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Behöver Ni reservdelar till Er Rolls-Royce eller Bentley är Ni 
välkomna att kontakta oss. Vi har tusentals delar i lager och får 
dessutom leveranser från våra leverantörer flera gånger i veckan. 
Vi kommer att ha samma priser på delarna som vår huvudleve-
rantör IntroCar i London.

”Hjärtligt välkomna! 
Carina & Anders Rohdin”

Vi utför Service & Renoveringar 
samt förmedling 

av alla typer av klassiska bilar. 

Vi utför service & renoveringar på alla typer av klassiska bilar.

Rolls-Royce Silver Shadow II 1979. Bilen är i ett mycket bra 
bruksskick och resonabelt prissatt. Pris 148.000:-

Rolls-Royce Silver Cloud III 1964. En bil i ett utmärkt 
bruksskick, påkostad närmare 100.000:- under senare tid. 

Pris 495.000:-

Hudson Hornet Convertible 1952. En extremt ovanlig och 
snygg Amerikanare. Modellen byggdes i ca 390 

exemplar och man uppskattar att endast 20 existerar nu. 
Bilen är totalrenoverad av Auto Craft i Vikarbyn mellan 

2009-16. Pris 1.395.000:-
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SEKTIONERNA
Ordföranden har ordet

www.rrec.se   
För medlemskap se info 
på hemsidan.
Plusgiro: 495 29 27 - 4  
Bankgiro: 5965 - 7528
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Bästa Medlemmar,
Midvintersolståndet närmar sig, bästa datumet på året tycker jag. 
Ljuset kommer så sakteliga tillbaka. Annars måste jag tillstå att 
hösten inte är så dum heller. Vi är just nu i Scotland och njuter av 
vädrets makter och hälsar på några RREC vänner.

Styrelsen hade 16-17 september ett styrelsemöte där vi bland an-
nat var överens om:
1. Distrikten kan bemannas av fler för att sprida utvecklingen av 
klubben.
2. Fler aktiviteter för hela familjen önskas. 
3. Försöken att föryngra klubben fortsätter.
4. Aktiviteter som planeras är förutom rallyn: tekniska seminarier, 
vinprovning mm.
Styrelsearbetet känns verkligen kul och spännande.

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

Høsten er ankommet, og de fleste av oss har vel pakket kjæledeg-
gen godt inn og parkert for vinteren. Personlig må jeg dessverre si 
at ”Cloudia” ble så lite brukt i år at man knapt kan si hun ble pak-
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Kjære medlemmer.

Ordföranden har ordet

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

Kære Medlemmer
 
Det var den sommer, eller hvad det nu var...? Lad os håbe den kom-
mende sommer, næste år bliver bedre, med de regnmængder der 
er kommet i år, skal vi måske begynde at interessere for ”sejlsport” 
i stedet ...? 
Tiden er vel inde til, de fleste har sat køretøjerne på ”stand by” ind 
den første frost og sne kommer.
I september havde jeg den glæde at besøge Rolls-Royce-fabrikken 
i England, en fantastisk oplevelse, at se produktionen og samle-

Tom Andre Brubak
Formann

RREC Norske seksjonen.

Årsmötet går av stapeln 1-3 juni och kommer att äga rum i närhe-
ten av Söderköping. Kalle Geirtz och Lars Nord har kommit långt i 
planeringen. 
Göran Berg håller som vanligt i Bjertorp 13-14 april. Många är redan 
anmälda - kul!
Flera Distriktsaktiviteter är under planering, se hemsidan. 
Särskilt planeringsmöte sker i Hallsberg 18 november med alla di-
striktsengagerade. 
1/10 hade Lasse Amarald ordnat ett mycket uppskattat tekniskt 
seminarium i Täby som gick för fulla hus. 
Annual Rally i England avhålls 22-24 juni, det blir spännande!
Våra Irländska vänner träffar vi 10-14 augusti, brukar vara toppen!
Dessutom ser vi fram emot Rallyn i Danmark och Norge samt det 
av Derek och 
Mona-Lisa organiserade continentala rallyt. Kolla på hemsidan 
även här. 
Fler aktiviteter är under utveckling.

Ser fram emot att träffa många av er på RREC-träffar 2018!
Vilken fin klubb vi har och bilarna är verkligen en biljett till att 
träffa trevliga människor i underbara miljöer.
Planera gärna in jullunch i Stockholm eller Göteborg samt må-
nadsluncherna. Fantastisk tillströmning till luncherna i Stock-
holm, Tack Nils!
Medlemstillströmningen är fortsatt positiv och klubbens ekonomi 
är god.
Puffa gärna för medlemskap nu i vänkretsen eftersom villkoren är 
bättre än någonsin, ingen anmälningsavgift och endast 1.050 kro-
nor i årsavgift. Ser verkligen fram emot 2018!

Kind Regards Per Ö
ordförande RREC-svenska sektionen

Styrelsen vill även passa på tillfället att önska samtliga medlem-
mar en riktigt

God Jul och
ett Gott Nytt År Hurdalssjøen hotell. Programmet er ganske løselig så langt, men 

flymuseet og Eidsvollsbygningen er ganske sikre på å få besøk av 
oss.
Vi har merket oss en viss interesse for annonsering av kjøp salg av 
biler og deler i klubben og har derfor opprettet en egen facebook-
side for det. Våre Skandinaviske venner er selvfølgelig også vel-
komne der. Gå inn på : https://www.facebook.com/rrecnorway/
Vi prøver å nå våre medlemmer via e-mail. Det er enkelt og billig. 
Men det betinger at vi har adressen til alle. Så dette er en henstil-
ling til de som mottar dette bladet men ikke mail fra oss. Kontakt 
vår sekretær og oppdater din informasjon på kunderegisteret. Vi 
sender mailene diskre, så ingen alle enn deg selv ser din adresse.

Med vennlig hilsen 

ket ut stakkar. Men hun har fått selskap i garasjen nå som har tatt 
en del oppmerksomhet, så hun er i hvert fall ikke alene de lange 
vintermånedene.
Det nye styret har hatt sitt første møte. Vi startet med å oppsum-
mere årets rally, som tross lange kjøredistanser både til/fra og 
under treffet viste seg å bli en stor suksess. Ikke minst på grunn 
av flott vær og et gjennomarbeidet og flott program av vår rally 
general Rune Rokstad. Referat finnes et annet sted i bladet.
Flyttingen av LMK forsikringen fra WaterCircles til If fikk selvføl-
gelig mye oppmerksomhet. Som de fleste har fått med seg vil Wa-
terCircles knytte seg til KNA og tilby en egen veteranbilforsikring. 
Foreløpig bare videreformidler vi den informasjonen vi får. 
Neste års Rally 24-26 august vil bli på Østlandet igjen, med base 

bånd af de nye modeller, dog ikke den nye SUV, som er den store 
”hemmelighed....?”
Det er ikke et samlebånd med 20 modeller af en slags, det er et 
samlebånd med individuelle ønsker for hver bil på båndet og alt 
kan lade sig gøre, det er kun et spørgsmål om der er ”plads” i gara-
gen og banken sige OK.
En kvindelig køber have bestilt en Phantom, som skulle leveres i 
samme farve som den læbestift hun brugte og havde indleveret, 
ingen problem. Selv stjernehimlen i loftet kan du selv designe, 
som for øvrigt er det store hit i China i øjeblikket.
Efter en spændende rundvisning stod der 20 nye forskellige RR-
modeller og man tilbød kørsel til og fra Goodwood Revival Race og 
se det fantastiske Show, med de historiske biler, der forgik denne 
weekend, som desværre druknede i regn i år. Men at se 60.000 
tilskuer klædt ud i 50-60er-tøj i højt humør, var en oplevelse. De-
suden var der flere fra RR-klubben der samtidig var kommet for at 
opleve og se showet.
I oktober var jeg på besøg hos den Franske RR-section som afholdt 
Rally i Alsace med besøg fra bla. Schweiz, Tyskland, England, Spa-
nien og Danmark. Franskmændende er utrolig søde at være sam-
men med og der blev udtrykt ønske om muligheden for at delta-
ge i et Rally i Danmark hvor de evt. kom hertil med fly og kunne 
deltage, som gæster i nogle af de danske køretøjer og opleve det 
”smukke” Danmark. Den svenske RR-section har gjort det tidlige 
med gæster fra Irland og med stor succes.
Der kan være lidt at tænke over, måske dette kunne være en anden 
form for deltagelse i arrangementer, som ligger længere væk?
Bestyrelsen arbejder på nye tiltag i det kommende år, som vi vil 
glæde os til at fremlægge senere.
Til alle vil jeg ønske En rigtig glædelig jul 
 Frans Goldbach

RREC Danske Sektion
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EVENEMANGSKALENDER
INBJUDAN TILL 

ÅRSMÖTESRALLY 
1-3 JUNI 2018 

Varje månad: 
Luncherna i Stockholm
Belgobaren i Freys Hotel kl. 13.00 första 
måndagen i månaden. 
För deltagande anmäl senast fredag f.m. 
innan till Nils Vetterlein tel: 08-717 23 53 
eller nils.vetterlein@swipnet.se

Lørdag d.21.januar 2017 holder vi julefro-
kost hos Hernik Kjær i Holbæk for med-
lemmer fra hele landet
 
Fredag d.25. til søndag d.27. Maj 2017 
holder vi forårsrally og generalforsamling i 
Vestjylland med base i Nørre Vosborg

Herudover vil der blive foredrag og 
virksomhedsbesøg - dato og tid arrang-
eres senere.

Oplysninger om tilmelding Finder du på 
hjemmesiden RREC.DK
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Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.se

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.dk

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.no

Varje månad: 
Luncherna i Göteborg
Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i 
månaden.
Björn Sundqvist tel: 0707-983250 eller mail: 
bjorn@sundqvist.se

Lunchutflykter 2018.
Under den gångna sommaren har jag 
ordnat några lunchutflykter till hamnkro-
gar söder om Stockholm med kort varsel. 
Jag tänker göra detsamma nästa sommar. 
Kallelser publiceras kort före i kalendern på 
klubbens hemsida. 
Kalle Giertz

Lördag 5 maj
Vi träffas i Valla fritidsområde och där blir vi guidade i järnvägsmuseet 
och får lite information om Linköpings historia. Vi äter lunch på Mjel-
lerumsgården innan färden går mot Vadstena. Vi kommer att köra 
gamla E4:an och Kungsvägen genom det östgötska landskapet via 
Rök kyrka och Rökstenen. Framme i Vadstena parkeras billarna framför 
Starby Hotel där vi checkar in. Vi hämtas av en guide och går tillsam-
mans till Slottet för en historisk slottsvandring. Åter på hotellet har vi 
lite tid innan vi samlas till en fördrink och en trerätters middag.

Söndag 6 maj
Vi äter en stadig frukost och lämnar Vadstena för att ta oss till Övralid 
straxt norr om Motala. På Övralid blir vi guidade i Werner von Heiden-
stams hem. Efter husesynen så kommer en lättare lunch att serveras i 
Farfarsstugan innan vi skils åt för den här gången.
Kostnad preliminärt 1 950:-/person i dubbelrum (+445:- i enkelrum)

I detta ingår:
• Guidning i järnvägsmuseet, Valla fritidsområde
• Lunch på Mjellerumsgården, Valla fritidsområde
• Del i dubbelrum Starby Hotell (extra för enkelrum 445:-)
• Guidad rundvandring Vadstena Slott
• Välkomstdrink
• Trerätters middag dryck tillkommer (vinpaket för 295:-)
• Guidning Övralid
• Lätt lunch i Farfarsstugan

   

Årsmötesrallyt 2018 går av stapeln i natursköna östra 
Östergötland. Vi samlas i Söderköping på brunnsho-
tellet på fredagen den 1 juni. 
På lördag kör vi 4,3 mil till Tyrislöt längst ut vid kus-
ten, ser oss om och rastar. Från Tyrislöt går färden 
2,8 mil till Stegeborg. Efter lunch på Hamnkrogen 
får vi en guidning på Stegeborgs slottsruin och dess 
historia. Om ingen räddningsaktion pågår finns 
möjlighet att Svenska Sjöräddningssällskapet kom-
mer till Stegeborg och redogör för dess verksamhet. 
Därefter kör vi 2 mil tillbaka till Söderköping. Där 
finns tid att utnyttja hotellets faciliteter eller ta en 
promenad i den vackra staden före kvällens mingel 
och middag. På söndag avslutar vi med årsmötesför-
handlingar.

DAG 1 (fredag den 1 juni) Färd från hemorten till 
Söderköpings brunn, 1,7 mil från Norrköping, 18,5 
mil från Stockholm via E4 eller 17 mil den vackrare 
vägen via Jönåker och Kvarsebofärjan.    Vi parkerar 
skyddat i brunnsparken och checkar in på hotellet. 
Kl. 19 Buffémiddag på hotellet . Dryck: vatten ingår. 
De som vill ha annan dryck kan köpa biljetter i recep-
tionen för betalning av dryckerna under middagen. 
(80 kr/glas vin, 60 kr/starköl och 30 kr/lättöl, Coca-
cola etc.)

DAG 2 (lördag den 2 juni) Avfärd till Tyrislöt. Kör 
individuellt väg 210 österut 4,3 mil och njut av den 
vackra naturen. I Tyrislöt finns möjlighet att dricka 
förmiddagskaffe, besöka Skärgårdsmuséet, 25 kr 
entré och vandra omkring och njuta. Kör 2,8 mil till 
Stegeborg och lunch på hamnkrogen. Vägbeskriv-
ning: Kör tillbaka väg 210 1,7 mil till avfart höger mot 
Stegeborg . Följ skyltning till Stegeborgs slottsruin. 
Parkera vid slottet senast 11:45. Lunch kl 12. Efter 
lunch slottsguidning och Svenska sjöräddningssäll-
skapets presentation, om de kan komma. Efter be-
söket en stunds fritid. M.a.o. gör vad ni vill men var 
tillbaka på hotellet i tid till middag. Kl 19:00 Samling 
och drink; alkoholfritt bubbelvin ingår. 
kl 19:30 Middag . Vatten ingår. Om biljetter för an-
nan dryck, se ovan. Under middagen får vi berättel-
ser från Söderköping och dess historia.
Dag 3 (söndag den 3 juni) Kl 8-9:30. Frukost Kl 
10:00 Årsmöte  På återseende och hemfärd.   Detal-
jerat program och anmälningsinformation kommer 
senare på hemsidan. Priserna ännu preliminära men 
vi räknar med 2 850 kr per person i dubbelrum och 3 
800 kr per person i enkelrum. 
Kalle Giertz Lars Nord
Webbadresser:http://soderkopingsbrunn.se/   
http://www.stegeborg.se/

Preliminär anmälan från och med 1/1-2018 till e-post ostgotarally@
rrec.se ange e-postadress och antal personer. Vi kommer att skicka ut 
betalningsinformation med slutligt pris och sista betalningsdag i bör-
jan av mars.
Med reservation för smärre förändringar i programmet. 
Vid frågor kontakta Åke Hultgren 072-700 57 18 eller 
ake.slaka@gmail.com

Östgötarally 5-6 maj 2018

 

Mjellerumsgården

13-14/4 2018 Bjertorp vinprovning
5-6/5 2018 Östgötarally med start i 
Linköping
1-3/6 2018 Årsmöte och Årsmötesrally
9/6 2018 AHK inbjuder till kulturdag i 
Bromma
22-24/6 2018  Annual Rally, Burghley House
10-14/8 2018  Irish Flying Rally
9-15/9 2018  Annual Continental Rally, Gel-
derland, Holland
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Mandag 21 august
I løpet av dagen ankommer våre deltagere 
Hotell Quality Waterfront, Ålesund. Noen 
av våre svenske venner ankommer også 
denne dagen. Vi samles til en hyggelig 
middag på hotellet og får litt informasjon 
om neste dags program.

Tirsdag 22 august
Klokken 09:30 er alle klare til avgang 
mot Norsk Maritime Kompetansesenter. 
Her får vi en innføring i hva Rolls-Royce-
konsernet jobber med i Norge og verden. 
Aktivitetene til RR spenner seg fra design 
av båter (de nye hurtigruteskipene) til pro-
duksjon og montering av styringssyste-
mer og motorer på båter og fly. Vi får også 
en omvisning i lokalene og de forskjellige 
treningsanleggene de har. Omvisningen 
avsluttes med en lunsj i kantinen.
Etter besøket på Norsk Maritime Kompe-
tansesenter går ferden videre inn til Åle-
sund rådhus hvor vi parkerer bilene. Som 
vanlig blir det en ansamling av nysgjerrige 
mennesker når vi parkerer bilene våre og 
mye bilder blir tatt. Hadde en hyggelig 
samtale med en eldre dame fra England, 
hun synes det var så koselig å se våre 
flotte biler i Norge. Det viste seg at damen 
hadde jobbet mange år på RR-fabrikken i 
Crewe med montering av disse bilene.
På rådhusplassen blir vi møtt av bypatriot 
Harald Grytten som tar oss med på en 
historisk byvandring. Vi får historien om 
bybrannen og Ålesunds historie frem til i 
dag. Ferden videre går til Fjellstua hvor vi 
blir servert kaffe og kake samtidig som vi 
nyter utsikten over Ålesund.
Middagen denne kvelden er på Alnes fyr. 
Den består av Rune Rokstad sin selvskutte 
hjort. Fyret blir åpnet for oss slik at de som 
ønsker kan gå opp og kikke ut over havet 
og området rundt. Været denne dagen var 
helt fantastisk, så det å nyte solnedgang-
en på Alnes fyr var bare prikken over i-en.

Onsdag 23 august
Klokken 08:30 møtes vi igjen klar til avrei-
se mot Kristiansund. Rune er litt bekymret 
for ikke å rekke fergen inn til Molde så han 
får alle på plass i bilene slik at vi reiser litt 
før tidsskjema. Fergen rekker vi med ak-
kurat passe margin slik at ventetiden blir 
kort før vi kjører om bord. 

RALLY SUNNMØRE
Ivar Engerud

Uken fra mandag 21 august til søndag 27 august arrangerte RREC Norwegian Section 
sin 30-års jubileumstur på Sunnmøre. Det ble en sammenhengende suksess fra første 
til siste dag for nærmere 20 deltagende biler fra Norge og Sverige i storslått natur med 
værgudene i godlune. Rune Rokstad lagde et rally uten sidestykke i norsk Rolls-Royce- 
og Bentley-historie.

Historien fortalt av Stig Roar Johansen:
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På fergen er det servering av kaffe og sveler (en Sunnmørsferge 
uten svele er vel egentlig ikke en ferge). 
Turen videre går i flott natur og det blir bare enda flottere når At-
lanterhavsvegen åpner seg for oss. Vi har en kort rast på Atlanter-
havsvegen før turen går videre til Kristiansund.
Lunsj denne dagen er på Smia restaurant hvor det blir servert 
blandaball og fiskekaker m/tilbehør.
Videre går ferden til Øyvind Sagli sitt hobbyverksted. Dette verk-
stedet er drevet av flere bilentusiaster, og vi får høre historien om 
verkstedet og litt om de forskjellige bilene som det jobbes på der, 
blant annet en gammel RR. Øyvind er også en gammelbil entusi-
ast som hjelper andre gammelbil entusiaster i nød. Han har flere 
ganger rykket ut får å få liv i biler som har stoppet i området.
Etter innsjekking på Hotell Scandic Kristiansund rusler vi til Kai-
kanten Restaurant for en hyggelig middag. Vi blir også møtt av 
flere svenske entusiaster på hotellet.

Torsdag 24 august
Avreise fra hotellet ca 15 min før skjema, Rune er bekymret for fer-
getidene. Turen går tilbake Atlanterhavsvegen hvor vi stanser for 
å strekke på beina. I Åndalsnes er det på tide for mange å fylle 
bensin og en ny deltager møter oss på Esso-stasjonen i byen. 
Rune endrer programmet litt for å vise alle Trollveggen, mest kjent 
for sin basehopping. På Trollveggen senteret kommer det enda 
flere biler og slår følge med oss. Deretter går ferden videre mot 
Trollstigen, det blir en liten pause hvor det serveres is til varme 

deltagere før vi kjører opp Trollstigen, ja for været er fortsatt helt 
fantastisk. 
Turen går videre opp Trollstigen hvor vi blir behørig fotografert av 
skuelystne som står og nyter utsikten, ja til og med NRK dukker 
opp og filmer vår flotte kolonne.
På Trollstigen kafe er NRK parat og vår rally general Rune må la seg 
intervjue av NRK om vårt Rally Sunnmøre. 
Vi blir også servert trollburger m/dessert (da vet vi hvor trollene 
ble av). 
Turen videre går til Gudbrandsjuvet hvor vi har en kort stopp, vide-
re gjennom Valldal og ned Ørnevegen før vi ankommer Geiranger 
og Hotell union Geiranger. En fergetur ble det også her. Vi samles 
til middag på hotellet senere på kvelden.

Fredag 25 august
Klokken 08:30 er vi igjen klar for avgang mot Stranda, to fergetu-
rer går uten problemer.I Stranda besøker vi Johan Steffen Fivelstad 
sin bilsamling, en fantastisk samling av gamle klenodier. 
Videre går turen gjennom Norangsdalen (et av de vakreste dalfø-
rene i landet) og inn til Hotell Union Øye hvor det serveres lunsj. 
Under lunsjen blir vi fortalt hotellets historie og får vakker sang av 
hotellets direktør. 
Ferden videre går igjen gjennom Norangsdalen til Hellesylt hvor 
nok en ferge venter. Denne gangen får vi en 1-times fergetur inn 
til Geiranger hvor vi igjen parkerer utenfor hotellet. På kvelden er 
det generalforsamling i RREC Norwegian section.
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Lørdag 26 august
I dag starter vi litt rolig før vi besøker Idar Møllseter sitt verksted 
kun noen minutter gange fra hotellet. Idar restaurerer noen av de 
gamle 7-seterbilene som gikk i Geiranger før krigen, litt historie 
blir det også plass til. Her vises det tydelig at man ikke trenger 
et moderne verksted for å restaurere gamle biler tilbake til sine 
glansdager. 
Rune gjør en liten endring på programmet slik at vi besøker Dal-
snibba i dag istedenfor på søndag. Dalsnibba ligger på 1500 meter 
og har en fantastisk utsikt over fjell og ned mot Geiranger. Alle 
bilene klare klatringen uten problemer, men mange får litt pro-
blemer med å starte når vi skal ned igjen, men vi får alle ned på 
en trygg måte.

Gallamiddag
Når vi går til middag blir vi møtt av Blue Horn Jazzband som un-
derholder oss før vi går inn i bilmuseet til Karl Mjelva og ser på 
hans flotte samling av Geirangerbiler. Her finnes det unike biler 
med like unike historier. 
Vi blir servert en flott middag igjen med Runes selvskutte hjort, 
mot slutten av middagen får vi en intimkonsert av Blue Horn Jazz-
band som står til terningkast 6. Kvelden avsluttes i baren.

Søndag 27 august
Dette rallyets avslutningstur blir på en ferge(igjen) ut Geiranger-
fjorden til Hellesylt før vi setter kursen mot Loen Skylift hvor vi 
avslutter med en «topptur» og lunsj. 

Deretter skilles våre veier og vi setter kursen hjemover.

Oppsummering:
RREC Norwegian Section sin 30-års jubileumstur på Sunnmøre 
går inn i historien som tidenes beste rally. 
Denne turen kan umulig kopieres.
Rune Rokstad har med en styrmanns stødige hånd geleidet oss 
igjennom en vakker og vill natur som bare kan oppleves, dessverre 
kan ikke dette beskrives med tekst og bilder. Været han bestilte 
sto også til forventningene da vi kun har hatt sol og godt vær. 
Besøkene vi har hatt har vært spesielle og ikke minst av stor inte-
resse for oss bilentusiaster m/følge. 

Maten som har blitt servert underveis bærer preg av god smak og 
lokale råvarer. 
Vi har også hatt følge av medlemmer fra The Rolls-Royce Enthusi-
asts´ Club for Rolls-Royce and Bentley Enthusiasts in Sweden og vil 
takke for ett hyggelig selskap. 
En annen positiv ting er at vi ikke har hatt en eneste bil som har 
havarert. Alle har kommet seg vel gjennom hele turen. Litt små-
plukk har det vært, men ikke større enn at det blir ordnet på ste-
det.
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En återblick på rallydagarna i Sedan, Frankrike...

Fortet i Sedan har en lång historisk bakgrund. Med sin placering i 
Frankrike i hörnet av Belgien och Luxembourg, hade man många 
gånger en hel del jobb med att hålla stånd under de krigiska ti-
derna. Visserligen hade vi nu kommit för att invadera borgen en 
hel vecka men nu var det i fredligt syfte som vi alla anlände för 
årets Continental Rally!
Borgen har 54 rum, så den var ”bara vår” för hela rally-tiden. Teve-
programtiteln ”Fångarna på Fortet” dök upp i tankarna!

Nio olika nationaliteter sammanträffade i 52 bilar på den åldriga 
borggården, omsluten av höga stenvallar. Redan på söndagen an-
lände några, inklusive undertecknad. Vädret var behagligt och so-
ligt och bådade gott för resten av dagarna (men den tanken kom 
senare att ångras!) Nåväl, på söndag eftermiddag den 3 septem-
ber 2017 så fylldes borggården av dessa vackra fordon, modeller 
från 1925 fram till 2015! Väntande vid ankomsten fanns det i alla 
rum en liten välkomstpresent i form av champagne med två glas i 
en liten box - som en försmak på regionen vi var i!
Som seden bjuder, så samlades vi alla för en välkomstdrink i baren 
innan det var dags att inta middagen i borgens restaurang. Det 

var med viss reservation, för vi trodde kanske att den inte skulle 
hålla alla i församlingen, men personalen hade lyckats sätta ihop 
borden och vi fick alla plats! Som vanligt den första kvällen var 
det många hjärtliga återseenden och även nya bekantskaper gjor-
des, då det denna gång fanns flera ”noviser”, som undrade hur allt 
kommer att gå till!

Måndag 4 september
Vi fick göra en ganska tidig start för vi hade att ta oss en något 
slingrig väg genom ett naturreservat och några små byar till vårt 
slutmål - tågstationen i Mariembourg i Belgien. Körtiden var be-
räknad till ca en timma och 20 minuter, men det visade sig vara 
något underskattat. Eftersom vi hade chartrat ett ångtåg enbart 
för vår grupp, så blev det ingen panik med att inte hinna med tå-
get! Vid ankomst till stationen serverades kaffe och de som hade 
hittat fram i god tid kunde avnjuta detta, medan de som kom fram 
med andan i halsen fick gå utan. C’est la vie! Tåget tuffade ialla-
fall iväg och vi fick en 35 minuters naturskön resa genom de ”tre 
dalarnas” landskap. Väl framme i Treignes, blev det besök på tåg-
museet - mycket intressant att se dessa pensionerade maskiner 

av alla slag, som en gång trafikerat området. Lunch följde sedan 
i tågrestaurangen. Över våra huvuden - i taket - gick en räls och 
där tuffade det ett litet tåg fram (om man tryckte på en knapp) 
till allas förtjusning! Efter detta var det dags att borda tåget för 
returresan och återförenas med bilarna, som parkerats på tågsta-
tionens parkering för allmänt beskådande (dock hade vi anlitat en 
vakt för att bevaka våra vackra fordon medan vi var på tåget).

Alla hittade tillbaka till borgen och snart var det dags för kvällens 
utspisning, nu uppdukad i Galleri Antique i Duque de Bouillion i 
en del av borgen med gott om svängrum, typ riddarsal, och un-
derhållning. Det sistnämnda stod ett jazzband från Paris för och 
dansen tråddes snart...

Tisdag 5 september
Detta blev en ”semi-fri” dag! Klockan 10.00 samlades vi i grupper 
på borggården för att få en guidad visning/tur av själva Fortet, 
som vi ju disponerade alldeles för oss själva. Nu fick vi veta his-
torien också och det kan i korthet sägas, att den var mycket in-
tressant! Dessutom finns det hundratals trappor! ( För den som 
är intresserad av att läsa om Fortet, gå in på websidan www.cha-
teaufort-sedan.fr

När detta var avklarat var det så ”fritt” resten av dagen att dis-
ponera till vad man så ville. Vi mötte upp i baren (var annars) på 
aftonsidan och åter serverades middagen i riddarsalen. Denna 
kväll bjöd en trio från London, med irländsk sångare på musik och 
med medlemmar från iriska sektionen närvarande var det snart 
full fart på allt och alla!
En mycket trevlig avslutning på dagen!

Onsdag 6 september
Champagne-dag! Idag fick bilarna vila sig !

Klockan 09.30 bordade vi två bussar som tog oss till Reims och 
champagne-huset Mumm! Vi togs emot i lobbyn och delades upp 
i två grupper för visningstur och provsmakning!

Klockan 13.00 var det så uppdukat för lunch med genomgående 
champagne! Därför var det en bussdag och ingen behövde köra 
själv tillbaka och det var nog bra så!

Efter denna njutning, hade vi ett stopp till innan hemfärd och 
det var besök till katedralen i Reims. En magnifik byggnad och för 
det franska folket mycket viktig, då alla deras kungar har krönts 
här. Tyvärr blev den mycket skadad under första världskriget, men 
byggdes upp igen. Ett mästerverk! Efter att ha samlat ihop alla 
bar det av i bussarna tillbaka till Sedan och Fortet! Upprepning 
av tidigare kvällar, med drinks och middag! Kvällens underhåll-
ning var ett bluegrass/jazzband från London. Oavsett om det var 
all champagne, lång bussresa eller att musken inte ”gick hem”, så 
var det snart tomt i riddarsalen och alla hade dragit sig tillbaka! 
Tidig kväll!

Torsdag 7 september
En fri dag! Det blev en sen start för samtliga (kanske champag-
nens fel?) men så småningom startades bilar upp och man tog en 
tripp till stan eller runt om i trakten. Några åkte tillbaka till Reims 
för att köpa mer champagne! Det blev inga värre missöden under 
rallyt, men en deltagare blev lite nervös när hans Rolls-Royce Silver 

RREC CONTINENTAL 
RALLY 2017 
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Shadow II 1979 inte ville starta! Det mesta kollades under huven, 
tills någon upptäckte att växelspaken inte hade lagts i Park-läge 
utan nåt annat - detta var lätt åtgärdat och Voilà, nu startade bi-
len direkt! Föraren skyllde på att hustrun hade kört sist och inte 
sett till att göra det rätt. OK - en storm i ett vattenglas! En jour-
nalist från lokal tidiningen Le Ardinaisse, kom runt och tog bilder 
och dagen därpå fanns hela samlingen på bild, även med celebri-
tetskocken Heinz Dreps från Berlin, med sin Rolls-Royce Corniche. 
Det må också omnämnas att under alla dagar så kom mycket lo-
kalbefolkning och tittade och fotade. Nån trodde det var ett stort 
celebritetsbröllop på gång!
Vid 19-tiden på kvällen var dock alla åter samlade vid ”vattenhå-
let” och middag med underhållning av bekant duo från Norman-
die och förra årets event! Denna  kväll var klackarna i taket och allt 
var på topp!

Fredag 8 september
Idag skulle vi på tur till den lilla byn Signy l’Abbaye, beräknad kör-
tid cirka 45 minuter. Nu hade vädrets makter blivit vresiga och 
regnet började! Typiskt! I denna lilla by skulle vi parkera på tor-
get där le maire skulle framträda och pressen ta bilder! Väl där, så 
skvalade regnet och himlen var grå - men vi parkerade i alla fall, 
borgmästaren kom och journalisten också!

Lunchen i det lilla gästhuset (tidigare posthus) framsköts en halv-
timma, så alla kunde gå in och sätta sig, varmt och torrt.. En myck-
et smaklig lunch serverades av Sofie och hennes stab. Efter lunch 
återstod ett ställe till att besöka, inte långt därifrån, bara en tio 

minuters resa, till Chateau Montaubois. Här framför slottet par-
kerade vi alla - först de gamla bilarna i mitten varefter de flanke-
rades av övriga modeller. Här skulle fotograferas - gruppfoto med 
bilar - detta blev inget vidare för regnet bara fortsatte. Slottsäga-
ren monsieur Jean-Francoise Montaubois hade en kran på gården 
(används vid körsbärsplockning) - i denna tog han och vår rallyfo-
tograf Bengt Olceder plats för att få ett bra foto över alltsammans. 
De två herrarna åkte cirka 16 meter upp i luften, glatt vinkande till 
oss därnere. Man kan säga att fotografen steg i graderna!

Efter denna hisnande upplevelse togs vi in i slottet! Här ska näm-
nas att slottsägaren avgudar Versailles i Paris och när han började 
renovera slottet var hans tanke att göra en direkt kopia. Detta 
kanske kan ge en föreställning av hur interiören såg ut: Magni-
fik! - och så mycket arbete och tålamod. Förutom restaurang är 
det även hotell nu. Vi blev serverade kaffe och kaka och sen visade 
slottsherren en bildserie av hela renoveringsarbetet! Man måste 
vara lite galen - men ibland funkar det! Han var mycket belåten 
med RREC-sällskapets besök!

Dags att köra igen och alla återvände längs vägarna till borgen. 
Ingen körde vilse, eller hade något problem.
Gala-kväll! Champagne (!!) serverades som aperitif och sedan sis-
ta middagen i Antique-salen, med kandelabrar och rallytallrikar 
på borden! Efter huvudrätten och i väntan på desserten - var det 
dags för prisutdelning:

Priset för rallyts äldsta bil gick till Peter Whitehead med sin Bent-

ley 3 liter 1925 - en bok om gamla bilar blev priset!

Priset för rallyts längsta körsträcka gick till Bengt och Marie Ol-
ceder (1.628 km) i deras Bentley Continental W12 2004. En liten 
Bentley-modell blev priset!

Hotellet valde ut sin favoritbil och det blev en Bentley R-Type 1954, 
ägd av Klaus och Gabriela Becker (med hund Naomi) från Dussel-
dorf, som fick en Silver-lady!

Ett äldre par från England, John & Anne Hanford, blev uppmärk-
sammade med en flaska vin, eftersom de firade sin 61:a bröllops-
dag!

Vår unge rally-fotograf Bengt Olceder blev även han uppmärk-
sammad med vin och RR 60-års slips, för sitt outröttliga jobb/
hobby med filmning och fotografering - ibland med risk för liv och 
lem, hängandes ut genom fönster eller balanserandes på murkna 
trädstammar eller som tidigare idag, högt uppe i en krankorg!! En 
lycka att ha med i teamet!

Sist men inte minst: Efter att ha lärt oss ordet Heliotrope och vil-
ken färg det är, så tilldelades Janet Hollinshead och Donna Chan-
ning från Irland en liten mascotkudde med bild av deras ”Lady P” 
Rolls-Royce Corniche 1975!

Dessutom hade vi några extra priser, generöst donerade av Roh-
dins Classic Car AB, som vi lottade ut genom nummeretiketter 

som sattes under glasen på bordet - vid utrop av siffra, så fick man 
vända upp och ner på - förhoppningsvis - tomt glas och Voilà - där 
var en lycklig vinnare! Bland priserna var ett par utsökt broderade 
handväskor, så damerna fick lite vackert också - istället för oljefil-
ter eller dylikt).

Allt detta överstökat så dämpades ljusen och in kom servitörer-
na med sprakande fyrverkeri i tårtor med bild av rally-tallriken! 
Tårtmästaren hade lyckats väldigt bra! Till detta intåg spelade Le 
Week-End Band medryckande toner! Detta band var med oss i Al-
sace på första rallyt och har sedan dess följt oss i alla år! Även en 
trevlig kväll tar slut och snart var det God-Natt!

Lördag 9 september
Efter frukosten var snart borggården tom och tyst. Nu var det över 
för de här gången, på ett mycket annorlunda ställe.
Det var dags att vända huven norrut. Förresten så gick vår Corni-
che helt utan problem detta året!

PS. Nästa år (9-15 september 2018) blir Continental-rallyt i Gelder-
land (nära Arnhem) i Holland - nu i ett modernt hotell! Mer info 
följer senare i år eller tidigt nästa.

(Avslutningsbild: Gros sanglier (vildsvin), en jättekoloss i stål 
som tog elva år att bygga, är 14 meter lång och väger 50 ton. 
Skulpturen står vid motorvägen mellan Sedan och Reims.)
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d. 24.september samledes 28 RREC-medlemmer ved DR Byen på 
Amager ved København. Vi havde meldt os til et ”kig bag kulis-
serne” i Danmarks Radios største produktionsfacilitet. 

Turen rundt i huset indebar kig på TV-studier og dekorationsværk-
steder. Vi fik set på dekorationer til flere af de udsendelser, som vi 
alle kendte godt hjemmefra TVet i dagligstuen. Vi var inde i stu-
erne hos sognepræsten i den nye serie ”Herrens Veje” – der i øv-
rigt først havde premiere samme aften – så vi på forhånd kendte 
stuerne i præstegården. 
Vi var forbi DR’s lille museumsudstilling, der havde en samling af 
fine gamle kameraer og af udstyr fra en tidsalder, hvor der skulle 
et kæmpe-apparat til at optage billeder, der i dag kan gøres bedre 
med en mobiltelefon.

I MCR (Masterkontrollen) passes DR’s udsendelser døgnet rundt 
af en lille gruppe teknikere, der søger for alt – fra oprettelse af for-

bindelser fra transmissionssteder til at alle de daglige udsendel-
ser kommer ud til lyttere og seere. Der var trykknapper i massevis 
helt overvældende, at man skal kunne finde ud af alt det, for at vi 
kan se TV og høre Radio hjemme i stuerne.

Vi gik videre til TV-Avisens studie – og det var ret sjovt at se og 
prøve hvordan det er, at være vært til nyhedsudsendelserne. Der 
var sørget for, at vi kunne spise vores frokost i en separat del af 
DR’s kantine, hvor der var sørget for en lækker tapas-menu. Efter 
lunch var vi til koncert i DR Byens koncertsal. I dag var der DR-
pigekoret, der sammen med publikum sang et bredt udvalg af 
danske sange. 

Imens vi var rundt i DR Byen, holdt en del af vores køretøjer til 
skue foran koncertsalen, overvåget af DR’s vagter.
Det er altid interessant at se noget nyt – i dette tilfælde DR Byen – 
måske forstår vi nu lidt mere hvorfor vi skal betale licens.

BESØG HOS DR (Danmarks Radio) WO - BENTLEY RENOVERINGAR 
PÅ AZORERNA!

Under sommarens seglats till Azo-
rerna hade vi nöjet att träffa en riktig 
ikon beträffande renoveringar av WO-
Bentley - Ulf Smith. Vi var inviterade på 
en fantastiskt trevlig och god lunch till 
Ulf och hans fru Gunilla. De är självför-
sörjande på grönsaker och frukt vilket 
vi fick möjlighet att avsmaka. Mycket 
gott!

Familjen avflyttade från Sverige för 30 
år sedan till huvudön på Azorerna, Sao 
Miquel. De förvärvade för 21 år sedan 
en bedårande egendom 20 minuter 
öster om huvudstaden Ponta Delgada. 
Från början fanns där bara en ruin med 
havsutsikt, där familjen Smith sedan 
under 2.5 år byggde en herrgård i por-
tugisisk stil med garage vilket lämpar 
sig för bilrenoveringar. Ulf har spe-
cialiserat sig på WO-Bentley. Han har 
totalt renoverat 25 stycken. Ja det är 
fantastiskt sant. Dessutom har Ulf 
renoverat Rolls-Royce, Austin Healey 
med flera engelska bilar. Han har även 
hunnit med att under tio års tid vara 

svensk konsul. Familjen Smith har ar-
rangerat några vackra och populära 
rallyn med företrädesvis engelska bi-
lar tillverkade före 1939. 

Azorerna har totalt nio öar, alla helt 
olika med mycket speciella karaktärer. 
Huvudön Sao Miquel har c:a 130.000 
av de totalt 240.000 boende på ögrup-
pen. Vi har tagit vinterhamn på gran-
nön Santa Maria för tredje året. Ön 
har 2.500 bofasta och vi har vid några 
tillfällen varit de enda turisterna på 
ön. Den minsta ön heter Corvo och har 
bara 400 invånare! Alla öarna är väl 
värda ett besök. 

De av familjen Smith arrangerade ral-
lyna har som bas Sao Miquel med ut-
flykter till några av de andra öarna, nu 
i somras Pico som har Portugals hög-
sta berg 2.351 meter och fantastiska 
vingårdar. Man besökte även Horta 
på ön Faial. Horta är seglarön framför 
andra. Alla som kommer dit på egen 
köl målar av sin båt på kajen, som nu 

är världens största utomhusmuseum 
för konst. I Horta finns även Peters 
Café, ett legendariskt ställe där lång-
seglarna
håller till. Peters Gin & Tonic är världs-
berömd. Ulf planerar ett nytt rally 
2018, som redan nu är fulltecknat!
Se mer på Hemsidan. www.vintageral-
lyazores.com. Vi ska försöka vara med 
2019.

Funderar på om vi skulle ta en resa till 
Sao Miquel i oktober 2018 för c:a 10 
RREC-medlemmar. Resan bör vara en 
vecka och Ulf har lovat att vi får kom-
ma hem till honom, där han kommer 
att berätta om sina renoveringar. Om 
intresse finns, kontakta undertecknad 
för mer detaljerad information.

Med entusiasthälsningar
Per & Monica & Fiona Östlund

Ole Hviid-Nielsen
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KINKY BENTLEY På Silverstone-auktionen den 13 maj i år 
såldes en svart Bentley S2 från 1960 (ch nr 
B83BR, reg nr 578HYU). Det var inget sär-
skilt märkvärdigt med den här Bentleyn, 
en vanlig standard steel saloon, vars första 
ägare lär ha varit George Greenfield. Inte 
många av oss vet vem han är men han var 
bokförläggare och hade bland annat gett 
ut Enid Blytons berömda Fem-ungdoms-
böcker, som många av oss kanske läste för 
länge sedan. Nej, det är knappast sådan 
ägarbakgrund som ger en Rolls-Royce el-
ler Bentley stjärnstatus. Däremot kan den 
omständigheten att bilen köptes av en 
kille vid namn Ray Davies göra bilen mer 
intressant. Han spelade i popbandet The 
Kinks, som var Englands mest kända pop-
band efter Beatles och Rolling Stones. Det 
märkliga med historien är emellertid att 
Ray Davies köpte bilen (billigt från Hadley 
Green Garage i Barnet, London) 1970 när 
bandet stod på höjden av sin karriär och 
bilen var redan tio år gammal - och han 
hade inte ens körkort! 

Formellt stod bilen skriven på bolaget 
Kinks 85 Ltd men det var unge Ray själv 
som hade köpt den och hans dåvarande 
hustru som körde den med maken i baksä-
tet klinkande på sin gitarr och ibland kom-
ponerande någon slagdänga typ ”A well-
respected man” eller ”Lola” som blev stora 
hittar för gruppen. Bilen var faktiskt med 
vid en fotosession för albumet ”Preserva-
tion” med bilder tagna utanför KONK-stu-
dion, där Kinks spelade in många av sina 
Greatest Hits.

Ray (född 1944) tog till slut sitt körkort - 
när han fyllde 44. Han ville ändå inte köra 
så ofta med sin bil för fansen brukade kleta 
sina namn på den med läppstift, som var 
väldigt besvärligt och tidsödande att tvät-
ta bort.

Bilen är idag i mycket dåligt skick efter att 
ha stått garagerad sedan 1991 och i själva 
verket är den inget annat än ett renove-
ringsobjekt. Inredningen ser fin ut med 
i övrigt är det nog mest rost man får för 
pengarna. Inför auktionen gjorde P & A 
Wood ett utlåtande med en uppskatt-
ning av renoveringskostnaderna, säkert en 
mycket dyr affär. Trots det kunde bilen säl-
jas för £ 29 250, vilket motsvarar en bit över 
330 000 kr. Mycket pengar för en rishög 
men så har den förstås tillhört The Kinks!

JanSegerfeldt
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Rolls-Royce     I     Bentley     I     Veteranbilar     I     Lyxbilar

V a and  in l

Rolls-Royce Phantom II Continental 1933 
Sedanca Coupe by Barker

Bentley TI Coupe by Mulliner Park Ward
1969 - Chassi Nr. CBH6783, RHD
Lackerad för några år sedan. Träinredning är 
iordninggjord och det är 1 av endast 98 tillverkade 
Bentley TI Coupe.
Ring för mer info, testprotokoll och pris.

Vi har alla specialoljor och vätskor som 
krävs till din entusiastbil.

RR363, LHM, Classic olja med mera.  

Vi är en komplett verkstad som gör allt från totalrenoveringar till småreparationer.
Vår plåtverkstad är känd för sin tennspackling och höga finish. Vi har specialpriser

på service och kan erbjuda konkurrenskraftiga priser på alla typer av jobb.

Kontakta oss för mer information.

Rätt tillbehör till bilen, Espressokoppar, 
kepsar, skjortor, förarhandskar med mera.

Vi har ett stort sortiment i lager. 

Vi har ett brett sortiment bilvårdsprodukter
av märket AutoGlym som rekommenderas av

Bentley. Använd rätt produkter till din bil.

Rolls-Royce Silver Spirit 1984 Std. Saloon
Chassi Nr. CX04249, LHD
Mycket välskött exemplar som endast har gått 130000 km.
Detta är en bil för den kräsne som vill ha en bil att förvalta
till kommande generationer.
Ring för mer info, testprotokoll och pris.

Rolls-Royce Silver Cloud II 1962
Long Wheelbase with Division

Rolls-Royce Silver Cloud II 1961 
Std. Saloon

Rolls-Royce 20/25 HP 1935 
4 door saloon by Thrupp & Maberly

SÅLD
SÅLD

TOP GEAR CORNICHE SLUMPAS

James May, en av Tre Knas i det numera 
nedlagda teveprogrammet Top Gear, köpte 
en Rolls-Royce Corniche Fixed Head Coupe 
från 1972 (ch nr CRH12347, reg nr DBD999K, 
en av 780 tillverkade serie I) för £ 25 000 
för att använda i ett av avsnitten av BBC:s 
omättligt populära programserie för tio 
år sedan. May rattade då sin Corniche för 
att utmana kollegan Jeremy Clarkson i en 
stor klumpig Mercedes Benz 600 (inköpt 
för samma pris) genom den näst intill oge-
nomträngliga Londontrafiken. May gillade 
sin Rolls-Royce och använde den privat i 
flera år, ända tills han insåg att han var al-
lergisk mot skinnklädseln. Så nu skulle den 
säljas. Det blev Bonhams som fick uppdra-
get vid sin auktion på Goodwood den 19 
mars. May hoppades att han skulle få dub-
belt vad han gett för bilen men den gick för 
£ 41 400. Hur som helst var det nog inte så 
att han behövde pengarna. Mot bakgrund 
av bilens goda skick var detta ett ganska 
ordinärt pris för en Corniche-72:a, så den 
omständigheten att bilen hade proveniens 
genom en internationell TV-kändis verkar 
inte ha påverkat priset nämnvärt.
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Nu efter 13 år har det blivit dags att slutsummera Rolls-Royce 
Phantom VII-modellen, som nu inte tillverkas längre. För att kun-
na ta historien från början får vi gå tillbaka 15 år, till det som skulle 
bli det märkliga slutet för det legendariska och mycket högt an-
sedda engelska bilföretaget Rolls-Royce Motor Cars Ltd, som hade 
tillverkat bilar sedan 1904. Splittrat och uppdelat mellan de två 
varumärkena Bentley och Rolls-Royce lämnade företagets delar åt 
var sitt håll, när de såldes ut till tyska intressenter och konkurren-
ter. De sista Rolls-Royce-modellerna Silver Seraph och Corniche VI 
slutade produceras i fabriken i Crewe 2002. 
Samma hände med modellerna Bentley Arnage och Continen-
tal. Bentley hade sålts till Volkswagen redan några år tidigare 
och inkluderade även produktionsanläggningen i Crewe, medan 
namnet Rolls-Royce hade köpts av BMW, som ändå fick ”dispens” 
att tillverka sina slutmodeller ett tag till. Men vid årsskiftet 2002-
2003 upphörde den gamla verksamheten helt. 
Skulle detta då innebära det oåterkalleliga slutet för Rolls-Royce 
och Bentley som prestigebilmärken? Många var oroliga för att 
den brittiska eran för dessa förnämliga lyxbilar nu hade nått sitt 
slut och aldrig skulle bli densamma igen.

Nya Phantom
Med start år 2003 byggdes den helt nykonstruerade modellen 
Bentley Continental GT huvudsakligen i Volkswagen-ägda pro-

ROLLS-ROYCE 
PHANTOM VII 2003-2016

duktionsanläggningar i Tyskland men mycket arbete utfördes 
också i den gamla Crewefabriken i England, där Rolls-Royce byggt 
bilar ända sedan andra världskrigets slut. Här hade Volkswagen 
nu spenderat betydande belopp i att göra fabriken toppmodern 
och effektiv. 
BMW hade däremot inte fått överta någon engelsk fabrik att 
bygga bilar i, så för dem innebar det uppförandet av en helt ny 
anläggning i England för tillverkning av lyxbilsmärket Rolls-Royce 
från scratch. En bilfabrik smäller man inte upp sådär i en hand-
vändning. 
BMW visade att de verkligen tog uppgiften på allvar och snart 
stod en helt ny ultramodern, miljöanpassad fabrik färdig i Good-
wood i West Sussex för tillverkning av helt nya Rolls-Royce-mo-
deller. Under tiden hade ett team av konstruktörer och formgi-
vare suttit i designstudion ”The Bank”, så kallad eftersom lokalen 
tidigare hade varit National Westminster Banks kontor, beläget 
på Bayswater Road i centrala London, för att under Ian Camerons 
ledning skapa en ny hypermodern Rolls-Royce Phantom, som 
skulle vara klar för produktion 2003. 
Arbetet hade påbörjats redan 1998 med ett tomt pappersark och 
44 månader senare var den nya bilen klar att tillverkas. Detta skul-
le dock huvudsakligen komma att ske i BMW:s fabrik i Dingolfing 
i Tyskland. Där byggdes sålunda hela den avancerade aluminium-
ramen i spaceframe-teknik. Även själva höljet med ytterpaneler-

na i aluminium gjordes där, medan motorer, växellådor och drivli-
nor kom från BMW:s övriga anläggningar i München. Trots detta 
gjorde man gällande att endast 15 procent av Rolls-Royce-bilen 
bestod av komponenter hämtade från BMW:s övriga modeller. 

Publikens reaktioner på den nya bilen var minst sagt blandad. 
Vissa tyckte att den var för stor och klumpig, andra att den bara 
var ful och ytterligare andra att den var precis så stor och pampig 
som man kunde förvänta sig av en Rolls-Royce i dessa tider. De 
båda ansvariga för designen, Ian Cameron och Marek Djordjevic, 
ansåg i vart fall att de hade gjort allt rätt, inklusive använt många 
typiska historiska arvsanlag från tidigare Rolls-Royce vid formgiv-
ningen men i en tekniskt överdådig produkt avsedd för 2000-ta-
let. Företaget hade som målsättning från första början att sälja 
1.000 bilar per år och totalt 10.000 av modellen över tid. Inled-
ningsvis kändes väl dessa mål tämligen svåruppnåeliga, för den 
nya bilen verkade inte bli någon större försäljningssuccé. Efter de 
första tröga reaktionerna från den lyxbilsköpande allmänheten 
att ta till sig detta nya och moderna, fanns det säkert en viss be-
rättigad oro i företagsledningen för att bilen skulle bli en flopp. 
Produktionen ökades ändå efter ett tag optimistiskt från en till 
tre bilar per dag. Första året kom man upp i 500 färdigställda bilar 
men man lyckades bara sälja 300. För varje år gick det ändå litet 
bättre och 2007 kom man för första gången upp i årsproduktion 
på över 1.000 bilar. Bil nr 2.000 gjordes i december 2005 och bil nr 
3.000 lämnade ”löpande bandet” i mars 2007. 

De delvis färdigbyggda bilarna fraktades sedan till Goodwood i 
England för slutfinish-arbetet med lackering, inredning mm. 
Här användes bara dyra högklassiga material. Den färdiga bilen 
var ytterst bekväm och tystgående och ett under av lyxiga detal-
jer och avancerad elektronik. Den blev den i särklass dyraste och 
superlyxigaste serietillverkade bil som fanns att köps på markna-
den. 
I marknadsföringen av de nya Rolls-Royce-bilarna glömmer man 
ofta avsiktligen nämna att bilarna tekniskt sett är tysktillverkade 
produkter, även om mycket av detaljarbetet slutförs i England. 
Den omständigheten att bilarna är byggda i Tyskland bör dock 

inte vara någon nackdel. Tyska produktionsanläggningar har 
mycket gott rykte och bilarnas kvalitet kan inte ifrågasättas. 
Hur som helst så kunde den första färdiga Rolls-Royce Phan-
tom produktionsbilen visas upp den 3 januari 2003 kl 00.00 el-
ler egentligen några minuter senare då den första bilens nycklar 
kunde överlämnas till sin köpare. (Är det bilen med reg nr RR03O-
NE ägd av RRMC eller är det HV52OCB som står på British Motor 
Museum i Gaydon?)

JanSegerfeldt
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Den 5.000:ende bilen var klar i början av 2009. Så Phantom ver-
kade trots den tveksamma starten bli allt mer accepterad år från 
år. Den uttalade målsättningen att kunna göra 10.000 exemplar 
totalt krävde att minst 800 Phantom per år fann sina kunder un-
der de sista produktionsåren, vilket kanske verkar något överopti-
mistiskt. RRMC har inte särredovisat årsproduktionen av Phantom 
efter 2009, så vi vet inte den totala produktionssiffran för alla 13 
åren. Eftersom den nya billigare modellen Ghost introducerades 
2008 kan man tänka sig att Phantom-modellerna kom något i 
bakvattnet på slutet men olika specialkampanjer kan å andra si-
dan ha bättrat på resultatet. Uppskattningsvis har tillverkningen 
av Phantom totalt omfattat knappt 8.000 bilar. Mot bakgrund av 
att BMW har satsat väldigt mycket pengar på att utveckla Rolls-
Royce, trots att det verkade tveksamt om denna stora investering 
verkligen skulle löna sig, så får man ändå säga redan nu att Phan-
tom-modellerna har visat sig bli en större framgång för BMW än 
vad olyckskorparna hade kunnat föreställa sig.

De första åren omfattade tillverkningen av Rolls-Royce Phantom 
bara en enda grundmodell men redan 2005 introducerades den 
förlängda varianten EWB (Extended Wheelbase). Modellen Drop-
head Coupé som baserades på konceptbilen 100EX introducerades 
2007, medan Coupé baserad på konceptbilen 101EX kom året efter. 
Därmed var Phantom en modellserie i fyra varianter. Detta utökade 
modellutbud förbättrade naturligtvis möjligheterna att sälja fler 
bilar totalt. Samtidigt hade man redan från starten gjort fler och 
fler specialmodeller och ”limited editions”, där utrustningen var 
mer påkostad och individualiserad, ett gammalt bilförsäljarknep 
som man annars brukar ta till när en bilmodell börjar nå slutet 
av sin produktionstid för att vidmakthålla kundernas köpintresse 
in i det sista utan att behöva investera i några tekniska föränd-
ringar eller betydande ansiktslyftningar. Med mera lull-lull (kallas 
Bespoke på Rolls-Royce-språk) inbakat kunde man ta ut ett högre 
totalpris på varje bil och samtidigt öka vinstmarginalen. För varje 
år som gick verkar kundernas benägenhet öka för att förse sina 
nya bilar med mer extra tillbehör, fler options och andra specialut-
föranden. I princip hade varenda såld Phantom några fördyrande 
utrustningsdetaljer. Några beställare med gott om pengar kunde 
utan att blinka beställa extrautrustning helt utan ekonomiska 
begränsningar, till exempel med kylarprydnaden Spirit of Ecstasy 

2012 hade modellserien Phantom kommit till en punkt när det var 
dags att göra vissa begränsade tekniska och kosmetiska uppdate-
ringar över hela linjen. Främst syntes detta på frontens design. För 
att markera nyheterna infördes från årsmodell 2013 beteckningen 
Series II Family, bestående av som tidigare en fyrdörrars saloon i 
normal respektive lång version plus en coupé och en drophead. 
Även Serie II kompletterades med en lång rad av olika ”Bespoke”-
modeller, ända tills det var dags att inse att Phantom hade nått 
vägs ände i slutet av 2016. När den efterföljande modellserien 
kallad Phantom VIII introducerades i juli 2017 för modellåret 2018, 
erhöll den utgående modellen retroaktivt beteckningen Phantom 
VII. De allra sista exemplaren av VII:an skulle vara färdigtillverkade 
i slutet av 2016, så under 2017 gjordes inte längre den stora model-
len. Man behövde använda det lediga utrymmet i fabriken för att 
installera nya maskiner och teknik för att anpassa produktionen 
för den nya modellen. Sammansättningen av de något mindre 
modellerna Ghost, Wraith och Dawn löpte förstås på som tidigare. 

Här är de kända årsuppgifterna om sålda 
Phantom-bilar:
2003 300
2004 792
2005 796
2006 805
2007 1.010
2008 1.212
2009 852

En modell blir fyra

Phantom Series II Family

inklädd i diamanter till ett högre pris än själva bilens grundpris. 
Rolls-Royce tackade för beställningarna och gjorde som kunderna 
önskade, bara pengarna rullade in så var alla parter nöjda. De indi-
viduella beställningarna bör ha medfört att biltillverkningen kun-
nat bli mer lönsam för bolaget, så ekonomiskt kan ekvationen ha 
gått ihop för BMW trots att målet på 10.000 tillverkade exemplar 
inte riktigt uppnåddes.

Vid introduktionen 2003 kostade en standard-Phantom i grundut-
förande cirka £ 250.000. 

Liksom de flesta andra bilföretag har BMW haft behov av att visa 
upp sitt miljömedvetande i vart fall som en ren marknadsförings-
åtgärd. En stor, tung och törstig Phantom kan väl inte uppfattas 
som annat än en kvalificerad miljöbov hos en miljömedveten all-
mänhet. Så naturligtvis konstruerade ingenjörerna en eldriven 
Phantom som fick heta 102EX för att testa om det fanns grund för 
att göra en grön bil i detta det dyraste segmentet på marknaden. 
Experimentbilen 102EX skickades världen runt på olika mässor för 
att skapa vederbörlig uppmärksamhet men eftersom den inte 
ledde till någon introduktion av en e-Phantom, så får väl försö-
ket anses ha varit misslyckat. De flesta stora biltillverkare tycks ha 
en elbilsmodell i pipeline för att kunna säljas om några år med 
förbättrad batteriteknik. Nya försök med miljöanpassade driftlös-
ningar kommer säkert att göras även av Rolls-Royce för sina efter-
följande modeller, om kunderna kommer att ändra sin inställning 
till eldrift i framtiden.

Rolls-Royce Phantom specifikationer

Motor V-12 på 460 hkr
Vridmoment 750 Nm
Bakhjulsdrift
Automatlåda 6/8-stegad
Prestanda: Acceleration 0-100 på 5.8-6.1 sek. 
Toppfart: 240/250 km/t
Bränsleförbrukning stad/ landsväg/ stad: 2,3/ 1,0/ 1,5 
liter per mil
Mått Sedan: Längd 584 cm, bredd 199 cm, höjd 164 cm.  
Hjulbas: 357 cm. Vikt: 2.550 kg
Mått EWB: Längd 609 cm, bredd 199 cm, höjd 164 cm. 
Hjulbas: 382 cm. Vikt: 2.670 kg
Mått Drophead Coupé: Längd 561 cm, bredd 199 cm, höjd 
157 cm. Hjulbas: 332 cm. Vikt: 2.630 kg
Mått Coupé: Längd 561 cm, bredd 199 cm, höjd 160 cm. 
Hjulbas: 332 cm. Vikt: 2.580 kg 
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Specialmodeller

Phantom Centenary edition 2004 - bara 35 ex - röda 
RR-badges-Dark Curzon-lack - lanserad 4 maj 2004 

Phantom Naples Winter Wine Festival car 2005 

Phantom 80th Anniversay Edition 2005 - bara 25 ex

Phantom Grey Goose EWB 2007 - bara 2 ex - för 
Grey Goose Vodka

Pininfarina Hyperion 2008 - bara 1 ex - byggt hos 
Pininfarina

Phantom Year of the dragon Collection 2011 - 2012 
års modell bara för den kinesiska marknaden

Phantom Middle East Bespoke Collection 2009 - 
bara 6 ex - för Mellanöstern-marknaden

Phantom Black 2006 - bara 25 ex

Phantom Silver 2007 - bara 25 ex - till minne av 100 
år sedan första Silver Ghostmodellen

Phantom Tungsten 2007

Phantom Armoured 2007

Phantom Yas Eagle Edition 2010 - bara för Abu 
Dhabimarknaden, delvis byggda av Abu Dhabi 

Motors

Phantom 60th Anniversary Special Edition Drop-
head Coupé 2010 - bara 1 ex - för Pebble Beach 

Concours

Phantom Paris Motor Show 2010 - bara 1 ex - för 
Parismässan

Phantom Spirit of Ecstasy Centenary Edition 2011 
- bara 100 ex - för 100-årsjubileet av Charles Sykes´ 

Spirit of Ecstasy

Phantom Masterpiece London 2011 Drophead 
Coupé 2011

Phantom Peony Edition 2008 - exklusivt för 
Förenade Arabrepubilken

Phantom Sapphire 200

Här följer nu en genomgång av de olika specialmodellerna som 
togs fram 2004-2016. Flera av de specialbeställda kundexempla-
ren kommer från den särskilda avdelningen internt hos företaget 
som kallas Bespoke. Ibland har utvecklingen av modifieringarna 
tillkommit på initiativ av företaget, ofta i samverkan med kunder-
nas enskilda önskemål. Rolls-Royce har haft en tydlig policy att 
uppmuntra till individuella extrabeställningar. Genom att ovan-
ligt många Rolls-Royce-kunder har ett gott ekonomiskt utrymme 

för dyra bilar, kan man säga att policyn med specialare har givit 
god utdelning för tillverkaren. Genom att design och utförande 
har kunnat ske in-house och med företagets egen personal, så 
har tillverkningen smält in smidigt i den löpande produktionen 
utan större störningar. I några fall har dock specialmodellerna till-
verkats av utomstående förädlingsföretag, vilket inneburit extra 
ansträngningar och kostnader för kunden. Det ska kosta att vara 
unik.



28

Phantom Pinnacle Travel 2014 - specialmodell för 
Beijingmässan 2014

Phantom Coupé Aviator Collection 2012 - bara 35 
ex - till minne av flygplanet Supermarine S6B med 

RR-motor

Phantom 2012 London Olympic Drophead Coupé 
2012 - bara 3 ex - för olympiadens 

avslutningsceremoni

Phantom Art Deco cars 2012 - uppvisad på Paris-
mässan 2012

Phantom Drophead Coupé Waterspeed Collection 
2014 - bara 25 ex - till minne av 

Sir Malcolm Campbells hastighetsrekord på vatten 
med Bluebird K3 och K4

Phantom Metropolitan Collection 2014 - bara 20 ex 
- först visad på Parismässan 2014

Phantom Limelight 2015 - bara 25 ex - visad på 
Shanghai Motor Show

Phantom Tiger 2015 - visad på Dubai Motor Show

Zenith Collection 2016 - de sista Drophead Coupé 
och Coupé, totalt 50 ex

Phantom Home of Rolls-Royce Collection Phan-
tom 2013 - för att fira 10 års RR-produktion i 

Goodwood

Phantom Celestial 2013 - enbart i EWB-utförande, 
visad på Frankfurtmässan 2013

Phantom Chicane Coupé 2013 - syftar på en kurva på 
Goodwood-racerbanan 

Phantom Maharadja Drophead Coupé 2014
Phantom Suhail Collection 2014

Phantom Al-Adiyat Coupé - inspirerad av en kapp-
löpningshäst

Phantom Serenity 2015 - introducerad på Genevesa-
longen 2015
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Phantom VII i Sverige Framtiden
Det fanns ingen officiell försäljningsorgansation för Rolls-Royce i 
Sverige under åren 2003 till 2016, som kunde erbjuda Phantom VII 
till svenska bilköpare, trots att märket var representerat här ge-
nom ägaren BMW Group. 
Några Phantom VII-bilar, bland annat ett par drophead coupéer, 
vars ägare är medlemmar i RREC, letade sig ändå in i landet på oli-
ka vägar. Först i slutet av 2016, när den första generationens Phan-
tom VII började närma sig slutet av sin produktionstid, öppnade 
Rolls-Royce Motor Cars (genom det svenska bilföretaget Callisma 
AB som auktoriserade återförsäljare) en egen försäljningslokal på 
Birger Jarlsgatan 24 i Stockholm. 
Förhoppningen är att sälja ett antal bilar, främst Ghost och Dawn 
men kanske inte så många Phantom, i Sverige men även ett el-
ler annat exemplar till de baltiska länderna. Någon enstaka pre-
owned (begagnad) Phantom VII kanske man också kan komma att 
få in till försäljning. Om framtiden kan man som bekant bara uttala sig med säker-

het först i efterhand. Alltså kan man idag utan vidare påstå att 
Rolls-Royce Motor Cars aldrig skulle ha klarat sig så här bra om 
de skulle ha fortsatt verka på egen hand. De skulle ha fått svårt 
att uppbåda nödvändiga resurser för att kunna investera i ny till-
verkningsteknik i den omfattning som krävs för att utveckla så 
här avancerade bilmodeller. Ensamma skulle de bara haft mycket 
begränsade möjligheter att fortsätta verksamheten. Inom den 
engelska biltillverkningsindustrin i övrigt fanns inte heller mycket 
hjälp att hämta. Deras enda överlevnadsmöjlighet skulle i så fall 
ha varit att ingå ett omfattande ekonomiskt och tekniskt samar-
bete med någon annan stor biltillverkare i Europa, men det är inte 
säkert att det fanns någon sådan konkurrent som var tillräckligt 
intresserad för att övertalas till ett samarbete. Visst hade BMW, 
som redan hade lånat ut sina motorer till Rolls-Royce Motor Cars, 
eller Mercedes-Benz som kämpade med sin egen svårsålda May-
bach, haft den ekonomiska styrkan men vad skulle syftet ha varit 
med ett samarbete? Den som går in i ett sådant samarbete vill 
ha utdelning för mödan i form av ekonomisk vinst. De här före-
tagen hade nog hellre sett konkurrenten Rolls-Royce eliminerad 
från marknaden. Ett övertagande av Rolls-Royce-företaget skulle 
däremot möjligen vara intressant, om man kunde räkna med lön-
samhet på lång sikt. 

Nu blev alltså Rolls-Royce-namnet uppköpt av BMW medan Bent-
ley med sin fabrik övertogs av Volkswagen. Det får väl så här i ef-
terhand anses bevisat att det här var den absolut bästa lösningen 
för det förhållandevis lilla bilföretaget Rolls-Royces överlevnads-
möjlighet. Vi har nu sett hur väl BMW förvaltade sitt nya projekt 
och skapade nya produkter genom att ansvara för utvecklings- och 
tillverkningskostnaderna. Marknaden har tagit till sig produkter-
na, produktionen har ökat varje år och BMW har fått god avkast-
ning på sina investeringar. Detta bådar gott för fortsättningen 
och utvecklingen av nya modeller i framtiden. Vi har också kun-
nat konstatera att även Bentley under Volkswagens beskydd har 
blivit ett viktigt lyxbilsmärke precis i snäppet under Rolls-Royce 
med många fina produkter och stora försäljningsframgångar. Nu 
går Rolls-Royce Motor Cars vidare med att presentera en helt ny 
Phantom VIII på marknaden för 2018 och därbortom. Det ska bli 
intressant att se under åren framöver om den satsningen kommer 
att utveckla sig lika bra som hittills eller bättre, vilket vi naturligt-
vis gärna hoppas. Vi kan bara önska dem lycka till!

Nya Phantom VIII har just börjat produceras i Goodwoodfabriken i 
England och de första exemplaren är snart klara för leverans. Ändå 
kunde Rolls-Royce i Stockholm/Callisma AB redan nu (i början av 
november) ståta med att ha en sprillans ny Phantom VIII stående 
i ensamt majestät i utställningslokalen på Birger Jarlsgatan 24. 
De nya Ghost- och Dawn-bilarna som annars har brukat pryda 
visningslokalen, hade helt sonika slängts ut för att ge plats åt 
kronan på verket, den nya superavancerade modellen från Rolls-
Royce. Med sin stjärnhimmel, bakhjulsstyrning och alla möjliga 
tekniska och elektroniska nymodigheter, gjorde den verkligen en 
imponerande entré med sitt omfång och sin uppstickardesign. Nu 
visade det sig att det här exemplaret är en tillfällig ”lånebil” från 
fabriken, som skickas runt om i världen enbart för att visas upp 
hos de auktoriserade återförsäljarna. Den är visserligen körbar 
men bara i högst 30 km/t, så den är inte till salu och går inte att få 
inregistrerad. Den fraktas alltid i transportbil och kan bara köras 
med egen kraft av och på fraktaren. Allt annat fungerar dock ex-
emplariskt och här kan man se bilens linjer i verkligheten, klämma 
och känna och pröva alla elektroniska prylar. Ett ypperligt tillfälle 
för presumtiva kunder att bekanta sig med den nya modellen och 
snabbt lägga in en beställning.

Bentley har haft premiär för sin helt nya Continental GT. Autoropa 
AB bjöd in till sin ”Road Show” av den nya Grand Tourern i sina 
lokaler på Grev Turegatan 5 på kvällen den 23 november. Nu kun-
de tyvärr inte er redaktör närvara i Stockholm just den dagen, så 

TVÅ STOCKHOLMS
PREMIÄRER

det fick bli att kika in i lokalen litet i förväg och åtminstone njuta 
av att se den nya GT:n på en bildskärm i bakgrunden. Här fanns 
också en fantastiskt fin blåmetallic skalmodell ungefär en meter 
lång till beskådanade i en glasmonter. Varje återförsäljare har fått 
en sådan modell för sitt showrrom, så de har något lockande att 
visa sina kunder. Produktionen av den nya riktiga bilen precis har 
börjat och efterfrågan är omättlig vad det verkar. Det är bara att 
hoppas att detta också blir vägen in till medlemskap i vår klubb för 
alla yngre medlemmar med sina nyare bilar!
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INTE BARA VOLVO

Före detta åkeriägaren Kjell Olsson i Olofström har vikt större de-
len av sitt liv åt en speciell hobby nämligen att samla på gamla 
Volvobilar. Han började redan på 1960-talet och många år senare 
hade han kommit upp i 250 stycken. Bland dessa ingår många 
fina rariteter som Volvo ÖV4 1927, Volvo-grundaren Gustaf Lar-
sons Carioca 1934 och sportbilen P1900 1957 men också massor 
av ordinära Volvobilar. För att husera den omfattande samlingen 
öppnade han sitt eget bilmuseum kallat Brocenter Bil & Fordons-
museum i Olofström 2003. Detta fylldes med massor av fordon 

av alla slag, alltså även andra märken än Volvo och inkluderande 
även lastbilar, bussar, mc och mopeder. Men ett bilmuseum måste 
skötas och Kjell Olsson tyckte att det innebar för mycket jobb för 
honom. Så tidigare i år bestämde han sig för att nu fick det vara 
nog. Nu skulle han sälja alla bilarna och stänga museet. Den 22-
23 september såldes bilar, bussar och annat bilrelaterat material 
på nätet genom Bilweb Auctions AB i Göteborg. I den stora sam-
lingen ingick också två Rolls-Royce.

Den ena var en Rolls-Royce 20/25 HP (chassinummer GBJ73) från 
1935 med ovanlig sport saloon-kaross från Joseph Cockshoot Ltd 
i Manchester. Bilens närmare historia är inte känd. Den kom till 
Sverige i maj 1974 och har sedan dess haft sju ägare. Bland annat 
har den varit direktionsvagn vid Heurlins Bil i Varberg. Viss reno-
vering genomfördes på 1980-talet. Sedan 2007 har den stått i Kjell 
Olssons museum. Inför auktionen värderades den till 300.000 kr. 
Slutpriset vid auktionen blev 335.000 kr.
Cockshoot-karosserier med den här designen på Rolls-Royce 20/25 
HP gjordes i ett litet antal under 1930-talet och en närmast iden-
tisk bil visades upp på Cockshoots monter på bilutställningen på 
Olympia i London 1935. 
Det engelska företaget Joseph Cockshoot har sina rötter i en häst-
vagnsverksamhet som startade redan på 1720-talet. Företaget 
byggde sin första bilkaross 1903 och fyra år senare blev de agenter 
för Rolls-Royce, vilket innebar att de fick en rad beställningar av 
karosseribyggen på Silver Ghostmodellen genom åren 1907-1925. 

Därigenom blev de ledande bland de relativt få högklassiga karos-
serimakarna som verkade utanför London. 
Cockshoots karossbyggande överlevde dock inte andra världskri-
get, även om de levde vidare som återförsäljare av bilar tills de 
köptes upp 1968 av Lex Garages Ltd. 

Objekt nummer två på auktionen var en Rolls-Royce Silver Sha-
dow 1969 (chassi nummer SRX6280) vänsterstyrd och med Ever-
flex vinyltak, trots att det inte är den förlängda versionen. Bilen 
importerades till Sverige 1990 och har sedan dess haft tio ägare. 
Bilen var nybesiktigad men hade en del kosmetiska defekter. Vär-
deringen uppgick till 160.000 kr och bilen såldes för 150.000 kr 
vilket ansågs okej för att slutföra försäljningen.

Som jämförelse kan nämnas att det vid auktionen såldes många 
fina Volvobilar till betydligt högre priser än dessa båda Rolls-Roy-
ce!

JanSegerfeldt
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DEN GULA
ROLLS-ROYCEN

Det är högst ovanligt att en bil tilldelas huvudrollen i en Hollywoodfilm. Än mer ovanligt är det om 
bilen ifråga råkar vara en 35 år gammal begagnad Rolls-Royce. Nu har det gått mer än 50 år sedan fil-
men spelades in. Filmens huvudroll görs av en Rolls-Royce Phantom II (chassinummer 9JS) från 1931 
med Sedanca de Ville-karosseri från Barker & Co. Bilen inköptes i början av 1960-talet av filmbolaget 
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) och utförde sin roll i filmen med den äran, lika bra som vilken be-
römd filmstjärna som helst, så bra att den borde ha nominerats till en Oscar för Bästa Huvud-Rolls!

Trots namnet i filmens titel The Yellow Rolls-Royce, så var bilen 
faktiskt inte gul när den köptes in av MGM. Det var bolagets avsikt 
att göra film av ett manus skrivet av den på sin tid hyllade engel-
ske dramatikern Terence Rattigan. Han har berättat att han hade 
kvar gamla minnesbilder från tiden när han som ung besökte 
hästkapplöpningsbanan Ascot. Där fick han se Lord Roseberry an-
lända i en gul Rolls-Royce. Detta uppfattade den unge författaren 
som en symbol för högsta elegans och intrycken från händelsen 
blev så starka att han senare inspirerades att skriva ett filmmanus 
om bilen. Då måste naturligtvis bilen i filmen också vara gul.

Storyn i manus bildar en episodfilm som följer den imponerande 

Rolls-Royce-bilens äventyr med sina olika ägare och medresenä-
rer. Allt spännande händer i den gula Rolls-Roycen! Historien bör-
jar med att en engelsk aristokrat, Lord Charles, markisen av Frin-
ton (spelad av Rex Harrison), köper bilen ny som jubileumsgåva 
till sin vackra fru Lady Eloise (Jeanne Moreau) på tioårsdagen av 
deras bröllop. Paret tar bilen till Ascot för att där se en av deras 
kapplöpningshästar vinna. Under tiden loppen pågår på banan 
är frun otrogen med en yngre man i bilen. Men lorden upptäcker 
dem ihop och nu vill han genast sälja bilen. I nästa filmsekvens 
skickas bilen till italienska Rivieran där en USA-gangster med ita-
lienska rötter, Paolo Maltese (spelad av George C Scott) använder 
bilen för en rundtur med sin fästmö Mae (Shirley MacLaine), som 

är mer intresserad av fotografen Stefano (Alain Delon), som hon 
får ihop det med när Paolo tillfälligt återvänder till USA för att 
klara upp någon affär. Senare dyker den gula Rolls-Roycen upp 
igen i Trieste, när den amerikanska kändisen Gerda Millet (Ingrid 
Bergman) är på väg till ett möte med kung Peter och jugoslaven 
Davich (Omar Sharif) ber henne att få bli medsmugglad på resan 
över gränsen, gömd i bagageutrymmet.

Filmen innehåller egentligen tre separata historier som vävs sam-
man genom innehavet av den gula Rolls-Roycen. Det är en impo-

nerande rollista, där den eleganta bilen får tuff konkurrens om 
uppmärksamheten. Den Rolls-Royce som användes i filmen var 
då cirka 35 år gammal och hade gått 60 000 miles. Inredningen 
i bilen var sliten och utsidan var blekt blå. Inför filmen fick bilen 
tjugo nya lager av lack i gult medan skärmarna fram och bak och 
takets överdel lackades i svart. Bilen var till och med så viktig för 
filmen att man (precis som för berömda skådespelare i Holly-
wood) nödgades införskaffa ett par snarlika stand-ins för tuffare 
scener, där det fanns risk att bilen skulle kunna komma till skada. 
Till ändamålet hittade man en Rolls-Royce med karosseri av Park 

JanSegerfeldt
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Ward och en annan med karosseri av Thrupp & Maberley, men de 
här bilarna var i betydligt sämre skick, så dem fick man billigt. De 
målades i samma gula och svarta färgställning och inredningen 
syddes om i liknande material som huvud-Rolls-innehavaren, så 
att ingen förhoppningsvis skulle lägga märke till att det i själva 
verket var en helt andra bilar man såg i de svåra scenerna.
Filmens utomhusscener spelades in i Österrike och Italien, så bi-
larna transporterades mellan de olika inspelningsplatserna med 
flyg. Efter att hela filmningen var avslutad skickades den ”äkta” 
bilen till New York för att där ställas ut på den internationella bil-
utställningen 1965. Den placerades då på en egen yta mitt fram-
för rulltrapporna i entrén till mässan. MGM har gjort en nio och en 
halv minuts dokumentärfilm om bilens öden i filmvärlden. I den 
filmen prisar man bilens goda insatser men man glömmer förstås 
att nämna att en del av de värsta strapatserna under inspelning-
en faktiskt gjordes med dubbelgångarna. Originaltrailern för The 
Yellow Rolls-Royce i färg liksom även MGM:s journalfilm i svartvitt 

kan man se på internet på www.tcm.com. 

Trots att filmen gjordes för mer än 50 år sedan så finns bilen kvar 
ännu och har fått behålla sin skarpgula färg från filmen. Efter in-
spelningen hade bilens skick försämrats allt eftersom men 1991 
förbarmade sig den nye ägaren Neal Kirkham i USA över bilen 
och påbörjade en mödosam renovering som kom att ta 13 år. På 
Pebble Beach 2004 fick han sin belöning för allt slit i form av The 
Lucius Beebe Award för mest eleganta bil. 

På Goodwood Festival of Speed 2013 arrangerade Rolls-Royce Mo-
tor Cars en monter där man hade upprättat en miljö från tiden då 
filmen spelades in med den gula Rolls-Royce originalbilen i fokus 
omgiven av litet gammaldags filmrekvisita och några unga skå-
despelare i tidsenliga kläder, allt för att återskapa känslan av hur 
det kunde gå till på en filminspelning anno 1964. Bilnostalgi och 
filmnostalgi i underbar förening.
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Vår Quiz i förrförra numret av Bulletinen handlade om The Round 
Door Rolls-Royce, som ni kunde läsa mer om i förra numret. Rätt 
svar hade Per Ramsöskar från Norge. GRATTIS!

En ny Quiz: En modernare bil nu, en Rolls-Royce Silver Spur som 

QUIZ är förlängd. Till skillnad från flera andra olika mycket förlängda 
Rolls-Royce utförda av diverse utomstående firmor i olika länder, 
så byggdes och såldes den här av Rolls-Royce själva i Crewe i deras 
egen ”bespoke”-avdelning. Quiz-frågan är helt enkelt:

HUR MYCKET FÖRLÄNGD ÄR DEN HÄR BILEN?

Svaret bör anges i engelska tum, för det är så fabriken själva 
marknadsförde sin bil.
 Skicka in rätt svar till jan.segerfeldt@glocalnet.net. 
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CONTINENTAL 
JOURNEYS

BOKANMÄLAN

Den italienske Rolls-Royce-experten och bilboksförfattaren Davi-
de Bassolis bokförlag Nubes Argentea har publicerat flera viktiga 
volymer om Rolls-Royce och Bentley. Förlaget har nu gett ut yt-
terligare en bok, kallad Continental Journeys, speciellt om Bentley 
Continental från perioden 1952-1965 och skriven av förlagsägaren 
själv. Boken trycks bara upp i 600 exemplar (pris €240 plus frakt) 
och ytterligare 25 samlarexemplar i lyxupplaga i läder (pris €480 
plus frakt). Detta måste vara den definitiva bibeln för Continen-
tal-modellerna och omfattar 456 sidor med 155 svartvita bilder 
och 411 färgbilder samt tabeller över alla exemplar av bilarna. 
Även om priset för boken är högt, så är det billigt i förhållande till 
de överpriser som begärs just nu för de riktiga bilarna. Det finns 
sedan tidigare flera bra böcker, som täcker in de här modellerna R-
type Continental och S1, S2 och S3 Continental men som samtidigt 
är betydligt mer överkomliga i pris. Jag tänker särskilt på Bentley 
Continental av Martin Bennett (Veloce-förlaget 1998) som har 
kommit ut i nya upplagor fram till 2009. 

Nu har Davide Bassolis nya bok gått till final i Royal Automobile 
Clubs tävling om The motoring book of the year 2017. Vi får se vem 

som vinner. Davide Bassolis bok är en (3,5 kilo) tung kandidat.

Bilden här ovan är förmodligen hämtad från boken. Här finns 
ett par märkliga detaljer att notera. Som ni ser så pryds Bentley-
grillen - inte av det bevingade Bentley-märket - utan av Spirit of 
Ecstasy i sin knäböjande form (”Kneeling Lady”). Vem kan ha hit-
tat på ett sådant tilltag? Specialbeställdes möjligen denna kylar-
prydnad redan inför leveransen i juli 1953 till den förste ägaren till 
BC15B med reg nr NYF575, W G Riley?

Det är också märkligt att denna Bentley Continental, byggd av ka-
rossfirman H J Mulliner & Co Ltd i västra London, är fotograferad 
exakt på den plats där James Young & Co Ltd vid den här tiden all-
tid brukade ställa upp sina bilar för den officiella fotograferingen, 
Barnfield Wood Road i södra London. Det var nära för James Young  
men inte precis för H J Mulliner. 

Kanske hittar man bra förklaringar till detta om man läser boken? 
I så fall ytterligare en anledning att köpa boken snarast, innan 
den tar slut på förlaget!

JanSegerfeldt
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Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1958. Full matching No. (US version.) Mittel 
Rot med brunt läder och sufflett. Bil i perfekt skick med full dokumentation och 
ny servad. Helt klar att avnjutas.

Ferrari 308 GTS Carburatore 1978. Sista året med fyra dubbla Weberför-
gasare och första i GTS utförande gör bilen ovanlig. Lägg sedan till en rar 
original färgkombination ”Dino Marrone” med beige läder och är en riktigt 
unik bil! Mer Italienskt 70 tal och bättre investering blir det inte.

Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1958

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB, Adress: Stora Skottek, S 5-23 31 Ulricehamn, Sweden
Hemsida www.classicsportcar.se Tel. 0046 321 16163 Mob. 0046 709 820 255 E-mail. kjell_lind@swipnet.se

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB

Ferrari 308 GTS Carb. 1978

Rolls Royce Silver Dawn 1954 Ferrari 355 GTS 1995

Bentley S3 Continental 1963 Ferrari F430 2005

Rolls Royce Silver Dawn 1954. 
Extremt fin Original bil med låg 
mätarställning 39 000 miles (6 
300 mil) Detta är den senare och 
uppgraderade bla. med 4,6 L 
motor. Bilen har en känd svensk 
historik med en ägare under 
många år. Bilen är helt komplett 
med alla verktyg, handbok etc.

Bentley S3 Continental Drop 
Head Coupé 1963 by HJ Mulliner. 
Endast 2 200 mil sedan ny med 
en enda ägarfamilj. Mason Black 
med rött läder och svart sufflett. 
Extremt fint originalskick.

Ferrari F430 2005 3800 mil 
Grigio Titanio med Beige full lä-
derinredning. Svensksåld. Extra 
utrustning: Keramiska bromsar, 
gula bromsok, Scuderia em-
blem, gul varvräknare, kolfiber 
på instrumentpanel. läder inner-
tak. Mycket fin och välservad bil. 
Alla böcker nycklar cover etc.

  

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB 
                     

 

Ferrari 355 GTS 1995 Manuell 6 
vx. 6 300 mil Svensksåld, fullser-
vad och originallackering på hela 
bilen (Modena Gallio) med svart 
läder. Alla böcker, nycklar, vertyg 
etc. Mycket fin originalbil.


