins skulle
alltså avslutas just idag, så Per-Erik var med
på garageträffen för att få sin färdigrenoverade klenod levererad från verkstaden
just idag. Under dagen pågick fortfarande
de sista finjusteringarna. Skulle den hinna
bli klar i tid så att Per-Erik skulle kunna ta
den med sig hem hela den långa vägen 38
mil till Dala-Floda? Jo det visade sig att han
kom iväg även om det hade blivit litet sent
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på eftermiddagen, Han körde på så fort han vågade med beaktande
av att det var en nyrenoverad bil som inte hade varit ute och testats på långkörning på länge. När han hade sådär 15 mil kvar hade
det börjat mörkna och han fick tända huvudstrålkastarna, som han
direkt kunde konstatera inte gav mer än ett blekt ljus fram på vägen. Dessutom hade det börjat regna och tidvis öste det ner så han
knappast kunde se vägen framför sig och de gammalmodiga vindrutetorkarna förbättrade inte sikten mer än marginellt, så han fick
dra ner betydligt på farten för säkerhets skull. Hur det var så kom
han i alla fall till slut hela vägen hem utan missöden men det hade
varit en prövning för honom och det var sent på kvällen när han
anlände till Dala-Floda.
Nu får bilen stå där hemma och vila sig litet för att bara användas
på kortare turer under vackra höst- och vinterdagar i Dalarna. En
lång och utdragen renovering är så äntligen i hamn. Det har blivit
en fin bil som Per-Erik som bilens ansvarige förvaltare kan känna
sig mycket stolt över. Vi önskar honom god tur på fortsatta färder!
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NYA BENTLEY
CONTINENTAL GT

– MED EN PORSCHE UNDER SKALET!
Text: Jan Möller
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Porsche Continental GT

Har du möjligen haft det angenäma problemet att bestämma dig
för om du skall köpa en Bentley eller en Porsche? Du kan i så fall sluta att fundera - eftersom du nu enkelt kan få både och - samtidigt.
Nya Bentley Continental GT är nämligen en förklädd Porsche Panamera Turbo. Och bättre utgångspunkt finns väl knappast att få.
Bentley Continental GT kom 2003. Den har därefter kommit att bli
världens genom tidernas mest sålda Bentley med uppemot 10 000
sålda bilar per år. Och hur toppar man en sådan framgång? Jo, genom att för nästa generation – den tredje i ordningen – utgå från
arkitektur ifrån Porsche!
Och Bentleys belackare har väl nu äntligen fått så de tiger. Det har
ju varit populärt att kalla Bentley Continental GT och GTC, liksom

Bentley Flying Spur, för engelska Super-Audis, fast egentligen borde
man kanske kallat dem för Super-Volkswagen, eftersom de byggde
på Volkswagen Phaeton, som dock verkligen inte var någon dålig
utgångspunkt. Men jag tror ingen kommer att försöka göra Bentley
till åtlöje när de nu bygger på Porsches arkitektur.
Fast båda de härliga motorerna i Continental GT – 6.0-liters W12-an
och 4.0-liters V8:an – kommer fortfarande från Audi, även om de
tillverkas i Crewe. Och vilken motor hittar man i en Porsche Panamera Turbo? Jo, just en V8 på 4.0 liter. Men den härliga W12-an finns
bara att få i Bentley Continental GT, och inte i Porsche.
Och vad hittar man då under skalet på en annan ny bilmodell från
Crewe, Bentley Flying Spur? Porsche även här. (SUV:en Bentley Bentayga bygger däremot på Audi Q7:s arkitektur.)
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Data Bentley Continental GT V8 Mark III 2020
Pris: C:a 2.3 Mkr
Motor: Längsmonterad bensin-V8 med dubbla turbo. Två överliggande kamaxlar, fyra ventiler per cylinder. Cylinderavstängning.
Cylindervolym 3.996 liter. Motorstyrka 550 hk vid 6 000 r/min. Vridmoment 770 Nm mellan 2 000-4 000 r/min.
Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdrift från Audi (”quattro”),
8-växlad dubbelkopplingslåda.
Hjul: Lättmetallfälg med bredd 9.5 tum, däck 275/40 R20
Längd: 481 cm
Tjänstevikt: 2 295 kg
Prestanda: Toppfart 318 km/h, acceleration 0-100 km/h 4.0 sek (Fabriksuppgift. I ett test uppmättes 3.5 sek)
Bränsleförbrukning: 1.18 l/mil blandad körning
Tank: 90

Continental GT Mark III

Designen på Mark III är nog litet mer kontroversiell om man jämför med originalet Continental GT Mark I introducerad 2003. Nästan hela fronten består nu av mesh-nät. Aktern verkar särskilt från
sidan vara inspirerad av 50-talets fastback-versioner av Bentley
Continental från olika karossbyggare samt sett rakt bakifrån av
Mercedes moderna rundade coupé-avslut, även kallade ankstjärtar,
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typ senaste CLA-modellen från 2020, senaste E-klass cabriolet eller
senaste GLC.
Personligen föredrar jag designen på Mark I, men Mark III sägs vara
så oerhört mycket bättre att köra, även om Mark I inte var dålig på
något sätt.
Mark III blev också en alldeles påtaglig framgång när den kom 2018
som 2019 års modell. Bentleys försäljning ökade därmed med hela
35 % under 2019, vilket också gjorde att Bentley Motors i Crewe 2019
gick med vinst för första gången på många år. Därefter kom tyvärr
pandemin under första halvan av 2020. Nedgången gjorde att företaget sommaren 2020 aviserade uppsägningar av 1 000 anställda
(av c:a 4 000).

Intryck från en provkörning

Interiören är fortfarande klockren om man gillar den stil en del beskriver som en engelsk herrklubb (vilket är en högst positiv beskrivning i mina öron): en klassisk, återhållen men sober och elegant
stil, dvs vackert, blankpolerat ädelträ, massor av väldoftande skinn
och åtskilligt med glänsande krom. Nytt och gammalt mixas på ett
mycket smakfullt sätt: ett påfallande modernt infotainmentsystem
i instrumentpanelens mitt (när så önskas) men dessutom även t ex
numera klassiska kromade luftinsläpp och dragstänger som luftinsläppsreglage stammande från Rolls-Royce Silver Shadow från
60- och 70-talen. Men de känns ändå fullt moderna och självklart

hörande hemma i en bil från 2020.
Baksätet har två separata stolar, men det krävs en inte så liten gymnastisk färdighet för att ta sig dit.
När man glider fram och korsar järnvägsspår och broskarvar förnims endast en lätt duns. Luftfjädringen, den tunga karossen, de
stora 20 tums hjulen och den tjocka ljudisoleringen filtrerar effektivt bort alla störande ljud från verkligheten utanför bilen. Härinne
härskar tystnaden, även om man ibland mycket svagt kan ana det
karaktäriska, härliga, brummande ljudet från V8:an i fronten.
Och fjädring/hjulställ är av allra finaste sort: individuell upphängning runt om med luftfjädring, krängningshämmare och justerbara
stötdämpare. Fram finns en separat bärram med dubbla triangellänkar. Baktill undre triangellänkar med dubbla tvärlänkar. Inte att
undra på att komforten är bland den bästa som man kan hitta på
någon bil överhuvudtaget.
Att äntra den nya GT:n innebär en tidsförskjutning. Det märks att
utvecklingen inom bilindustrin gått framåt under de år som passerat sedan Mark I presenterades. Finliret är så mycket bättre, styrprecisionen likaså och V8:an på 4.0 liter är bara helt fantastisk. Kanske
inte så konstigt när allt under skalet delas med Porsche Panamera.
Och när vägen börjar svänga sitter man hellre i nykomlingen än i
det på sin tid nyskapande originalet från 00-talet.
Även världens största motorprogram, BBC:s Top Gear, har provkört
Conti GT Mk III. Man började under typiska vinterförhållanden uppe

i spanska Sierra Nevada. Här fick fyrhjulsdriften från Audi quattro
bekänna färg, vilket den klarade med beröm godkänt! Continental
GT är helt enkelt en fantastisk vinterbil. Man kom så ner på sommarvägar inklusive en höghastighetsbana. Continental GT visar sig
fantastisk på alla underlag och under alla förhållanden. Top Gear
konstaterar att bilen är den bästa Bentleyn att köra, såväl jämfört
med alla nuvarande modeller och alla Bentley någonsin genom historien. Bästa möjliga betyg med andra ord!
Slutsatser
Bentley Continental GT var en bil som förändrade superlyxsegmentet när den kom 2003. Den var då byggd på Volkswagen Phaeton.
Ingen trodde att en superlyxbil skulle kunna säljas i uppemot 10
000 exemplar per år, men så blev det. Orsakerna till detta är en
ovanligt bra och vacker bil samt att man lyckats attrahera helt nya
kundgrupper: Continental GT blev själva symbolen för lycka och
framgång på många håll i världen.
Continental GT Mark I har dock nu funnits i 17 år, vilket i bilvärlden
är en väldigt lång tid och speciellt då när det gäller en extrem lyxbil. När nya Mark III nu är här, tillika med ett finstämt chassi från
Porsche Panamera Turbo, är nyblivna och kommande ägare till nya
Bentley Continental GT bara att gratulera. Blir detta nutidens ”världens bästa bil” som Rolls-Royce påstods vara under så många år?
De tester och provkörningar bilen utsatts för tyder på att just detta
kan vara fallet.

35

BENTLEYS SUV BENTAYGA
– NU MED V8
Text: Jan Möller

Olika varianter av Bentley Bentayga

Numera VAG-ägda Bentley Motors i Crewe har ända sedan den
första lanseringen 2015 presenterat den ena varianten efter den
andra av sin framgångsrika SUV Bentley Bentayga. Denna bygger
på en förstorad arkitektur från Audi Q7, en i och för sig alldeles
utmärkt och stor premium-SUV, men det är ju ingen lyxig Bentley och Bentaygan är ännu större. Från början introducerades den
med en W12-motor på hela 608 hk och en toppfart på över 300
km/h.
För oss gamla Bentley- och Rolls-Royce-entusiaster skall dock en
riktig Bentley ha en V8-motor – helst på klassiska 6.75 liter. Och
det behövs varken en toppfart på över 300 km/h eller en törstig
V12-motor på över 600 hk. En SUV är ju dessutom redan från början av naturliga skäl oftast törstigare än andra modeller. Nu finns
alltså till slut även Bentley Bentayga liksom alla övriga Bentleymodeller med V8 – i detta fall en dubbelturbomotor bestående av
Audis välkända V8 på fyra liter. Just denna motor finns sedan tidigare i Continental GT, GTC m fl modeller. Bentayga V8 har nyligen
provkörts av mitt ena husorgan Auto Motor & Sport, en provkörning som denna artikel delvis bygger på.
Det är dock få gamla Bentley-entusiaster som köper nya Bentley
Bentayga. I stället är det nya och förhållandevis stora andra kundgrupper som gör detta. I Sverige handlar det om relativt unga,
framgångsrika personer som vill belöna/gratulera sig själva. Diskretion är dock här ofta en hederssak. Den vanligaste frågan Bentley-försäljaren på Östermalm får är därför ”Kan jag verkligen synas i den här bilen?” Dova, dämpade, neutrala färger är pga detta
det vanligaste, kompletterat med omfattande individuella tillval,
ofta för miljonbelopp. Dessa syns ju i de flesta fall inte utanpå bi-

38

len. I andra länder, där jantelagen inte är lika vanlig, säljs Bentayga
framför allt i form av enbart standardutrustade instegsmodeller,
men i skrikiga färger som väcker uppmärksamhet. Vi är kanske
här i Sverige mera skeptiska till ett beteende som kan uppfattas
som alltför iögonfallande och nyrikt... Och här i Marstrand dyker
de grå eller svarta Bentayga-bilarna upp först då sommargästerna
anländer. Fast en rejält smutsig svart Bentayga hade förirrat sig
hit även en trist och regnig söndag i oktober...
För oss gamla Bentley- och Rolls-Royce-entusiaster gör bl a den extrema värdemiskningen att vi oftast är hänvisade till andrahandsmarknaden. Det är möjligt att värdeminskningen i procent inte är
så mycket större för just Bentley än för många andra premium- eller lyxbilsmärken. I kronor mätt blir dock beloppen så stora att de
flesta av oss avstår från nyköp. Många av Bentaygas nybilskunder
behöver dock troligen inte arbeta överhuvudtaget, än mindre bekymra sig över priset eller värdeminskningen på sin bil.
Övriga varianter är då Bentley Bentayga Speed - världens snabbaste SUV med hela 635 hk, acceleration 0-100 på fantastiska 3.8
sek, toppfart hela 306 km/h och bränsleförbrukning 1.48 l/mil. Pris
från $ 250 000 = 2 164 000 kr med en kurs på 8,64 kr/$. Därutöver finns Bentayga Hybrid med en bensin-V6 kompletterat med
en elmotor - och en bränsleförbrukning på endast 0.35 l/mil – helt
makalöst för en bil som väger 2.6 ton! Och detta har även andra
positiva konsekvenser: Den årliga skatten blir därmed med nuvarande bestämmelser bara 360 kr. Detta kan jämföras med skatten
för just en ny Bentayga Speed, som lanserades ungefär samtidigt
som hybriden: närmare 25 000 kr/år de första tre åren! Den ekonomiskt och miljömässigt intressanta samt politiskt korrekta hy-

briden kommer att presenteras i en särskild artikel i Bulletinen.
Hybriden utgör dessutom f n Bentley Bentaygas instegsmodell.
Bentley Bentayga har just genomgått en föryngrande facelift.
Med erfarenhet från mitt andra favoritmärke Mercedes-Benz
tycker jag att det ser ut som om designkontoren hos Mercedes i
Stuttgart varit inblandade även i den nya designen av Bentayga
eller också går bara de nuvarande trenderna i tysk bilindustri igen
även hos VAG-ägda Bentley, trots att Bentley befinner sig i England. Crewe har dock ändå sedan Volkswagens övertagande ett
eget designteam, vilket ej var fallet under de sista åren med RollsRoyce i Crewe. VAG bestämmer dock det mesta där och tillsätter
även regelbundet tyska VAG-karriärister på de viktigaste chefspositionerna i Crewe.
Designen har nu efter faceliften utformats så att Bentleys olika
modellfamiljer mera liknar varandra. Det som dock blivit mest
omtalat efter faceliften är Bentaygas nya vindrutetorkare med
hela 22 munstycken i de uppvärmda torkarna i stället för de flesta
andra vindrutespolares två eller fyra munstycken en bit fram på
motorhuven: Ytterligare en finess som gör Bentayga t o m ännu
bättre som vinterbil.

Data Bentley Bentayga V8
Pris: Från c:a 2 000 000 kr
Motor: Bensin V8 med dubbelturbo på 4.0 liter, 550 hk, 770 Nm vid
1 960 – 4 500 r/min
Kraftöverföring: 8-stegad automatlåda, fyrhjulsdrift från Audi
(”quattro”, dvs idealisk som vinterbil)

Hjul: 21 eller 22 tum (tillval)
Längd: 514 cm (Audi Q7 är 506 cm)
Tjänstevikt: 2 416 kg
Prestanda: Toppfart 290 km/h, 0-100 km/h 4.5 sek
Bränsleförbrukning: 1.33 l/mil
Skatt: 21 384 kr/år år 1-3, därefter 4 562 kr/år

En första provkörning

Auto Motor & Sport har alltså provkört Bentayga med V8. Man
konstaterar sammanfattningsvis att det handlar om en utpräglad
”lyxbil med enorma utrymmen, fantastisk komfort och ett sjujäkla
tryck i motorn”. Det gamla uttrycket att Bentley är det sportigare
alternativet till Rolls-Royce verkar således gälla fortfarande. Numera är Bentley dessutom precis som t ex på 1950-talet betydligt
mera vanligt förekommande än Rolls-Royce. Om detta är positivt
eller negativt får väl var och en själv bestämma.
Just en SUV är kanske mer inriktad på att användas dagligdags,
medan flera andra Bentley- och Rolls-Royce-modeller varit mer
”finbilar”, dvs vardagsbilar för film- och rockstjärnor, övriga medborgare i Beverly Hills, Monaco och Puerto Banus m fl ställen, men
mera använda enbart för speciella tillfällen (typ picknick, fester,
bröllop, rallyn och långresor) för oss vanliga dödliga. De flesta som
köper nya Bentley eller Rolls-Royce äger ju redan ett flertal andra
bilar med olika användningsområden.
Provbilen hade alltså tillval för närmare miljonen, t ex en superstereo från Naim för 90 000 kr extra, 22 tums hjul (en tum större
än standardhjulen) för 150 000, keramiska bromsar 150 000 och
kolfiberinlägg för 40 000 kr extra. Som smålänning hade jag nog
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nöjt mig med stereon, som skall vara något utöver det vanliga.
Men den kostar ju i och för sig också ensam som en hel begagnad
bil.
Provbilen fick tjäna som just vardagsbil under provkörningen:
”Bentayga förgyller den grå vardagen.” De av vägbyggen skumpiga och lappade vägarna i Stockholms västra förorter blev plötsligt högst behagliga och körningen en ren, ljudlös njutning där
luftfjädringen tog upp de flesta ojämnheterna i underlaget. Lämningar och hämtningar av barn blev också med ens något att
längta efter. Och barnen kände sig som kungligheter i baksätet,
även om bilens storlek gör det svårt för kortväxta att nå upp och
se ut genom de bakre sidorutorna.
På tal om storlek, bilen är 222 cm över ytterbackspeglarna, vilket
gör det svårt att komma in genom många garageportar samt ur
bilen på många parkeringar.
Baksätet kan skjutas fram och bak i tre lägen. I det bakre fås limousine-utrymme för benen. Det går även att beställa baksätet
i form av två bakre fåtöljer. Därmed blir Bentaygan en diskret,
högbyggd limousin med extremt god framkomlighet. T o m USA:s
president åker ju numera med en SUV fungerande som limousin,
medan vicepresidenten har fått ta över den vanliga presidentlimousinen...
Quattro fyrhjulsdrift från Audi gör Bentayga till en suverän vinterbil, som tar sig fram på ett överlägset sätt på vintervägarna,
till fjällstugan eller skidbacken. Och på sommaren kan den, om så
önskas, enkelt forcera de flesta hinder i naturen.
I motorvägsfart 110 km/h har man lyckats att få bort vindbruset
helt och hållet och motorn hörs bara vid full acceleration, allt värdigt en lyxbil. Däremot bullrar 285/40-däcken på 22 tum (tillval)
rejält, vilket delvis förtar den exklusiva känslan. Kanske skall man
nöja sig med standardhjulen på 21 tum? Man sitter högt, vilket
ger god överblick. Om man trampar plattan i mattan märker man
bilens hiskeliga fartresurser. Man trycks obönhörligt bakåt i stolen vid fullgas, då man även får njuta av det ljuvliga ljudet från
V8-an.
Bentayga med V8 förgyller vardagen. Den är skönare att åka i och
roligare att köra än det mesta på marknaden. Den är dessutom
betydligt mer praktisk än vad lyxbilar brukar vara. Vissa männis-
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kor definierar ju annars t o m lyxbilar som fullständligt opraktiska
bilar.
Bilen är stor men bagageutrymmet under insynsskyddet är ändå
bara en liter större än på en Volkswagen Passat kombi, även om
utrymmet naturligtvis blir betydligt större när man fäller baksätet. Och det finns fler likheter med just Passaten. Flera elektroniska system är identiska - troligen från Bosch. Fast systemen är fler
i Bentleyn, inklusive nattseende. Och enda skillnaden på många
knappar och reglage är lite extra krom på Bentleyns sådana. Det
känns litet snopet, men kanske måste man räkna med att bolag
inom VAG-koncernen ogenerat skall plocka ihop standardkomponenter från Volkswagens hyllor, trots att Bentley nu i många år
haft egna volymer på över 10 000 bilar per år och trots att Bentleyn kostar sex gånger mer i inköp än Passaten (och 60 gånger
mer i skatt per år).
Slutsats
Är den då värd sitt pris? Ja, för den som vill belöna sig själv och
inte behöver bekymra sig för ekonomin. ”Om du behöver fråga
om priset är detta inte rätt bil för dig.” Bentayga förgyller vardagen och är ovanligt allround och användbar för att vara en lyxbil.
En härlig V8, behaglig, tyst gång, fantastisk komfort, lyxbilskänsla
och rejäla fartresurser bidrar till njutningen av att köra och åka i
bilen. Dock bör man mäta upp bredden på garageporten – så att
den räcker till - och fundera på var man kommer att parkera – så
att det finns plats att komma ur bilen... Det har sina problem att
åka stor och extrem lyxbil till vardags...
Och om man vågar så finns den faktiskt i fler och kanske elegantare färger än grått och svart, t ex i en vackert skimrande mörkblå
metallic, som inte är fel ihop med skinninredning i magnolia eller
tan...
Men en del av knapparna är fortfarande från Volkswagen. Dessa
kommer man inte undan, trots kromet och vilka tillval man än
beställer... Men de är väl beprövade – i bl a Golf, Polo och Passat...
Artikeln bygger delvis på en artikel från en provkörning i Auto Motor & Sport: ”Bentayga förgyller den grå vardagen” i Auto Motor &
Sport nr 21 2020 sid 28 - 31
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Styreleder:
Åge Antonsen,
Åge Antonsen, Høyåsveien 17, 3216
Sandefjord
Mail: age.ant.rrec.no@gmail.com
Styremedlem:
Rune Rokstad
Kursethagen 20
6224 Hundeidvik
T. 92661000
Email: Rune@Rokstad.no

Styremedlem:
Stig Roar Johansen
Åsveien 357
2030 Nannestad
T. 97022998
Email: Stig.Roar.Johansen@gmail.com

Varamedlem:
Lars Flåtnes
Vennerødveien 258
3160 Stokke
T. 91191053
Email: LF@Flaatnes.no

Varamedlem:
Ole Arne Eiksund
Nygårds Alle 7
0871 Oslo
T. 40601706
Email: O-Eiks2nline.no

Sekretær:
Jens E. Rønneberg
Niels Juels gate 14
0272 Oslo
T. 92011268
Email: Jensroen@online.no

Nye Medlemmer
Alexander Kyte
Inge Hellebust
Ragnvald Albretsen
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