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O R D F ÖRANDENS ANTECKNINGAR
Vår ordförandes spalt
text och bild Göran Berg
Bäste medlem!
Jag vill börja med a� tacka för alla glada tillrop
från de många medlemmar som visat sin
uppska�ning över vår Bulletins nya ”ansikte”.
När vi i styrelsen bestämde oss för
a� ta steget till färgtryck i vårt första
nummer var det med viss bävan
– skulle vi klara av ekonomiskt a�
fortsä�a på den inslagna vägen? Nu
när Du håller vårt trejde nummer i
handen kan vi konstatera a� läget
är under kontroll tack vare en god
tillströmning av annonsörer och
sponsorer. Liksom förra numret är
det Jan Möller och Svante Runberger
som drar det tunga lasset vad gäller
innehåll och redigering – en eloge
till dem!
Årsmötet med tillhörande rally och övriga
aktiviteter närmar sig snabbt. Reservera den 3-5
juni i almanackan – Du är hjärtligt välkommen!
Kallelse kommer separat.
Valberedningen är i full gång när de�a läses
– ﬂera viktiga poster är upp till val. Gör Dina
synpunkter hörda, kontakta valberedningen
(namn och nummer på sid 2 i Bulletinen)
På årsmötet är ju en av punkterna som står på
dagordningen a� bestämma medlemsavgi�en
för nästa år. Klubbens ekonomi är god och vår
Engelska moderklubbs avgi� är oförändrad,
vi bör således kunna stå fast vid samma avgi�
som förra året.
Apropå vår moderklubb kan det vara värt
a� nämna a� mer än 75% av vår sektionss
medlemsavgi� går till England. Det är således
en ganska liten del som stannar hos oss.
Men vår moderklubb har värdefulla resurser,
som enligt min mening väl motiverar deras
andel av vår årsavgi�. The Hunt House är
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e� enastående centrum för Rolls-Royce och
Bentley bilhistoria och information, med
tillgång till arkiv och utbildningslokaler mm
till medlemmarnas fromma. Utny�ja Dina
medlemsförmåner (se separat notis)!
Har Du t.ex. beställt tillverkninghandlingarna för Din bil?
Har Du skaﬀat Dig lösenord så Du
kan logga in på medlemsavdelningen
på RREC´s Engelska hemsida?
Där ﬁnns massor av intressant
information!
Har Du deltagit i e� Technical
Seminar för Din biltyp i The Hunt
House? Det gjorde jag för några år
sedan. Det var värt hela resan! Är Du Silver
Shadow ellerf Bentley T-ägare slipper Du
resa till England, Du behöver bara komma
till årsmötet 3-5 juni på Ekerö, vi har de bästa
instruktörerna från The Hunt House där!
Just när dessa rader skrives beﬁnner jag mig
på vår Skånegård. Det är början på mars och
det har snöat 15 centimeter igår och 10 cm i
na�. Om e� par veckor skall sä�potatisen ner
i jorden! Men ha förtröstan, snart kommer den
blomstertid när vi kan ta ut våra kära bilar på
vägarna igen!
Svenska sektionens styrelse hoppas a� de olika
arrangemang som vi planerar skall locka Dig a�
deltaga och vi ser fram emot se Dig!
Med Bästa Entusisthälsningar
Göran

O R D F ÖRANDENS ANTECKNINGAR
Avsikten är a� komma ut med en ny medlemsmatrikel före sommaren. Du kommer därför snart a�
få e� brev med de matrikeluppgi�er klubben har om Dig och Din/a bil/ar. Vi ber Dig a� rä�a och/
eller komple�era dessa, om möjligt per vändande post: En matrikel bör ju för a� bli meningsfull
vara komple� och innehålla uppgi�er som är så aktuella som möjligt.
Så här beställer Du tillverkningshandlingar
från The Hunt House:
Kontakta Barbara Westlake på e-mail
barbarawestlake@rrec.org.uk eller tel. 0044-1327
811788. Du behöver ange Din bils chassinummer.
Kostnaden varier med bilmodell mm mellan £21
och £40 (eller i vissa fall mer). Barbara meddelar
vad kostnaden blir som enklast betalas via
kreditkort. Tillverkningshandlingar kan normalt
erhållas för bilar som är 10 år och äldre.

Så här får Du lösenord till medlemsavdelningen
på RREC´s hemsida www.rrec.co.uk:
Skicka ett e-mail till sophiescales@rrec.org.uk i
vilket Du anger Ditt namn och medlemsnummer
i RREC samt det lösenord Du önskar (4-8 tecken,
siffror och/eller bokstäver). Sophie lägger då in
Ditt lösenord så fort hon hinner och skickar en
bekräftelse per e-mail. Ditt medlemsnummer
ﬁnner Du tillsammans med adressen på utskicken
från England och vår Svenska sektion, om Du
saknar det räcker att ange namn och adress till
Sophie så letar hon rätt på det - eller hör av Dig
till Göran Berg.

Här är programmet för kommande seminarier under 2006 i The Hunt House:
Nr
Datum
Modell/Ämne
285
6/7 Maj
20HP,20/25,25/30,Wraith, Derby Bentley
286
2/3 Sept
Silver Ghost & Derby Phantoms
287
30 Sept/1 Okt
Coachwork & Trim
288
28/29 Oktober
Silver Spirit, Silver Spur, Mulsanne etc.
289
5/26 November
Historic
Anmälan om deltagande görs till Penny Thorburn i The Hunt House (tel 0044-1327 811788). Kontakta
gärna Göran Berg om Du har några frågor.

PRINFO ANNONS
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LEDAREN
Redaktören har ordet
Jan Möller

Först vill jag ödmjukt tacka för det mycket
starka och positiva gensvar vi få� för de båda
dubbelnummer av Bulletinen som kom ut i
november och december. De�a gör oss självklart
mycket glada. Allt beröm gör dock
samtidigt a� vi nu plötsligt få� en
del a� leva upp till… Själv vill jag
ännu en gång framhålla Thomas
Nuorimaas och Svante Runbergers
ﬁna arbete med layouten, Thomas
med nr 1-2 och Svante nr 3-4.
Svante fortsä�er si� arbete och skall
ha all ära för den snygga layouten
även i de�a nummer, än en gång
försiktigt förnyad. Den bruna
bakgrundsfärgen som ﬁnns här och
där i de�a nummer är f ö samma
som användes under många år av Rolls-Royce
i Crewe på trycksaker, reservdelsförpackningar
m m. Vi hoppas a� inte någon Bentley-entusiast
tar illa upp a� vi valt a� bara använda den
bruna färgen. O�a använde man i Crewe
nämligen även en röd rand i kombination
med det bredare bruna fältet: den röda färgen
symboliserade i de�a sammanhang Bentley. Vi
tyckte dock a� det skulle bli plo�rigt med två
färger i Bulletinen.

om det fantastiska rally på Borneo som hon och
maken Kjell deltog i för e� drygt år sedan. För
de ﬂesta av oss andra stannar det ju tyvärr vid
en dröm a� få deltaga i denna typ av rallyn.
Eva guidar oss med säker hand
mellan alla transportsträckor
genom Borneos landsbygd, byar
och städer, fantastiska middagar,
fester, banke�er och möten med
ministrar, guvernörer och andra
potentater. Och Eri Heilĳgers från
moderklubben, som så många i
den svenska sektionen har lärt
känna genom åren, svarade som
vanligt för e� antal roliga upptåg,
bl a utklädd till apa – allt kryddat
med hans härliga, engelska humor
– och icke a� förglömma his very perfect the
Queens English.

Det är dessutom många som varit positiva till
den svenska sektionens nya, snygga hemsida
som nu står a� ﬁnna på www.rrec.se. Från
styrelsens sida vill vi åter tacka Roberth Nironen
för hans fantastiska arbete!

Månadsluncher har sedan förra numret
förekommit vid ﬂera tillfällen såväl i Stockholm
som Göteborg. I Stockholm möts man första
måndagen varje månad på Etnograﬁska
muséets restaurang kl 12.30. I Göteborg träﬀas
man sista tisdagen varje månad på Elite Park
Avenue Hotel kl 12.00. Härförleden var vi i
Göteborg 14 entusiaster på lunchen, varav
Lennart Rosengren åkt från Borås, Kjell Lind
från Ulricehamn och Karin och Johan Arnell
ända från Öland – i snöoväder på 5½ timma!
Men som sagt – är man entusiast så är man! Och
i Stockholm var man senast 11 glada RRECentusiaster på den senaste månadslunchen (se
bild på annan plats) så man är snart ifa� oss på
Sveriges framsida.

Det är nu vår ambition a� alla medlemmar
framöver skall få en aktuell och varierad
klubbtidning fyra gånger om året och a�
alla skall kunna hi�a något i denna som
intresserar. Vi hoppas även a� alla de trevliga
RREC-arrangemang som planeras skall vara
av intresse: Evenemangskalendern är ju nu
– liksom i höstas - mer välfylld än någonsin
tidigare. Och än mer är på gång!
I denna bulletin berä�ar bl a Eva Andersson
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Vi rapporterar i de�a nummer även om RREC:
s båda julbord. I Stockholm avnjöts de�a på
Skärgårdskrogen i Saltsjöbaden med Tommy
Strömberg som arrangör och i Göteborg på
Restaurant Sjömagasinet med Claes-Thure
Flinck som arrangör. Stort tack till Nils Ve�erlein
och Svante Runberger för trevliga artiklar!

L E DA R E N
I de�a nummer uppmärksammar vi särskilt
en av alla aktuella Rolls-Royce-jubilarer: RollsRoyce Silver Ghost (40/50 Hp) som blir 100
år i år. Vi har således glädjen a� presentera
en rad artiklar om Silver Ghost: dels om
modellens historia i allmänhet och dels om
historierna bakom de bilar och chassin av
denna modell som f n ﬁnns i Sverige. Stort tack
till Olle Ljungström, Jan Segerfeldt och Tommy
Strömberg! Vi återkommer förhoppningsvis i
nästa nummer med artiklar om de återstående
Rolls-Royce Silver Ghost som ﬁnns i Sverige.
Dessutom räknar vi med a� uppmärksamma a�
Rolls-Royce Ltd fyllde 100 år den 15 mars 2006,
vilket vederbörligen har ﬁrats eller kommer a�
ﬁras på olika sä� inom svenska RREC.
Lasse Amarald låter oss som vanligt ta del av e�
antal tips på e� par vanliga smärre reparationer,
som inte är svårare än a� de ﬂesta av oss kan
klara av det hela. Du är själv välkommen a�
ställa frågor till Lasse, som antingen besvaras
direkt eller i nästa nummer av Bulletinen.
Adresserna till honom hi�ar Du på sid 2.
Det kommer ju hela tiden mycket ny� från
dagens Bentley och Rolls-Royce, vilket vi
rapporterar om i ﬂera artiklar under rubriken
Nyheter. Det har dessutom på senare tid
levererats och sålts e� stort antal nya bilar
från Bentley och Rolls-Royce även till svenska
kunder – såväl av Bentleys alla tre nuvarande
modeller (och två som börjar levereras nästa år)
som nya Rolls-Royce Phantom! Och även RollsRoyce har ﬂera nya modeller på gång!
Jag vill så ännu en gång tacka alla Er som
svarat för och deltagit i alla trevliga RRECarrangemang förra och de�a året samt alla
Ni som bidragit med text och bilder till de�a
nummer. Göran Berg har som vanligt bidragit
med många trevliga bilder. Tommy Strömberg
har distribuerat och Svante Runberger har

svarat för den snygga layouten. Och som sagt,
Du är mycket välkommen med egna bidrag
inför kommande nummer. Och vi lovar a� ﬁxa
till svenskan, om Du nu skulle tycka a� det
behövs!
I våra garage står nu våra bilar och alstrar
drömmar och förhoppningar inför den varma
och härliga årstid som man nu börjar märka
snart skall komma. Vi ser alla fram emot a�
snart åter få väcka upp våra kära ﬁnbilar för
ännu en härlig säsong med nya trevliga och
oförglömliga upplevelser. Dessutom väntar
nya möten med trevliga entusiaster och en och
annan timma ömsint bilvård. Väl mö� på olika
RREC-arrangemang under året! Och hör gärna
av Dig till Håkan Johansson eller Göran Berg
om Du själv har förslag på ﬂer sådana!
Slutligen har jag glädjen meddela a� såväl
Bentley Stockholm som Rolls-Royce och BMW
Group Sverige accepterat a� vara svenska
sektionens sponsorer under 2006. De�a betyder
bl a a� de senare kommer a� deltaga vid rallyt på
Ekerö i juni med sin Rolls-Royce Phantom, två
BMW och en Mini. Vi ser fram emot a� på nära
håll få studera nya Phantom, som få� så mycket
lovord i pressen och av dem som redan se�
den i verkligheten! Bl a har engelska tidningar
utnämnt den till ”The Best Car in the World”,
e� epitet vi känner igen sen förr. Vi hoppas även
a� Bentley Stockholm medverkar med någon
eller några av sina demobilar. Och såväl Bentley
som Rolls-Royce säljer som sagt bilar i Sverige
som aldrig förr. Det ﬁnns med andra ord mycket
för oss Bentley- och Rolls-Royce-entusiaster a�
glädjas åt även på nybilsfronten!
Bästa entusiasthälsningar från Er förtrogne
redaktör
Jan Möller
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KOMMANDE EVENEMANG
Evenemangskalender
RREC Månadslunch Stockholm: Första måndagen varje månad kl 12.30, nästa gång 3 april, på
Etnograﬁska Museets Lunchrestaurang. Pris ca 65 kr inkl. smör, bröd och sallad. Etnograﬁska Muséet,
Museivägen, Stockholm (OBS glöm ej betala P-biljett). Upplysningar Tommy Strömberg (tel. 08 – 759 05
05 eller 0705 – 17 18 77, e-mail tommystromberg@mac.com). Ingen föranmälan krävs!
RREC Månadslunch Göteborg: Sista tisdagen i varje månad kl. 12.00 – 28 mars, 25 april och 29 maj. Nu
åter på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg. Upplysningar Jan Möller (tel. 031 - 87
40 10 eller 0705 – 87 40 10, e-mail jan.moller@chalmers.se). Ingen föranmälan krävs!
31 mars-1 april 2006
Vinprovning på Bjertops Slott under ledning av klubbens Munskänk Svante Runberger
6-9 april 2006
Bussresa till Techno Classica i Essen – Europas största inomhusmässa för klassiska bilar. Mässan pågår 6-9
april. Resan fulltecknad
2-6 maj 2006
Silver Shadow 40års-jubileumsrally i Skotland
14 maj 2006
Söndagsutﬂykt Södertörn. Kalle Giertz arrangerar. Se separat inbjudan.
20 – 21 maj 2006
Västträff med övernattning på Fars
Samling Fars Hatt 20 maj kl 09.00, vi kör norrut mot hemligt mål där vi äter lunch, åter Fars Hatt ca 16.00
då det serveras en eftermiddagsbuffé, samt tvårättersmiddag på kvällen. Allt detta för 725.- (lunch och dryck
till maten ingår ej)
Anmälan till Håkan Johansson, 070-590 55 58 senats den 15 maj.
25-27 maj 2006
Danska Sektionens Forårsrally går av stapeln i trakten av Aalborg i Kristi Himmelfärdshelgen.
3-5 Juni 2006
Svenska Sektionens Årsmöte och Rally i Stockholmstrakten.Tommy Strömberg m.ﬂ. håller i trådarna.
Se särskild inbjudan.
27-29 Juli 2006
Ringköbinglöbet i Danmark. Se separat notis.
24-31 augusti 2006
RREC´s Euro Rally går i år i Norge med start i Ullensvang och mål i Solstrand (nära Bergen).
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KOMMANDE EVENEMANG
16 september 2006
Höst rally med start i Ulricehamn. Som tema kommer vi att ha Colin Nutley:s «ﬁlmerna om Änglagård».
Vi kommer att besöka en rad av ﬁlmernas inspelnings-gårdar och platser. Vidare information och program
kommer senare men notera dagen. Håkan & Ulla Wolff arrangerar (tel 0321 80217) med support från Kjell
& Annette Lind (tel. 0321 41608)

Bernt Apell till minne
En av klubbens mesta entusiaster har gå� ur tiden: Bernt Apell har hastigt avlidit i
skele�cancer.
Bernt har under många år vid oräkneliga klubbarrangemang varit den längst ifrån
kommande deltagaren, senast såväl vid Ane�e och Kjell Linds garageträﬀ utanför
Ulricehamn i oktober som vid RREC:s jullunch i Saltsjöbaden i början av december.
Vi är många som kommer a� sakna Bernts glada uppenbarelse, Apells Special i baren och
hans vita Rolls-Royce Silver Shadow med dragkrok(!)
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KOMMANDE EVENEMANG
Månadsluncherna i Göteborg fortsä�er
Jan Möller

De populära lunchträﬀarna på Elite Park Avenue
Hotels nya restaurang Park Avenue Café i
Göteborg fortsä�er. Restaurangens förtjänster
har numera upptäckts inte bara av oss RRECmedlemmar, utan även av många andra.
Särskilt prisvärt är det mi� på dagen genom de
i förhållande till matens kvalitet högst modesta
lunchpriserna – f n strax över hundralappen.
Det är därför nu närmast omöjligt a� få e� bord
vid denna tid utan a� ha reserverat ﬂera dagar i
förväg. Inte så få Göteborgare, däribland några
RREC-medlemmar, har restaurangen nästan
som e� andra vardagsrum. Så fungerade även
hotellets tidigare restaurang, där man ti� som
tä� kunde se kända Göteborgare och tillresta
kändisar med gäster.
Men som sagt, nu gäller det den nya
restaurangen: Dagens Industri utnämnde
Park Avenue Café till Årets Aﬀärskrog 2005
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– inte illa e�er a� ha varit igång bara några
månader – och dessutom bl a i konkurrens med
alla namnkunniga Stockholmskrogar. Och i
Göteborgs-Postens restaurangrankning är man
nu en av de 16 krogar som kvalat in med fyra
av fem fyrar. Tre av de övriga har f ö en stjärna
i Guide Michelin, så man är onekligen i mycket
go� sällskap.
Du är således som tidigare mycket välkommen
till Park Avenue Café kl. 12.00 sista tisdagen i
månaden, d v s närmast 25 april och 30 maj, och
naturligtvis även om Du bara skulle råka vara
på tillfälligt besök i Göteborg. Däre�er gör vi
sommaruppehåll och träﬀas nästa gång den 29
augusti. Ingen föranmälan behövs och vi ser
fram emot Di� sällskap!

KOMMANDE EVENEMANG
RINGKÖBINGLOPPET 2206
Ringköbinglöbet der er danmarks ældste veteranbilløb, der i år køres for 38 gang, det er også det
störste i danmark med ca 170 köretöjer. Samtidig er det det mest prestige prægede løb, hvor der
sendes a�ud til et stort antal som ikke kommer med til løbet.
Löbet er på ca 100 km.
Det starter torsdag a�en med en a�en crouising, hvor vi slu�er af på torvet i ringkøbing hvor de
udvalgte köretöjer (ca. 25 ) er udstillede og hvor der er sandwich og öl til deltagerne.
Fredag e�ermiddag har vi concours de origine, med bedömning af de forskellige grupper som
köretöjerne er delt op i. Om a�enen er der councour buﬀe på hotellet.
Lördag starter löbet kl.9.00, hvor inden starten staden er värt ved kaﬀe og torte. Ved start presenteres
hvert köretöj, hvore�er man körer ud i sommerlandet, med frokost på turen. Ved hjemkomst
tilhotellet er der kaﬀe til deltagerne, og samtidig er der concours de charme, for de deltagere der
er tilmeldt de�e.
Om a�enen er der festmiddag på hotellet for deltagerne.
Til løbet er der ca 400 personer som er med rundt på turen.
Skulle der väre spörgsmål er man velkomne til at kontakte .ig.
Niels Jörgen Kanneworﬀ
Tlf. 0045 97 32 23 42
Mail NJKC@interlink-marine.com

NORRORTS BIL & VANSERVICE AB

Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
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TEMA JUBILARER
Rolls-Royce “Silver Ghost” 1913 – “Göteborgska Ghosten”
Jan Segerfeldt

Som tidigare har omnämnts i denna tidning
ﬁnns i Göteborg en Rolls-Royce 40/50 HP 1913
bevarad hos Göteborgs Stadsmuseum. Bilen
har inte stå� utställd sedan 1990-talet, men en
liten grupp från RREC tilläts i höstas göra e�
kort besök bland samlingarna för a� utvärdera
fordonet. Museet ﬁck bilen i gåva 1931. Museet
har visserligen ﬂy�at till nya lokaler ﬂera
gånger sedan dess, men bilen lär inte ha gå� för
egen maskin sedan 1931.
Rolls-Royce Ltd bekrä�ade redan i juli 1957
a� bilen är av 1913 års modell. Chassi nr 2252
var utrustat med en 3-växlad växellåda. En
intressant diskussion fördes vid tiden i den
engelska tidningen The Autocar om fördelarna
med en fyrväxlad låda. De�a ﬁck Rolls-Royce a�
tillhandahålla tidningens journalist en treväxlad
Rolls-Royce av London-Edinburgh typ, för
a� visa a� de�a var a� föredra på en Rolls-

Royce framför det modernare
fyrväxlade alternativet. E�er
provet tillstod tidningen a�
den treväxlade lådan var
helt
tillfredsställande
för
användning i England, men a�
en fyrväxlad vore a� föredra
vid långresor på kontinenten.
Marknaden krävde a� en
fyrväxlad låda erbjöds och en
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sådan sa�es också i produktion redan under
samma år.
Listpris för chassiet var enligt 1913 års katalog
£985. Just 1913 övergick fabriken från a�
tidigare ha ha� wooden artillery wheels som
standard till triple spoke wire wheels, men
trähjul kunde beställas ända till 1921. För just
chassi 2252 speciﬁcerades a� de från fabrik
specialmonterade trådekerhjulen skulle bytas
till standard icke avtagbara artillerihjul med
träekrar. Det är troligt a� bytet gjordes hos
den franske generalagenten för Rolls-Royce
i sin verkstad i Paris. Där gjordes också en
ﬁnjustering av motorn och leveransinspektion.
Fordonet ﬁck en registreringsskylt av typ
Renault.
Bilen har en kaross från J Rothschild et Fils i
Paris. Företaget startades 1838 när en österrikare
vid namn Joseph Rothschild öppnade en
karossmakarverkstad i Paris. Redan 1896
gjordes aluminiumkarosser till racerbilar.
Mest känd är den raketliknande karossen
som gjordes för Camille Jenatzys
ba�eridrivna racer La Jamais Contente
som sa�e ny� världsrekord på land för
bilar 1899. En stor kund hos Rothschild
på den här tiden var Panhard-Levassor
som beställde en del av sina karosser där.
Det var främst lyxiga karosser på stora
och dyra chassin. Ibland bebyggdes
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också utländska chassier som t ex Rolls-Royce,
Mercedes och Fiat. Snart hade man utökat
företagets försäljningsadresser till London och
Liverpool. Företaget gick bra långt in på 1920talet, men tvingades lägga ned verksamheten
1930 på grund av dålig lönsamhet.
Chassi nr 2252 ﬁck en kaross som beskrivits
av
Göteborgs
Stadsmuseum
som
en
kvartslimousine.
Beteckningen
Limousine
är dock mer adekvat. (Utmärkande för en
Limousine är a� den ska vara rymlig, ha e�
fast tak och mellanruta mellan chauﬀören och
kupén.) Kupén på chassi 2252 är täckt och
har fyra sidofönster, två dörrar och tre fasta
sitsar samt två fällbara sitsar. Det fasta taket
sträcker sig också över chauﬀörsutrymmet men
karossidorna är öppna över midjehöjd och dörr
ﬁnns bara på vänstersidan. På taket ﬁnns e�
lågt bagageräcke. Kupén är mycket rymlig och
har uppfällbara extrasäten framför den breda
fasta soﬀan.
Förste ägaren Mr Eliot, bosa� i Paris, sålde
bilen 1914 till Mr D A Upson, en amerikan med
adresser i Paris och Monte Carlo. Bilens tidiga
historia är delvis oklar men det har uppge�s a�
bilen under första världskriget stod uppställd
”någonstans nära ﬂoden Rhen”. Man tror a�
den var kvar i Frankrike ända till 1920. Under
tiden 1920-1922 vet man a� den stod garagerad
hos Barker & Co (Coachbuilders) Ltd i London
(Appointed retailers of Rolls-Royce cars) innan
den såldes vidare av W S & J S Turk i London till
en okänd klient. Det kan tänkas a� denna klient
var Edvard Lithander i Göteborg, men det kan
också ha funnits en okänd ägare emellan och
således före Lithander. Det ﬁnns en uppgi�
om a� bilen ﬁck en översyn av fram�ädringen
den 23 november 1922 och a� e� kylarlock
av mässing (den enklare town cap som man
brukar ersä�a stöldbegärliga Spirit of Ecstasy
med när fordonet lämnas utan uppsikt) och
kompressionsringar levererades till E Lithander
den 10 december 1923. Leverans av ventil�ädrar
skedde dels i december 1928 och dels i juni 1929
och y�erligare kompressionsringar i januari
1930.
I Göteborg registreringsbesiktigades fordonet i
februari 1923 och tilldelades reg nr O295. Det

ﬁnns uppgi�er om a� bilen skulle ha varit
utställd på Jubileumsutställningen i Göteborg,
som också hade en separat automobilutställning
mellan den 9 maj och den 12 juni 1923. Där skulle
bilen ha köpts av Edvard Lithander i begagnat
skick för 90 000 kr och var sedan i dri� fram till
1930. Det är således något osäkra uppgi�er om
den exakta tidpunkten för Lithanders förvärv.
Även prisuppgi�en verkar mindre trolig.
Lithanders e�erlevande har inte heller kunnat
lämna säkra uppgi�er om tidpunkten. Edvard
Lithanders chauﬀör Viktor Gustafsson rådde
honom a� skänka bilen till museet redan 1931.
Lithander hade då ha� för avsikt a� yngste
sonen Patrick skulle få den för a� plocka isär,
men chauﬀören tyckte a� det var synd. Så det
blev som chauﬀören föreslagit.
Man kan anta a� bilen när den överlämnades till
museet inte var i allra bästa skick, även om den
blivit minutiöst skö� i vart fall rent tekniskt på
chauﬀörens ansvar. På den tiden var man dock
inte så noga med a� behålla originalutförandet
utan man ändrade om det behövdes, t ex
om man inte ﬁck tag i rä� originaldelar,
och en då 18 år gammal bil representerade
knappast något större värde utan var bara
något gammalt och omodernt. Bilens skick
har inte direkt blivit bä�re av a� fordonet har
stå� uppställt och oanvänt i nu närmare 75 år.
Vissa detaljer saknas, såsom kylarprydnaden,
parkeringslyktorna på framskärmarna, något
instrument på instrumentpanelen och talröret
mellan kupén och chauﬀören. Å andra sidan
har den omständigheten a� museet ha�
ansvaret för förvaringen av fordonet medfört
a� det har ha� en relativt skyddad tillvaro.
Några arbeten torde inte ha utförts på fordonet
under förvaringstiden. Inte ens däcken har by�s
trots a� de nu är så spröda a� de knappt tål
beröring. Man kan förstå om museet på grund
av gåvan anser sig ha få� en kostnadskrävande
belastning snarare än a� ynnesten a� förvalta e�
genuint intressant automobilhistoriskt föremål.
En Rolls-Royce 40/50 HP av 1913 års modell är
värd e� bä�re öde än a� bara stå undanställd
för förvaring. De�a har tyvärr drabbat en
betydande del av vårt historiska arv. Samtidigt
bör vi vara glada för a� fordonet skänktes till
museet för annars hade det kanske inte funnits
kvar idag. Är det möjligt för museet a� överlåta
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bilen så kanske den kan få en lyckligare och
säkrare framtid om den blir omhändertagen av
en passionerad Rolls-Royceentusiast?
(Stort tack till Lennart Hajanen, från vars artikel
om chassi 2252 i Göteborgs Motorhistoriska
Klubbs medlemstidning Ventilen Nr 3 2004 det

mesta ovan är hämtat med hans medgivande!
Övriga källor: Bird & Hallows The RollsRoyce Motor Car, B T Batsford 1964 och The
Beaulieu Encyclopaedia of the Automobile,
Coachbuilding, The Stationary Oﬃce 2001.)

SILVER GHOST Chassinummer 42EU.
Ägare Olle Ljungström, Saltsjöbaden

Silver Ghostmodellen utvecklades under hela
sin långa produktionstid och det är förutom
motorn och styrsnäckan inget som ens har en
avlägsen likhet på en tidig jämfört med en sen
Ghost. Men ändå talar man om Silver Ghost
som en bilmodell. 42 EU representerar den sista
utvecklingsfasen innan modellen 1925 ﬁck en
ny motor och då slutligen döptes om – till New
Phantom.
Bilen är e� rent chassi och har alltså fn. ingen
kaross. Den är fn. deponerad på Bil- och
teknikhistoriska samlingarna i Köping, där den
står tillsammans med ﬂera Buga�i och storheter
som Mercedes-Benz SSK, Bentley 8-litre och
Cadillac V16
42 EU tillverkades 1925 och ingick i den sista
chassiserien som avslutades med 127 EU. Bilen
levererades ny till Frankrike. Enligt fabrikens
chassis card var beställare en Mrs Santa Marina,
Paris. Den hade från början en Salamanca
Cabriolet-kaross av Barker. E�er e� år ﬁck
den ny ägare, ”H.E. Ambassador Morris, ex
Ambassador of Sweden. Hotel Ritz. Paris. 1927
omkarosseras den av Hibbard and Darrin i Paris
med okänd typ av kaross. Firman som drevs av
två amerikaner var känd för sina moderiktiga
sportiga karosser, framför allt cabrioleter och
drophead coupeer.I samband med karossbytet
höjdes kylaren i enlighet med trenden under
slutet av 20-talet.
E�er de�a är bilens historia okänd men
så småningom återkom den till England
och omkarosserades igen – denna gång till
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begravningsbil – ”hearse”, e� ganska vanligt
öde för en Ghost eller Phantom. 1968 var den
pensionerad och utbjöds av handlaren Peter
Harper – som fortfarande har en stående
annonsplats på RREC Advertiserns bakre
omslag. Den köptes då osedd av medlemmen
och entusiasten Nils Erik Sundblad som ju då
hade si� Rolls-Roycemuseum i Gysinge. NilsErik brukade stå på växellådslocket när han
berä�ade för besökarna om fabrikens historia
och bilarnas tekniska ﬁnesser som t.ex. de
låsningsfria servoassisterade fyrhjulsbromsarna
– ny� på Silver Ghostmodellen 1924. Locket på
lådan är därför alldeles blsankpolerat e�er NilsEriks skosulor medan chassiet i övrigt har en
ansenlig patina.
Då bilmuseet – som då ﬂy�ats till Falköpng
via Klippan lades ned i början av 90-talet
förvärvades chassiet av Falköpingbon Kurt
Berg. Han lät ställda ut den till försäljning på
Stockholms Internationella Bilsalong 1993 i
Anders Rhodins monter.
Chassiet är mycket original och komple�.
Det är egentligen bara ra�en som inte är
original. Bilen har den mycket a�raktiva
lägsta ra�stångslutningen – med vilken följer
längre ra�stång, anpassade pedaler, växelspak,
handbroms m.m. – som lämpar sig bra för
sportiga öppna karosser.
För närvarande står den på kö a� bli
omhändertagen medan jag långsamt arbetar
med renoveringen av en W.O. Bentley.

SKANSEN

TEMA JUBILARER
Rolls-Royce Silver Ghost 100 år!

text Jan Möller, Bild Rolls-Royce Motor Cars 100 years

Den första Rolls-Royce-modell som kom
a� tillverkas i även för Rolls-Royce må�
stora volymer var 40/50 horsepower. Det var
dessutom denna modell som placerade RollsRoyce på kartan som en bilbyggare a� räkna
med. 40/50 hp introducerades för en större
publik på 1906 års Olympia Motor Show. Men
man hade då inte hunnit bli helt färdiga: en
av de utställda bilarna saknade därför motor.
Om redaktören förstå� saken rä� levererades
de första exemplaren av 40/50 hp ut till kund
först 1907, varför en del (bl a moderklubbens)
entusiaster avser a� ﬁra hundraårsjubiléet först
nästa år, kanske även med någon eller några
deltagande bil/ar och besä�ning/ar från den
svenska sektionen. Men det gäller ju a� passa
på a� ha roligt när man kan så varför vänta
med a� ﬁra ända tills nästa år? Skämt åsido,
som om så mycket annat som hände för lång
tid sedan tvista de lärde, t ex om 1906 eller 1907
skall anses vara det år då modellen 40/50 hp
såg dagens ljus. Det ﬁnns uppenbarligen goda
argument för båda årtalen, men redaktörens
och många andras uppfa�ningar är a� det år
då 40/50 hp presenterades för publiken också
är a� anse som det år då modellen såg dagens
ljus. Därav också e� fokus på 40/50 hp i de�a
nummer av Bulletinen.
40/50 hp hade e� längre chassi än de som RollsRoyce tillverkat tidigare i fabriken på Cooke
Street i Manchester. (Modellen fanns dock a�
beställa med två olika axelavstånd: kort och långt
chassi.) 40/50 hp utrustades med en av Henry
Royce nykonstruerad, fantastisk sexcylindrig
motor, som kom a� bli legendarisk och som vid
presentationen var långt före sin tid. Motorn
hade sex cylindrar i två block på vardera tre
cylindrar. Cylindervolymen var ursprungligen
7.036 liter, från 1909 7.428 liter. Eﬀekten var 48
hk vid låga 1 250 varv/min, vilket var mycket
på den tiden. Modellen blev snabbt populär och
ﬁck e� rykte om extrem lenhet (”smoothness”),
tysthet, kvalitet och ﬂexibilitet. Men framför
allt blev den känd för sin för tiden fullständigt
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unika tillförlitlighet och dri�säkerhet.
Många anser a� det framför allt är motorn som
gör 40/50 hp så unik. Redaktören kommer ibland
på sig själv med a� stå och bli helt fascinerad
bara av a� lyssna till motorljudet från en av
dessa fantastiska bilar, tänkande ”Om en motor
konstruerad under 1900-talets allra första år
låter så här, vad har vi ingenjörer då egentligen
lyckats förbä�ra under de e�erföljande hundra
åren?” Henry Royce var tydligen själv delvis
av samma uppfa�ning, e�ersom han ansåg a�
40/50 hp var den bästa bil han någonsin gjort.
Och samtiden: Autocar beskrev i april 1907 sina
intryck med ”motorn under huven skulle kunna
vara en tyst symaskin…man märker ingenting
av framdrivningen. Oavse� om man si�er fram
eller bak får man bara en känsla av a� man av
fordonet ljudlöst förs fram genom landskapet.”
40/50 hp blev därför ganska omgående och trots
si� pris en formidabel succé. Och när man på
Rolls-Royce såg vartåt det barkade lade man
ned alla tidigare modeller för a� helt kunna
koncentrera sig på tillverkningen av 40/50 hp
och a� kunna göra denna till världens bästa
bil. Man ﬁck dessutom så småningom öka
kapaciteten rejält genom a� bygga en helt ny
större fabrik i Derby. Henry Royce designade
den själv. Hela fabriken kostade £9 539, dvs
ungefär som sju 40/50 hp-chassin vid denna
tid...
I dagsläget presenteras nya bilmodeller och
faceli�versioner på löpande band. Så var det
egentligen redan på 40/50 hpn:s tid. Motorn
är egentligen det enda som är gemensamt
för alla 40/50 hp. Chassiet och de ﬂesta
andra komponenter skiljer stort mellan olika
årgångar. Man kan därför tala om a� det ﬁnns
en tidig 40/50 hp-variant, en mellanmodell och
en sen variant. Chassit från den senare ärvdes
dessutom 1925 av New Phantom, som enbart
förse�s med en ny motor.
Claude Johnson hade blivit den förste VD:n för
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det 15 mars 1906 nystartade Rolls-Royce Ltd.
Han sa�e direkt igång med marknadsföringen
av 40/50 hp. Modellen annonserades föga
blygsamt som ”the six cylinder Rolls-Royce, not
one of the best, but the best car in the world”.
Dessa magiska ord “The Best Car in the World”
har allt sedan dess och ända fram till våra
dagar varit intimt förnippade med Rolls-Royce
för en mycket stor del av världens befolkning.
Rolls-Royce är dessutom 100 år senare för en
stor publik fortfarande synonymt med ”det
allra bästa av si� slag” – också de�a en rest
av det PR-arbete som inleddes redan under
Silver Ghost-perioden. Tala om framgångsrik
marknadsföring! Och så säger man a� CocaCola har världens starkaste varumärke!? I
doubt it!
Det ﬁnns e� par olika historier om hur 40/50
hp egentligen ﬁck namnet Silver Ghost. En av
dem låter så här: Claude Johnson tog det 12:
e (andra säger 13:e, men Rolls-Royce brukar
alltid hoppa över nr
13…)
producerade
40/50-chassiet
(av
årsmodell 1906 eller
1907) för a� bygga en
bil till sig själv. Han
lät försilvra alla lyktor,
beslag etc, försåg den
med en mycket vacker
och välproportionerad
öppen
touringkaross
och lät lackera hela
karossen i silver- eller
aluminiumfärg. Bilen
gick tyst som e� spöke
och kom därför a� ges
namnet ”The Silver
Ghost”, e� namn som
även fanns graverat
på en silverpläterad
mässingsskylt som bilen försågs med. De�a
namn gavs alltså till en enskild bil, men kom
däre�er a� användas för alla 40/50-bilar.
Bilen med mässingsskylten har kommit a�
ﬁnnas i fabrikens ägo ända fram till våra dagar,
e�er a� ha by�s in mot en ny Bentley Mk VI i
slutet av 1940-talet. Det är Rolls-Royce välkända,
vackra annonspelare med registringsnummer

AX201, numera med mer än 800 000 km på
mätaren. Som ny användes den av Rolls-Royce
i e� stort antal tillförlitlighetstävlingar, men
såldes däre�er.
E� standard 40/50 hp chassi kostade enligt
dagens Rolls-Royce Motor Cars Ltd vid
introduktion £1300, e� oerhört belopp vid
denna tid. Enligt Jan Segerfeldts artikel hade
listpriset 1913 sjunkit till strax under £1000.
Men det gällde väl då som nu: Den person
som behöver fråga om priset lär inte bli någon
kund, e�ersom han eller hon uppenbarligen
inte har råd. Och samma sak när det gäller
bränsleförbrukningen, dock har det här även
en praktisk konsekvens: E�ersom en 40/50 hp
liksom ﬂertalet andra Rolls-Royce och Bemtley
drar så mycket bensin blir sträckan som går
a� köra på en full tank bensin o�a påtagligt
begränsad.
Men låt oss glömma dessa världsliga bekymmer!

Den nya Rolls-Royce 40/50 hp gjorde stort
intryck på alla, vilket y�erligare accentuerades
av dåtidens karossbyggare, som med sina
eleganta karosser helt enkelt placerade RollsRoyce Silver Ghost i en klass för sig. Och så är
det väl för de ﬂesta än i dag. Vad i bilväg kan
mäta sig med en Rolls-Royce Silver Ghost?
Möjligen en annan Silver Ghost!
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Silver Ghost deltog i e� stort antal tillförlitlighe
tstävlingar, där man utklassade konkurrenterna
– o�a med AX201. Under första världskriget
sa�es e� stort antal 40/50 hp in i kriget som
ambulanser, stabsbilar och armerade bilar för
direkta stridsändamål. De senare vägde upp
till 4 ton, men lyckades ändå komma upp i 80
km/h. Även som krigsfordon hade man ny�a
av bilarnas extrema dri�säkerhet, där de ﬁck
bekänna färg i lervälling och öknar. Winston
Churchill sade senare a� Rolls-Royce bilar, ﬂygoch båtmotorer hade en högst väsentlig roll för
framgångarna i krigen.
40/50 hp var i produktion ända fram till
1925, då modellen ersa�es av New Phantom,
senare kallad Phantom I, som således ﬁck
ärva Ghostens chassi men försågs med en ny
motor. Totalt tillverkades 7 870 Silver Ghost,
varav 1 700 i Springﬁeld, Massachuse�s,
USA. Springﬁeldfabriken stängdes dock 1931,

18

dels pga den djupa världsdepressionen, dels
e�ersom många amerikanska kunder föredrog
Rolls-Royce byggda i den engelska Derbyfabriken. E�erfrågan på Springﬁeldchassin blev
därför med tiden alltför liten.
Under årens lopp sägs det i Sverige ha funnits
e� 25-tal Silver Ghost. E�er vad redaktören
kunnat utröna ﬁnns det f n i Sverige totalt sex
Silver Ghost med intakta karosser samt två
chassier. Samtliga ägare är som sig bör (eller på
väg a� bli) medlemmar i RREC. Vi presenterar
här alla nuvarande Silver Ghost eller 40/50 hp i
Sverige. Olle Ljungström ger dessutom en bild
av de bilar som funnits i Sverige under senare
år.
Stort tack till Olle Ljungström och Anders Rohdin
för faktauppgi�er och trevliga diskussioner!

BORNEO RALLYT
The Borneo Experience Rolls-Royce Enthusiasts’ Club Tour 2005
Sarawak, Brunei & Sabah
Text och bild Eva Andersson

Tisdag 22 februari 2005
Denna dag var det min födelsedag. Den kom
jag a� få tillbringa i lu�en - för nu var jag och
Kjell på väg till Borneo för nya RREC äventyr.
Vår lilla 3,5 liter Bentley från 1935 som vi lämnat
i go� förvar hos goda vänner i England e�er det
Spanska Eurorallyt 2004 var också på väg. Den
samt y�erligare 63 Rolls-Royce- och Bentley
bilar lämnade Southampton den 24 januari med
fartyget Asian Dynasty med bilarna som enda
last och med destination Kuching i Sarawak.
Totalt blev det 69 fordon, de ﬂesta från Europa,
några från Australien, Nya Zeeland samt
Singapore. Av dessa var 17 förkrigsbilar. Den

äldsta var en 1912 Silver Ghost Tourer och
den nyaste (som Eri Heilĳgers körde) var en
2004 Rolls-Royce Phantom Saloon, som var
utlånad från Singapore. Vi ﬂög med SAS från
Göteborg till Stockholm, med Malaysian Air
från Stockholm till Kuala Lumpur och vidare
med deras inrikesﬂyg till Kuching i Sarawak
Borneo.
Den stora ön Borneo är uppdelad i de Malaysiska
delstaterna Sarawak och Saba, Sultandömet
Brunei samt Indonesien. Vi anlände tidigt på
onsdag morgon och blev mö�a av Eri, som
lotsade oss ut till en väntande bil, som körde
oss till hotell Hilton Kuching. I foajén stod hela
rallykommiten med Peter Cameron
i spetsen och hälsade oss välkomna.
Vi ﬁck nu veta a� alla bilar kommit
fram utan skador. De fanns nu i
hamnen. Vi skulle hämta ut dem när
tullhandlingarna var klara.
Torsdag 24 samt fredag 25 februari
Under dessa två dagar hade vi
sightseeing i stan samt en utﬂykt
på landet för a� ti�a på vilda
orangutanger. På fredag kväll hade så
alla deltagare anlänt. Vi kunde därför
äta välkomstbuﬀé vid poolen. Där var
många gamla bekanta från tidigare
rallyn (Jordanien 1999, Malaysia 2001)
samt en del nya ansikten. E� kärt
återseende.
Lördag 26 februari
E�er frukost var det dags a� åka buss
till hamnen i Senari för a� hämta ut
bilen. Det var härligt a� se den lilla
bilen igen. Resten av dagen gick åt
för a� tanka, tvä�a bilen samt sä�a
på rallyskyltar etc. På kvällen var det
gemensam middag i hotellets ballroom.
Värd för middagen var turistministern
Yb Dato Sri Wong Soon Koh, kärt barn
har många namn.

19

BORNEO RALLYT
Söndag 27 februari

Tisdag 1 mars till söndag 6 mars

Alla bilar ställdes upp för a� med poliseskort
köra till stadens torg och presenteras för dess
invånare. Det blev en stor och entusiastisk
publik, som ställde alla möjliga och även
omöjliga frågor om bilarna. En av de vanligaste
frågorna under hela rallyt var vad bilarna var
värda. . Däre�er förklarade delstatens guvernör
Pehin Sri Dr Hadji Abdul Taib Mahmud a� rallyt
oﬃciellt hade startat. Vi körde sedan i karavan
runt hela staden och tillbaka till hotellet.

Redan klockan å�a på morgonen sa� vi i bilen
för a� köra till staden Betong. Det regnade - så
vi var tvungna a� sä�a upp taket på bilen. Kjell
gillar inte a� ha suﬂe�en uppe så snart tog vi
ner den igen. Den kom inte upp mer under hela
rallyt. Jag hade e� paraply i bilen som jag mest
använde mot solen. Vi överna�ade i Sibu, som
är delstaten Sarawaks ﬂitiga aﬀärscenrum.
Nästa dag bar det av mot Bintulu. Det blev
många stopp under
färden - i varje stad
och by ﬁck vi stanna
och blev överösta med
frukt, presenter och
e�
överväldigande
mo�agande
av
gammal som ung.
Hela rallyt var mycket
uppmärksammat av
både TV och press.
Det togs tusentals
kort på vår bil och alla
ville a� vi skulle vara
med på korten. Extra
uppska�at blev det
när Kjell ly�e upp e�

Torguppställning
Tankning en regnig dag med suﬄe�en uppe
Måndag 28 februari
Denna
dag
fanns
det
förslag på olika ru�er i
omgivningarna. Vi valde a�
köra till Sarawak Cultural
Village. Det är ju ny�igt
med lite kultur också. På
kvällen bussades vi till State
Legislative Hall för en middag
med delstatens guvernör som
värd. En stor symfoniorkester
spelade under middagen.
Däre�er bjöds vi på en
kulturell show med ﬂickor
och pojkar i mycket vackra
kläder. Guvernören höll e�
mycket ﬁnt välkoms�al till
oss deltagare.
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litet barn och sa�e vid ra�en.
Nästa dag bar det av mot Miri och på vägen
dit besökte vi Niah National Park, där vi även
åt lunch. Vi checkade in på Maririo�e hotell,
där vi skulle stanna till måndag morgon. De
följande dagarna gjorde vi små utﬂykter i
omgivningarna och vi hann även med a� ligga
vid poolen och bada.
På söndagen ställde vi upp alla bilarna på
Boulevard Shopping Mall`s parkeringsplats.
Det kom ca 25 000 åskådare för a� ti�a på
underverken. Vi sålde böcker med bl.a. foton på
samtliga bilar för 20 ringet styck. Översko�et
av försäljningen gick till välgörenhet. Alla som
köpt en bok gick runt bland bilarna och bad om

ägarnas autograf. Så där sa� jag och Kjell i 35
graders värme och signerade böcker för gla�a
livet.
Flickor från den lokala skolan som heter
”Solblommaskolan”
(för
handikappade)
uppträdde under lunchen med dansuppvisning.
Vi gav skolan en check på 5000 ringet samt 2500
ringet från vår improviserade insamling.
Middagen bjöds av vice premiär-ministern
Tan Sri Georg Chan. Rallykommitéen lyckades
övertala ministern a� ge en jaktdansuppvisning
”Urng Ulun” enligt lokalfolkets tradioner.
Ministern hade dock e� villkor för hans
uppträdande: RREC-gruppen skulle samla in
pengar, minst 5000 rignet, som skulle delas ut
till välgörenhet. Vi lyckades samla in pengarna.
Ministern var en mycket skicklig dansare och
ﬁck stormande applåder. Kvällen avslutades
med allsång.
Måndag 7 mars
E�er en god frukost bar det av mot Brunei, det
land som vår kära kung prisade så högt: Brunei
är e� av Asiens rikaste länder och sultanen
en av de rikaste personerna i världen. Olja
upptäcktes 1929. I landet råder sträng islamisk
lag. 1991 förbjöd sultanen all alkohol i landet,
men som turist får man ta med sig våtvaror för
husbehov. Alla bilar som lämnade Miri denna
morgon verkade vara tungt lastade...
Vi hade poliseskort fram till gränsen. Här var
det en väldigt lång kö av alla slags bilar. Vi
körde förbi hela kön och alla förare bara log och
vinkade. Gränspassagen var förberedd, så det
var bara a� köra in i Brunei. Vi körde som första
bil med poliseskort till Shells huvudkontor i
Seria.
På parkeringsplatsen träﬀade vi en svensk
familj. Han arbetade på Shells kontor och hade
sin fru och lilla do�er med sig. Han berä�ade
a� det endast fanns 5 svenskar bosa�a i landet.
Shell bjöd på lunch med musikunderhållning
och vi ﬁck presenter ännu en gång. När vi kom
till nästa bensinstation ﬁck vi alla tanka gratis.
Det ﬁnns bara Shell-stationer i landet.

Vi signerar böcker under solskydd

Vi fortsa�e till vårt mål, The Empire Hotel &
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som helst av alla de sorter - från ﬁsk och
skaldjur och sushi till beef, kyckling,
sallader etc. Det blev en underbar
kväll med en behaglig temperatur i det
fria. Alla hade med sig något starkt a�
dricka så stämningen blev högre och
högre ju längre kvällen led.
Onsdag 9 mars

Vid passkontrollen
Country Club, där vi ﬁck köra ner i garaget
och däre�er blev väl mo�agna. Jag var trö�,
nästan svimfärdig av värmen. Vi blev körda i
en golfvagn upp till entrén där vi mo�ogs med
musik och kalla serve�er och blev bjudna på
kall juice i silverkoppar på fat. Följebilen med
allas bagage var dock försenad, så vi missade
välkomstmiddagen. I stället åt vi middag på
hotellet och det tyckte jag var skönt.
Tisdag 8 mars
Vilodag och en fri dag - vad underbart!
The Empire Hotel & Country Club är e� av
Asiens mäktigaste hotell. Allt
som glimmar inomhus är i
guld och i den stora trappan i
hallen si�er en ädelsten - e� s
k tigeröga - i varje räckstolpe.
Swimmingpoolen är stor som
en fotbollsplan och bakom den
glimmar South China Sea.Vi
tillbringade hela dagen runt
och i poolen samt hann även
med e� dopp i havet.

Idag var det två rundturer på
programmet. Den första gick med buss
till the Waterfront och däre�er med
båt till va�enstaden. Det var där för ca
200 år sedan som staden grundades.
Där fanns polis, brandkår och moské
och en lång byggnad som var skola.
Alla husen stod på stolpar i va�net antingen av trä eller betong. Vi ﬁck hälsa på hos
en familj. Husen såg ruﬃga ut på utsidan men
var mycket ﬁna invändigt. Köket var inte som
vi är vana vid, men det var stort och det fanns
va�en inne. Tre TV-apparater och en jä�estor
ljudanläggning fanns i e� rum. Tvä�maskinen
var i full gång i köket. Vi bjöds på thé och
kokoskakor i den ﬁna salongen. Däre�er kördes
vi runt i staden på va�net och såg en massa
hus. I e� hus höll de på a� bygga en båt! Andra
mindre båtar med stora Yamaha-motorer och
förare - några med ”rånarhuvor” - körde med
full fart omkring oss. En del var även taxi-båtar
(”teksi”). Däre�er tillbaka till bussen och hem
till hotellet för lunchen.

På kvällen samlades vi alla
på terrassen vid poolen som
hade dukats i söderhavsstil
- helt fantastiskt. Där fanns
ﬂera akvarier där det släpptes i
ﬁskar samt de mest underbara
blomsterarrangemang.
Här
fanns också hur mycket mat Vår paraduppställning i passande miljö
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Kl 14.00 bar det av på en stadstur med buss
igen. Vi besökte bl.a. en mycket vacker moské
samt sultanens jubileumsbyggnad.

lika elegant. Foajén är verkligen pampig och
speciellt nu med dessa vackra bilar. Det kom
väldigt mycket folk och ti�ade hela dagen.

Torsdag 10 mars

Vi tillbringade det mesta av dagen vid poolen.
På kvällen var det galamiddag med smoking
och lång klänning på hotellets närliggande
biograf. De�a var vår första galamiddag där det
inte serverades alkohol. E�er middagen var det
uppträdande av en mycket berömd malaysisk
sångerska.Hon kom inåkandes i Howards Silver
Ghost med Eri som uppvaktande kavaljer. Hon
gjorde e� bejublat framförande och sjöng bl.a.
ABBA-låtar. E�er sista sången ﬁck hon åka ut
med Eri i hans New Phantom.

Sovmorgon, frukost och sedan var det tid a�
ställa ut bilarna. Idag skulle alla fordonen visas
upp för folket i Brunei. Vår bil samt 4 andra
hade blivit utvalda a� stå uppställda i hotellets
stora foajé. Kjell körde försiktigt in genom
entrédörren, det var inte stor marginal! Elegant
svängde han upp vid en pelare, backade och
parkerade på en utlagd ma�a. Jag drog en
suck av lä�nad. Däre�er kom de övriga bilarna

Vi skall köra ombord på
denna färja,hur skall
det gå?

Äntligen ombord, det
gick ju riktigt bra!
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Bentley 3½l/41/4l Tourer av Vanden Plas typ
1933/1937. Chassinummer
B-23-AE & B-5-GA. RHD
De�a är en av de absolut mest intressanta ”Derby
Bentleys” som ﬁnns. Bilen
är en av de första 5 byggda ”Rolls-Bentley´s”.Fabriken kraschade dock bilen när den var ny under e�
höghastighetstest i Frankrike. Bilen ﬁck senare en
ny och större motor, ny� chassinummer, och såldes
som ny igen!! Nuvarande ägare har tävlat ﬂitigt i
Monte Carlo rallyn med bilen. Totalsegrade 2001.
Motorn är renoverad och hela bilen är i e� mycket
go� bruksskick. Pris 1.190.000:-

Rolls-Royce Silver Cloud II std Saloon 1961. Chassinummer SYD 146. RHD
Denna ﬁna Silver Cloud är ägd en längre tid av
nuvarande ägare, som låtit renovera kaross, lack,
krom och inredning hos Jan E Grynning. Motorn
är renoverad av oss 2001. Bilen har nya däck och
rostfri� avgassystem. Mycket ﬁn bil. Pris 398.000:-

Rolls-Royce Silver Shadow I 1967-1975 LHD &
RHD
För närvarande har vi 6 stycken Silver Shadow till
försäljning från 85.000:- till 165.000:- !!

Rolls-Royce Corniche I DHC 1974. Chassinummer
DRC 18879. LHD Denna Corniche såldes ny i USA.
Nuvarande ägare tog in bilen till Sverige från Florida 1989, och lät då lackera om den. Bilen har en
bra kaross men är i behov av en del inredesrenovering. Nya Michelin däck med vit sida är monterade.
Mycket prisvärd. Pris 298.000:-

Rolls-Royce Silver Spirit I 1983. Chassinummer
DCX 06901. LHD
Denna Silver Spirit har bara rullat 69.000 km. Hela
bilen är i toppskick. Pris 275.000:-

Bentley Arnage I Red Label 2000. Chassinummer
YCX 05099. LHD
Denna Red Label är i nära nyskick med bara 40.000
km och nyservad. Säljes nyservad med garanti. Pris
1.250.000:-

A. Rohdins Automobile Service i Trollhä�an AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhä�an, Sweden
Tel. +46 (0) 520-108 06 or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
Email: info@rohdins.nu - Website www.rohdins.nu
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Fredag 11 mars
E�er frukosten kl 8.00 bar det av mot gränsen
till Sawarak och utan några formaliteter
kom vi igenom och blev välkomnade av
lokalbefolkningen. När vi kom till Limbang,
en liten stad, ﬁck vi stanna till och skaka hand
med lokalbefolkningen och ﬁck en blompinne.
Där var mängder av folk som vi�ade och tjoade
- verkligen e� varmt välkomnande. Däre�er
körde vi vidare över några broar och en färja in
till Brunei igen. Färjkarlarna ﬁck lägga ut extra
brädor för a� våra tunga bilar skulle kunna köra
på och av färjan.Vi åkte så vidare genom Brunei
mot gränsen till Sawarak igen riktning Lawas.
Väl framme hade vi kommit till Sabah. Där åt
vi en lunch som Sabah Forestry Industries bjöd
på. Nu hade vi kört 181.5 km, och vi skulle köra
137 km till för a� komma fram till vårt slutmål
Shangri la`s Tanjung aru resort i Kota Kinabalu,
dit vi kom vid femtiden. På kvällen var det
beach dinner på stranden med mycket god mat
direkt under stjärnhimlen.
Lördag 12 mars
E�er frukosten bar det av upp mot bergen.
Vi skulle upp till Mount Kinabalu Golf Club
för lunch. Vi stannade till vid en by vid namn
Pekan Nabalu och ti�ade på deras hantverk och
souvenirer. Sedan bar det uppför igen mil e�er
mil. Mot slutet kom vi igenom byn Kampung
Kundasavang, där det var mycker folk igen
och trummor och vackert klädda kvinnor och
byfolk, som hurrade och vinkade. Vi tog till
vänster och en brant backe ner i dalen över en
skranglig bro och upp på andra sidan via en
mycket brant uppförsbacke. E�er y�erligare
broar och slingriga vägar var vi framme. Nu
var vi nära toppen på Mount Kinabalu som
ligger 4 095 meter över havet. Mer presenter vid
mo�agandet, kepsar till oss båda och jag ﬁck en
buke� orkidéer.
Kl 13.45 startade vi hemfärden. När vi hade
kommit en bit såg vi a� det hade regnat rejält.
Molnen svepte in vägen så a� vi ﬁck tända ljuset
på bilen. E�er e� tag kom ﬁlmteamet ikapp oss
och ﬁlmade oss både bak- och framifrån. Vid e�
vägbygge var vägen jordig och våt och där blev
vi fullständigt nedstänkta av mötande traﬁk.
När vi kom ner väntade vi in en konvoj med
poliseskorten, som vi hängde på tills vi kom
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till en bensinstation, där vi tankade fullt. Sedan
raka vägen hem till hotellet. På parkeringen ﬁck
vi bilen tvä�ad för 40 Skr inkl. dricks.
Vi bussades så till the State Legislature Building
för middag, som the State Government of
Sabah var värd för. Man gick upp för en trappa
genom led av vackert klädda ﬂickor och pojkar,
ner genom en gång med ﬂer folkdräktsklädda
människor samt säkert över 100 m ner till en
stor sal där det stod en rad regeringsledamöter
och hälsade oss välkomna. Där serverades det
drinkar (alkoholfria) och snacks. Vi inväntade
Sabahs regeringschef. Trummorna började
och så kom han. Strax däre�er ﬁck vi gå in i
y�erligare en vacker sal där det fanns vackert
dukade bord (svart med silvernät). Under
middagen underhölls vi av en fantastisk
danstrupp, som utförde olika rituella danser i
otroligt vackra kläder - färggranna och i mycket
svart med guld och silver.
Här är pärlarbeten med färgade pärlor tradition
och vi har få� mycket av det i presenter
överallt. Vi ﬁck även se en video om Sabah
och y�erligare en som var alldeles ny om vår
egen Tour of Borneo 2005 - mycket uppska�at.
Statschefens fru är designer. Hon visade upp en
hel kollektion med kläder där mönstret utgick
från en vacker inhemsk orkidé.
Söndag 13 mars
Kl 10.30 åkte vi till Sutra Harbour med
poliseskort. Bilarna ställdes upp på den stora
parkeringsplatsen. Så var det dags a� signera
Tour-hä�en igen, vilket jag gjorde i 35 graders
värme så sve�en lackade. Vi hälsade på en
dignitär som gick runt med Peter och Eri. Jag
skrev och Kjell höll upp e� paraply för mig. Det
togs många foton av vår bil även här. Vi åt en
ﬁn buﬀélunch på terrassen inne i hotellet, där
det var en frisk ﬂäkt från havet. Sedan var det
mer signerande. Kl 16.00 gick färden tillbaka
med poliseskort.
En snabb dusch och omklädning till galamiddag
på vårt hotell. När vi gick in ﬁck vi presenter,
tennsaker från Selangor. Salen var mycket
vackert dekorerad med blommor, buskar och
träd. Golvet var beströ� med löv. I e� träd sa�
en Orangutang (docka). Vi var i en djungel! Mi�
under middagen körde den ﬁna gula 1926 års
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20 HP, som deltog i rallyt, in med en i kakiklädd
Harry Lim vid ra�en. I baksätet låg en stor apa
(Eri), som klev ur och gav Mal Henderson en
tårta då det var hans födelsedag. Stort jubel!

bilarna tillbaka till England hade inte kommit
in ännu.

När vi sent omsider kom upp på rummet låg det
en ﬁn present på sängen till mig, en handmålad
scarf med en karta över Borneo.

På kvällen var det stor avslutningsmiddag med
tacktal och mr Lambert sjöng en för ändamålet
specialskriven sång om resan och dess ledning.
Det var kul! Många avsked, halva gruppen
skulle åka hem dagen e�er.

Måndag 14 mars

Onsdag 16 mars till måndag 21 mars

Fri dag, så jag åkte på en shoppingtur.

Onsdag var sovmorgon och det behövdes e�er
balunsen kvällen innan. Nu var den oﬃciella
delen av rallyt slut och de
ﬂesta deltagare reste hem
till si�. Vi tillbringade
dagen vid poolen samt
med a� ta farväl av alla
våra vänner.
På torsdagen anlände
Asian Vision som skulle
skeppa hem våra bilar till
England. Kjell och några
andra som var kvar åkte
ned till hamnen för a�
köra bilarna ombord på
fartyget av typen roll on
roll of. E�er 2 timmar
var alla bilarna ombord
samt väl förankrade för
den långa hemresan.

havets frukter
På kvällen bussades
vi till en ﬂytande
ﬁskrestaurang
med
det vanliga kulturella
uppträ-dandet.
Hög
stämning! Där kunde
man se alla ﬁskar och
skaldjur i tankar innan
de serverades.
Tisdag 15 mars
Kjell körde tillsammans
med de andra bilarna
med poliseskort till e�
hamnskjul.
Fartyget
som skulle skeppa Nu bär det av hemåt igen
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Vi stannade kvar i y�erligare 3 dagar, kvar var
också rallykommiten samt några av deltagarna.
Det blev några sköna avslappande dagar med
trevligt umgänge.
På måndag morgon steg vi upp klockan 02:30
för a� påbörja den långa resan hem.
Vi anlände till Göteborg på kvällen samma
dag.
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PS. Asian Vision anlände med våra bilar till
Tilbury utanför London den 9 april. Alla bilarna
kom hem oskadda e�er den långa resan. Goda
vänner i England tog hand om vår Bentley. Kjell
ﬂög till England, hämtade och använde bilen
under Annual Rally vid Kelmarsh Hall. E�er
rallyt åkte han på en liten tripp till Sko�land och
tog däre�er färjan från Newcastle till Göteborg.
Vi hade inga som helst problem med bilen
under hela denna långa tid. Den startade lä�,
blev aldrig för varm, en underbar liten bil. DS.

JULBORDEN 2005
Julunch i Saltsjöbaden
text Nils Ve�erlein
bild Göran Berg

Lördagen den 3 december var det åter dags för
den traditionella jullunchen för oss entusiaster
bosa�a på Sveriges torra sida d.v.s. den del
av landet, som ligger norr och öster om
Jönköping.
Vädret för dagen var grådaskigt men torrt och
herr lunchcoordinator Strömberg hade dagen

till ära parkerat en av alla de vackra bilar han
tycks ha fri tillgång till så a� vi kunde se vart vi
skulle gå för a� ﬁnna vårt mål: Skärgårdskrogen
i Saltsjöbaden.
Väl innan den akademiska kvarten passerat var
e� drygt tjugotal gäster på plats. För a� hjälpa
oss med suveränt bra men tyvärr alldeles för kort
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minne hade lcd Strömberg tryckt upp en lista
med deltagarnas namn. Mycket omtänksamt.
Av tradition infaller vår jullunch med krogens
första jullunch för säsongen. Och inte nog med
det: Vi är också inbokade på första si�ningen.
Julbordet kan således inte vara fräschare.
Min personliga mening är a� 2005 års julbord
var snäppet bä�re än de tidigare jag blivit
bortskämd med. Och då vet lcd Strömberg a�
jag har en mycket känslig gom. Man tog om inte
bara en utan två och kanske t o m tre gånger.
Det var en ständig kö vid silljollen och de övriga
uppläggsborden.
Naturligtvis blev vi som traditionen bjuder
välkomnade av lcd Strömberg, som särskilt
vände sig till sektionens nya ordförande Göran
Berg med hustru Ylva, den ﬁnska sektionens
ordförande Johnny Häggström med hustru
Eva och deras relativt nyfödde son, uppkallad
e�er vårt tekniska snille Henry Royce. Vi andra
ﬁck också en släng av välkomstsleven och
ﬁck bl.a. veta a� till kaﬀet skulle sektionens
gitarrspelande medlem Miro Simic´ komma och
underhålla oss en stund.
Bland gästerna noterades det ständiga ombudet
för alla sektionsmedlemmar bosa�a norr om

Vår trubadur Miro
Stall-mästargården, vår alltid lika glade,
trevlige och humoristiske Bernt Apell, för
vilken transportsträckor på 25-30 mil är som
a� åka till mjölkaﬀären samt våra trogna
stamgäster Birgit och Erik Asp, som inte har
riktigt lika långt a� åka.
Som traditionen också numera kräver ingår
en frågetävling klurigt sammansa� av lcd
Strömberg. Ingen chans ﬁnns a� förbereda
sig på något man tror skall vara dagens ämne.
Man tycker, inte utan fog, a� det borde i alla
fall handla om bil- eller märkesrelaterade
ämnen. Men icke sa Nicke! Den här jullunchen
var det ”Musik” som vi skulle kunna något
om. Vi vet numera a� hemma hos paret
Willy och Liisa Ma�sen lyssnas det mycket,
kanske också spelas, på musik. Dessa två tog
nämligen hem första respektive andra pris. En
annan musikkunnig person är Eva Adolfsson,
som erövrade tredje pris. Well done!
Så kom Miro med sin stora gitarr och framförde
sköna melodier med sång. Som alltid när man
har trevligt är det roliga plötsligt slut. Det blev
med andra ord tid för uppbro�, för krogen
skulle duka om till si�ning nummer två.
Det blev e� par angenäma timmar tillsammans
med vänner man mö� på årsmöten eller andra
träﬀar och många ﬂy�ade runt för a� få tillfälle
a� språka med så många som möjligt.

En nöjd Tommy
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Tack Tommy för åter en trevlig jullunch, som
vi som brukar inﬁnna oss, förväntar oss a� du
ordnar till i år också.

LUNCH I STOCKHOLM

Äntligen har det lossnat. E� väl representerat och gla� gäng spisar lunch på Etnograﬁska museets
lunchrestaurang

Jan E Grynning
Pl 3188, 442 95 KUNGÄLV
Besöksadress: Vävra, väg 168 mot Marstrand
info@ﬂorinskarosengarden.com
Tel 0303-22 74 13 Fax 0303-22 70 94 Mobil 0705-22 74 13
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Julbord i Göteborg
text Jan Möller
bild Göran Berg

Dryga tjugotalet RREC-medlemmar och tillika
julbordsentusiaster samlades den 10 december
i Göteborg för a� i goda vänners lag äta just
julbord – och verkligen inte vilket julbord
som helst! Här handlade det om en krog som
tar det här med julbord på allra största allvar:
Restaurant
Sjömagasinet.
Restaurangen
ligger i en härlig och traditionsrik gammal
magasinsbyggnad vid det som kallas Klippan,
strax nedanför Älvsborgsbron och direkt invid
Göta Älv, varför såväl stora (läs Stena-färjor)
som små båtar utgör utsikt från det trevliga s
k Tullrummet, som vi ännu en gång tack vare
arrangören Claes-Thure Flinck ﬁck disponera
alldeles för oss själva.

i lördagsbilagan. Man ﬁck nämligen endast
24 av 25 möjliga poäng vid tidningens senaste
anonyma besök...
Nåväl. När det nu handlade om just julbord
var det bara en bland Guide Michelins fyra
stjärnkrogar i Göteborg som erbjöd e� sådant,
nämligen Sjömagasinet, där en à la cartevarmrä� i vardagslag numera går lös på
närmare 400 kr. Julbordets pris kändes i det
perspektivet som rena realisationen. Men till
de�a kom så hemkryddade snapsar, julöl från
Bohuslän, Sjömagasinets hemgjorda mumma
m m…

Många hade åkt ganska många mil för a� få
uppleva de�a julbord, t ex Ane�e och Kjell Lind
samt Inger och Håkan Wolﬀ från Ulricehamn
samt de nya medlemmarna Mona-Lisa och
Derek Illingworth från bohusländska Munkedal
(och Mallorca). Bri�a och Anders Bergengren
kom dessutom från Borås, men längst ifrån
kom vår kära ordförande Göran Berg, vilket
uppska�ades mycket av deltagarna. Han hade
dessutom även deltagit i julbordet en vecka
tidigare på Skärgårdskrogen i Saltsjöbaden.
Här handlar det med andra ord även om en
ordförande som tar sin uppgi� på allra största
allvar.
Göteborg har f n fyra restauranger med en
stjärna i Guide Michelin. Alla spekulerar
nu om vilken av dessa som skall bli den
första med två stjärnor. Många tror a� det
blir just Sjömagasinet, som ju drivs av den
nuvarande nestorn inom Göteborgs krogvärld:
stjärnkocken Leif Mannerström, även aktiv i
Svenska Kocklandslaget m m. Mer än häl�en av
dem som utse�s till årets kock i Sverige kommer
dessutom från Göteborg, vilket även de�a
indikerar en kokkonst i staden på högsta nivå.
Många av dessa förstapristagare är fostrade av
just Leif Mannerström, även om Sjömagasinet
på senare tid blivit nesligt nedpetat från
förstaplatsen i Göteborgs-Postens krogrankning
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E� sillbord av märket Mannerström
Själv tillhörde redaktören denna gång kategorin
bilförare och ﬁck därför vara må�lig med
dryckerna. För första gången avnjöts dock en
alkoholfri glögg som kunde ges betyget MVG,
dvs mycket väl godkänd. Ingen sa�smak
där inte. Här har Vin & Sprit med sin Blossa
Lä�glögg en del a� lära!

JULBORDEN 2005
västsvenska klassiker – allt anrä�at på absolut
bästa sä�. Det är bara synd a� man inte klarar
av a� äta mer bara för a� det lackar mot jul.
Man vill ju gärna provsmaka alla läckerheter,
även om kanske inte alla lockas av grisfö�er i
olika former.

De som följde Bingolo�o
på
uppesi�arkvällen
den 23 december kunde
se hur man där lockade
med e� julbord från just
Sjömagasinet. E�er a� alla
lo�innehavare få� tillfälle
a� ringa in till programmet
levererades julbordet med
ﬂyg till en lycklig vinnare
i Halmstad. Vi själva ﬁck
dock alla en vinstlo�
– tack vare Claes-Thure.
Just Bingolo�os julbord
var dock ej lagat av den
gode Leif Mannerström.
Han låg nämligen vid det
laget utslagen hemma i
sängen e�er a� ha få� en
vedtrave över fö�erna. Så
det kan bli.

Varma Rä�er

Arrangören Claes-Thure Flinck tackades så
vederbörligen av ordföranden Göran Berg. Som
tack ﬁck han en bok om Rolls-Royce. ClaesThure ra�ar visserligen numera en utsökt vacker
öppen Bentley Azure 1998, men var tidigare
ägare till en likaså mycket vacker klarröd RollsRoyce Corniche III drophead coupé 1990. Han
hade dessutom en slips med Spirit of Ecstacy
om halsen dagen till ära. Claes-Thure värjde sig
dock för ordförandens många värmande ord
e�ersom han påpekade a� det var andra än han
själv som denna gång stå� i köket. Och varken
han eller någon annan behövde sedermera
hjälpa till med disken… Ja, se det var e� riktigt
julbord det. Vi längtar redan till nästa.
Ännu en gång e� hjärtligt tack till arrangören
Claes-Thure Flinck! Dessutom: Stort tack till
Stig Nyberg, som en gång startade den trevliga
traditionen med RREC-julbord i Göteborg och
som trots sviktande hälsa till allas glädje deltog
även denna gång.

Julbordet innehöll alla
de rä�er som kunde
förväntas, samt y�erligare
några
därtill.
Man
hade såväl riks- som
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TEKNIK
Frågespalten
Lasse Amarald

Hej igen, jag har konstaterat att vi här i Mellansverige
har ett stort problem med vintern. DET ÄR 30 TILL
50 GRADER FÖR KALLT. Enda lösningen är att läsa
Rolls-Royce litteratur och drömma om barmark på en
ﬁn sommarväg. Vinterns aktivitet i pulkabacken med
Edvin har gjort att jag gått ner 2 kilo, grabben vill ha
lift med pappa uppför backen också. Att investera i
lite frimärken och ett medlemskap i en frimärksklubb
faller nog inte grabben i smaken. Enda fördelen med
allt spring i backen är att badbyxorna passar bättre
till sommaren. Vinterdäcken jag köpte till den vita
Phantom V bilen har varit en god investering, men
12,000 kr för fyra lätt rostiga begagnade fälgar är ett
skrattretande pris. Därefter skall däcken inköpas och
monteras, det kostar att ligga på topp. Jag ringde runt
och lyssnade på alternativ till fälgar eller möjligheten
att byta navcentrum på en liknande fälg. Men de
olika alternativen var inte så mycket bättre.
När däckﬁrman skulle montera hjulen på bilen ﬁck
killen lite problem. Det är så att muttrarna är olika
gängade, det vill säga vänster och högergäng (medurs
och moturs). Det stora problemet är att vet man inte
om detta så drar man åt muttern hårdare på ena sidan
bilen, fast man ska lossa densamma. Tittar man noga
på muttern så ﬁnns det en liten pil inristad som visar
åt vilket håll man ska dra för att fästa muttern, det
skiljer på höger och vänster sida på bilen. Ett tips är
att när ni nästa gång ni har navkapseln av, tittar om ni
ser pilen. Eller prova att lossa en mutter på varje sida
så ni inte drar åt fel håll om ni skulle får punktering
på vägen. Sätt på en bit tejp inuti navkapseln där ni
skriver eller ritar åt vilket håll ni drar åt muttern.
Har ni någon gång haft problem med en elmanövrerad stol i er Rolls eller Bentley?

När man vill manövrera stolen bakåt eller framåt
hör man bara ett surrande från en motor under
stolen och ingenting händer eller när man vill
ändra stolens höjd läge så slutar det ibland med att
vinken på sittdynan liknar en störtloppsbacke. Hör
ni bara att motorn arbetar under stolen så är det lätt
att åtgärda felet. Prova att lossa sittdynan, det kan
skilja på de olika modellerna, ibland måste man ta
bort hela stolen. Vid de tillfällen dynan inte går att
lyfta gängas fyra insektbultar loss på golvet under
stolen. När ni lossat dynan eller stolen ser ni en lång
gängad stång som driver ett system av olika länkar.
Det sitter tre stycken små dosor på stången, när ni
manövrerar stolen med el-spaken går strömmen
till drivmotorn som får den gängade stången att
börja snurra. Strömmen går samtidigt till en eller
två små electromagneter som styr stolens lägen.
Om motorn fungerar samt att stången snurrar så
är det elektromagnetkontakten som inte fungerar.
Det sitter tre stycken i en rad på stången (se bild
nr 1) lossa tråden som håller skyddskåpan. Tag av
locket så ser ni en liten fyrkantig metallbit samt en
liten kula. (bild 2) Den lilla electrokontakten låser
stagen och därmed ändras stolens olika lägen. Tag
ur och rengör kulan samt metallbiten så att den löper
lätt i hylsan. Jag använder en tunn elspray när jag
återmonterar delarna, strömkontakterna behöver inte
tas bort om ni inte måste ta bort hela stolen för att
nå electrokontakterna. Prova sen de olika vinklarna
med styrreglaget innan ni sätter tillbaka stolsdynan.
Vårhälsningar
Lasse Amarald
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Fortsatta framgångar för ”nya” Rolls-Royce!
Text, Jan Möller
Bilder:Rolls-Royce Motor Cars Ltd

Numera BMW-ägda Rolls-Royce framgångar
fortsä�er över hela världen – och nu även i
Sverige! Under 2005 kunde 796 lyckliga ägare
hämta ut sina nya Phantom världen över. Fler
Rolls-Royce har faktiskt inte levererats i världen
sedan 1990. Mercedes lyxbil Maybach, som
ibland målats ut som väldigt framgångsrik,
kom inte ens upp i halva volymen. Och i Sverige
ﬁnns f n hela två nya Phantom, en hemma hos

en av RREC:s medlemmar i Skåne och en som
demonstrationsbil på BMW Group i Solna, där
den kommer a� ﬁnnas fram till i oktober.
Framgångarna lär dessutom fortsä�a. Vid
Genèvesalongen i mars för två år sedan
visades en experimentmodell i form av en
cabrioletversion av Phantom med namnet
100EX, bl a utrustad med en 16-cylindrig
motor. 100 EX skulle u�ydas experimentmodell
med anledning av märket Rolls-Royce 100årsjubileum. 100EX ﬁck däre�er göra en
turné runt världen, varvid man noga avmä�e
potentiella kunders uppfa�ningar. Vid årets
bilsalong i Genève presenterades så den färdiga
produktionsmodellen: en ny, vacker cabriolet,
som byggs på e� 165 mm förkortat Phantomchassi. Cabben är dessutom 71 mm lägre än
Phantom och har två bakhängda dörrar. Den

har därmed kunnat ges e� klassiskt slankt och
vackert ”tvådörrars coupé-utseende” och är en
klassisk drophead coupé i bästa Rolls-Royceanda. Särskilt tilltalande är designen sne�
bakifrån, f ö inte olik Bentley Azure, vilket ju
måste sägas vara e� mycket go� betyg. Framifrån
har däremot den klassiska Rolls-Royce-kylaren i
min smak trots en viss avrundning i förhållande
till tidigare utföranden få� bli väl dominerande
– liksom enligt min uppfa�ning
kylaren på Phantom. Det är
därmed deﬁnitivt ingen bil
som försvinner i mängden
– åtminstone inte framifrån.
Teknikens Värld konstaterade
i si� test av Phantom a� folk
stirrar som om Jesus sa� i bilen
– även om föraren inte är det
minsta lik…
Cabben
kommer
a�
ha
Phantoms härliga motor, dvs en
BMW-konstruerad V12:a med
den i Rolls-Royce-sammanhang
klassiska volymen 6.75 liter
och en motoreﬀekt på högst
”tillräckliga” 460 hk – utan turbo. Motorn sägs
vara supermjuk och oerhört tyst, liksom hela
bilen i övrigt. Troligen kommer cabben liksom
Phantom a� klara 0-100 km/h på mindre än sex
sekunder. Toppfarten är elektroniskt begränsad
till 240 km/h.
Phantom sägs tävla på ”the super-luxury saloon
market”, Denna uppska�as vara åtskilliga
tiotals gånger mindre i antalet beﬁntliga kunder
än det segment Bentley valt a� satsa på med
sina Continentalmodeller. Phantom måste dock
betecknas vara det som på engelska brukar
kallas ”a formal sedan”. Och även om Phantom
sägs vara fantastisk a� köra ger den ju intryck
a� vara avsedd a� köras av privatchauﬀör, en
profession som i varje fall i Sverige numera
är högst sällsynt, om än betydligt mer vanligt
förekommande i en rad andra länder. Många
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tror därför a� cabrioletmodellen mycket väl
kan komma a� säljas t o m i större volymer än
Phantom e�ersom cabben mer har karaktären
av en ”personal super sport car” avsedd a�
köras av ägaren själv. Och som Per Haventon
i Connoisseur frågar sig, vem vill släpa med
chauﬀören till Franska Rivieran och dessutom
låta honom ha allt det roliga på vägen…? Är
det en alltför vild gissning a� Phantom-cabben
kommer a� få det traditionella namnet för
tvådörrars Rolls-Royce de senaste decennierna:
Corniche Drophead Coupé? De�a är e� namn
som förpliktigar. Allt tyder dock på a� det
kommer a� handla om en sällsynt vacker
och lyxig cabriolet, som fullföljer traditionen
från Rolls-Royce i alla dess mest positiva
bemärkelser.
Goodwood arbetar dessutom f n med en variant
på Phantom som kan rymma 5 passagerare
bak. Den är därmed såväl längre som högre
än standardmodellen. (Det kändes litet roligt
a� beteckna Rolls-Royce Phantom för en
standardmodell…) Man kan väl misstänka
a� fempassagerarvarianten kommer a� bli
speciellt e�erfrågad i stretchlimousinernas
förlovade hemland – USA. Redan i höstas
presenterades dock en Phantomvariant med 75
cm längre hjulbas, där den extra längden helt
kom bakre benutrymmet till godo. Priset för
long wheelbase-varianten ligger på 4.0 Mkr,
medan grundvarianten f n kostar 3.4 Mkr. Då
kostar dessutom en full tank bensin liksom
tidigare mer än tusenlappen…men man lever ju
bara en gång!
Phantom är en klassisk, men samtidigt modern
Rolls-Royce i vilken alla tidigare Rolls-Royceeller Bentleyägare enligt Peter Haventon i
Connoisseur nr 2 2005 direkt känner sig hemma.
Instrumentpanelen präglas som tidigare av
lugn och enkelhet. Och nyckeln si�er precis
som tidigare där den skall dvs närmast
dörren. Peter Haventon menar a� Phantom
är avsedd för a� korsa kontinenter i en sluten
insynsskyddad och lu�konditionerad värld,
omgiven av vackert hantverk i form av klassiskt
trä- och läderarbete. Man sägs bli förförd av
alla traditionella, klassiska a�ribut för en äkta
Rolls-Royce i form av väldo�ande skinnklädsel,
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tjocka, mjuka fårskinns- och ullma�or,
blankpolerade träpaneler, precis rä� mängd
av glänsande kromdetaljer m m. Interiören
skall ju vara extremt vacker, men aldrig prålig
– en tradition sedan hundra år tillbaka. Den
nya tiden gör sig påmind genom en komple�
uppsä�ning av allt i bilelektronik man någonsin
kan komma a� behöva och litet till – dock utan
a� resultera i excesser i form av mängder av
knappar. På samma sä� ﬁnns det mer kra� från
den närmast ljudlösa, härligt lena men urstarka
V12-motorn än man någonsin kommer a�
behöva. Även de�a fullföljer traditionen ända
från Silver Ghostens dagar. Redan då färdades
man i tystnad genom landskapet, men med en
för tiden urstark men härligt len motor som
gör a� bilen skjuter fart med en oerhörd men
ljudlös kra� om man så önskar. Och den extremt
vackra bakre skinnsoﬀan i lounge-varianten av
Phantom har drag som påminner om baksätet i
en Silver Cloud. Phantom bygger därmed vidare
på det allra bästa i en hundraårig tradition.
Phantom är dessutom som tidigare RollsRoyce-modeller e� halvt eller möjligen e�
helt nummer större än alla andra bilar. Ställ
den bredvid en Mercedes S-klass eller BMW:s
sjuserie och plötsligt kommer dessa bilar a� se
ut som småbilar. Är man på dåligt humör kan
man komma a� tänka på vad E�ore Buga�i sa
om värste konkurrentens bilar. Han menade
ju a� W O Bentley byggde världens snabbaste
lastbilar… Men se� från andra hållet byggde
Buga�i världens snabbaste småbilar…för en
person! Rolls-Royce kanske därmed fortfarande
bygger världens snabbaste fullvuxna bilar.
Utöver cabben förväntas det även komma en
mindre modell med namn (Silver?) Shadow
från Rolls-Royce år 2008. Priset beräknas ligga
på c:a 2 Mkr. Bo�enpla�an kommer sannolikt
från någon av BMW:s modeller, vilket borgar
för en bil med körglädje.
Nordisk representant för Rolls-Royce Motor
Cars på BMW Group Sverige i Solna är som
tidigare Michael De Geer, vars släkt ju var förste
ägare till den magniﬁka, svensksålda Silver
Ghost, som nu ägs av Ane�e och Kjell Lind.

Vi har dessutom glädjen meddela a� RollsRoyce och BMW Group Sverige under 2006
har accepterat a� fungera som svenska RRECsektionens huvudsponsor. Man kommer även
a� vara huvudsponsor för årsmötet på Ekerö
utanför Stockholm i början på juni. Bl a kommer
man där a� deltaga med sin Phantom, två BMW
och en Mini. (Det är ju dessa tre varumärken som

idag tillsammans utgör BMW Group.) Alla som
se� nya Phantom i verkligheten säger a� dess
närvaro är helt överväldigande. Den är väldigt
mycket Rolls-Royce. Alla vi RREC-medlemmar
i Svenska Sektionen har alltså möjlighet a� se
om vi får samma uppfa�ning genom a� studera
och förmodligen beundra och låta oss förtjusas
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NYHETER OCH NOTISER
Nya Bentley går som tåget
text Jan Möller, bilder Bentley Motors
Bentley Motors i Crewe fortsä�er a� leverera
såväl nya bilar som bilmodeller. Det handlar om
all time high i alla avseenden – och de�a även i
Sverige! Under 2005 tillverkade man totalt hela
8 627 bilar av tre modeller – 54 % ﬂer än året
innan! För något år sedan sade sig Bentley a� ha
som mål a� med tiden komma upp till volymer
på 8 000 – 9 000 bilar per år – en målsä�ning som
då ﬁck många a� förvånat höja på ögonbrynen.
Men man är faktiskt där redan nu! Och det
är många som avundsjukt konstaterat a� det
legendariska och mytomspunna varumärket
Bentley med sina två nya Continentalmodeller
säljer mycket bra, medan pla�formskusinen
VW Phaeton – en i och för sig utmärkt lyxbil
och landsvägskryssare – numera ryktas vara
nedlagd p g a alltför liten försäljning. VW
Phaeton mo�ogs trots alla sina företräden med
en gäspning av marknaden, vilket illustrerar
a� e� varumärke inte kan tänjas hur långt
som helst: Man får antingen satsa på utmärkta
småbilar typ VW Lupo och Polo eller på lyxbilar
– men det går inte med både och!
Den fyrdörrade, härliga superlyxbilen Bentley
Arnage är nu en tekniskt rejält uppdaterad
systermodell till salig Rolls-Royce Silver

Seraph, introducerad av dåvarande Rolls-Royce
i Crewe 1998 – dock numera åter med den
klassiska V8-an på 6.75 liter och med en design
som mer påminner om tidigare framgångsrika
Bentleymodeller. Dessutom har man den
nya 2+2-sitsiga succé- och coupémodellen
Continental GT och (på samma bo�enpla�a)
den nya fyradörrars Continental Flying Spur –
betecknad som världens snabbaste fyradörrars
limousine – 0-100 km/h på 5.2 sekunder
och en toppfart på 312 km/h. Flying Spur
introducerades e�er sommaren 2005. De båda
Continental-modellerna har sålts i för Bentley
historiskt helt unika volymer. Under 2005 lät
man dessutom täckelset falla för y�erligare två
nya Bentleymodeller, som båda nu har börjat
säljas och som kan förväntas resultera i totalt
ännu större försäljningsframgångar för Bentley
Motors. Och mer kommer!
I Sverige levererades under 2005 totalt c:a 25
nya Bentley – av samtliga tre modeller. De
svenska försäljningsframgångarna och de nya
modellerna gör a� man inom Bentley Stockholm
nu måste börja planera för större lokaler än
si� nuvarande oerhört vackra showroom på
Strandvägen 7, e�ersom de�a bara har utrymme
för två bilar. Inom kort
kommer man ju a� ha
hela fem modeller. Man
behöver snart såväl större
utställningutrymmen
som y�erligare servicefaciliteter.
Dessutom
får man in allt ﬂer
inbytesbilar. Det ﬁnns
således mycket a� tag i
för Bentley Stockholms
nye chef, Carl Aspenberg.
(Se särskild artikel!)
Bentley Motors har
tidigare
på
olika
bilmässor
visat
en
utsökt vacker Arnage
Drophead Coupé. (Vi
visade
även
bilder

39

NYHETER OCH NOTISER
på denna i förra Bulletinen.) På bilsalongen
i Frankfurt i september 2005 visades så den
färdiga produktionsversionen, som liksom
den senaste öppna Bentleymodellen kommer
a� heta Bentley Azure. Côte d’Azur är ju det
franska namnet på det vi i Sverige kallar Franska
Rivieran, ”den asurblå kusten”. Kopplingen till
Rivieran och drömmen om det ljuva livet med
det behagliga klimatet, lyxen och det bekväma
livet där är således tydlig.
Bentley Stockholm började nyligen ta emot
order även på Bentley Azure, vilket dessvärre
innebär a� den enda nya Azure som tilldelats
den svenska marknaden (för leverans innan
sommaren nästa år) redan är såld. (Totalt har
den europeiska marknaden tilldelats 45 – 50
Azure för leverans 2007.) Det är ju så det har
varit för Bentley de senaste åren: p g a mycket
stor e�erfrågan har leveranstiderna ibland varit
långa, vilket skiljer sig radikalt från ﬂertalet
andra märken på marknaden, men liknar hur
det var för Crewe under Rolls-Royce Silver
Shadow-epoken. Då ﬁck man o�a lägga en
order på nästa nya bil samtidigt som man
hämtade ut sin senaste.

Nya Azure är kort sagt en extremt lyxig och
vacker fyrsitsig cabriolet med tygtak i tre
lager och glasruta bak. Taket fälls med hjälp
av sannolikt ljudlös hydraulik på mindre
än 30 sekunder. Den är byggd på Arnagens
bo�enpla�a, d v s nya Azure kanske blir den
sista representanten för den ”gamla”, unika
bilbyggartraditionen (men ändå med all tänkbar
modern teknik) på f d Rolls-Royce i Crewe, där
ju alla Rolls-Royce och Bentley tillverkades från
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1946 till 2002. (Volkswagen tog som bekant
över fabriken och varumärket Bentley 1998.
Rä�igheterna till varumärket Rolls-Royce gick
dock över till BMW vid årsski�et 2002/2003.)
Nya Azure är alltså en otroligt vacker, klassisk
Bentley i det allra översta lyxbilssegmentet eller
för a� använda Bentley Motors egna ord: ”The
luxurious four-seater Azure, which goes on
sale in spring 2006, is the latest in a portfolio of
wonderfully desirable ’dropheads’ stretching
back many decades and reaﬃrms Bentley’s
reputation as creator of the world’s most elegant
convertibles.” Och jovisst. Den är a� döma av
pressmaterialet en utsökt vacker, men modern
Bentley av “gamla” sni�et som följer Bentleyoch Rolls-Royce-traditionen i alla dess mest
positiva bemärkelser. Den är också ännu en i
raden av andlöst vackra öppna bilar från såväl
Bentley som Rolls-Royce. Men språkbruket från
Crewe (eller kanske Berlin?) är ny� (”världens
vackraste och elegantaste cabriolet”) och skiljer
sig markant från den tidigare traditionen med
understatements. Förr ville man ju inte ens
avslöja motoreﬀekten – e�ersom den ju ändå
var ”tillräcklig” och därmed inte mycket a�
orda om. Och a� bilen var otroligt vacker var
ju heller inte mycket a� diskutera
– det kunde ju kunden själv se…
Nya Bentley Azure bygger alltså
på och har en front som starkt
påminner om Bentley Arnage
e�er dess senaste faceli� inklusive
introduktion av all modern teknik,
typ avancerade sladdsystem, bixenon-strålkastare,
navigation
etc. A� den är byggd på Arnage
innebär a� det ﬁnns tillräckligt
med plats för fyra vuxna
personer, liksom i den tidigare
Azuremodellen möjligen med undantag för
takhöjden i baksätet med taket uppfällt – en
nödvändig konsekvens av den mycket vackra,
slu�ande takproﬁlen. Man har skapat en helt
ny, mycket smakfull interiör och en ny, elegant
design på karossens bakre del. Formgivningen
sägs vara inspirerad dels av den förra, mycket
vackra Azuremodellen, dels av den likaledes
otroligt vackra 1955 års S1 Drophead Coupékarossen från Park Ward. Målet är a� Azure
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skall bli nummer e� i alla avseenden och a�
bilen skall platsa både i Kalifornien, på spanska
Solkusten och just på Franska Rivieran. Där
brukar man ju inte ens besvära sig med a�
fälla upp suﬄe�en när man t ex är inne och
solar och badar på Monte Carlo Beach Club.
Dels är bilarna ändå under ständig bevakning,
dels har man enorma tygtak uppspända över
parkeringen, för a� ge skugga samt i händelse
av a� någon fågel skulle råka fälla en mindre
matrestsbomb på fel ställe.
”The objective being to create an opulent and
inviting seating area that reﬂects its status as a car
that is at home in Palm Springs or the Riviera.”
Py�san! Har man på Bentley Motors i Crewe
verkligen aldrig hört talas om våra klassiska
”Strandvägen” i Stockholm eller Djursholm
eller om strandpromenaderna i Borgholm,
Båstad, Falsterbo, Fjällbacka, Sandhamn,
Skanör, Torekov, Tylösand, Vaxholm och Visby
– världsberömda i hela Sverige? Även på dessa
ställen (och många andra) skulle det nog gå a�
med välbehag glida fram i en utsökt vacker,
nedcabbad Azure en vacker sommardag eller
-kväll! Eller kanske rentav i Kullavik utanför
Göteborg, där det redan idag ﬁnns en utsökt
vacker Bentley Azure av den numera (det tar
emot a� säga det) förra modellen?
Motorn i nya Azure är den legendariska, härligt
supermjuka V8:an på 6.75 liter, nu med dubbla
turbo, 450 hästar och e� vridmoment på hela 875
Nm, så även e�er en repa på strandpromenaden
hinner man nog ändå hem till Rapport på
kvällen. Dessutom är de�a givetvis perfekt för
snabba, härliga långresor på kontinenten. (0-100
km/h går på 6.3 sekunder och toppfarten ligger
på 270 km/h, trots modiga 2.6 ton.) Det ﬁnns
bara e� enda litet problem i sammanhanget:
priset ligger på 3 390 000 kr, bara 10 000 kr
under nya Rolls-Royce Phantom (utan cab)
och runt halvmiljonen mindre än den förra
Azuremodellen. Priset gör dock a� marknaden
i t ex Sverige kommer a� vara högst begränsad.
På de platser Bentley Motors själva talar om i
sin reklam kan man däremot förvänta sig a�
den kommer a� säljas i långt större volymer.
Det var kanske just därför man glömde bort lilla
Sverige i sammanhanget…

Continental GT och Continental Flying Spur
ligger båda fortfarande i grundutförande t o m
under 1.7 Mkr – e� pris som många uppfa�ar
som högst resonabelt eller t o m rena fyndet.
De är dessutom mycket välutrustade redan i
standardutförande. Förr ﬁck man lägga på någon
miljon om man ville ha en Bentley i stället för t ex
en av Mercedes mera exklusiva modeller. Idag
är prisskillnaden ”bara” några hundra tusen.
Bentleys pris är t o m trehundratusen lägre än de
allra dyraste Mercedes AMG-varianterna. Och
med en Bentley behöver man inte riskera a� köra
en likadan bil som kvarterets pizzabagare eller
maskeradligans medlemmar. Tvärtom hamnar
man i det allra bästa av sällskap, e�ersom man
åker i en likadan bil som självaste kung Carl XVI
Gustaf och dro�ning Silvia tidvis gjorde förra
året. Vi har tidigare avundsjukt noterat a� den
danska dro�ningen i alla år åkt Rolls-Royce, förr
en Silver Wraith 1958 med Hooperkaross och på
senare år en Silver Spur III 1994. Kung Gustaf
VI Adolf var förtjust i Cadillac. Vårt nuvarande
kungapar har brukat åka förlängd Volvo,
Mercedes S-klass eller Daimler Limousine, alla
i och för sig fullt värdiga i sammanhanget och
inte så uppseendeväckande. (Det är ju även
positivt för svensk bilindustri a� det ﬁnns
svenska bilar som platsar i dessa sammanhang.)
Nu har man dock tagit steget upp till e� märke
för kungligheter och andra statschefer. Bl a åker
ju engelska dro�ning Elizabeth numera Bentley.
Och redan i standardutförande har Flying Spur
e� enormt benutrymme i baksätet som därmed
mer än väl anstår kungligheter, tack vare e�
axelavstånd på hela 307 cm. (De�a kan jämföras
med Continental GT:ns 275 cm och den i för sig
mycket rymliga VW Phaeton med 288 cm.)
Under hösten lånade således Bentley Stockholm
tidvis ut en diskret men samtidigt mycket
vacker, mörkblå Bentley Continental Flying
Spur till Kungliga Hovstallet. Vi kunde bl a
se Bentleyn skymta förbi i TV:s nyårsprogram
”Året med kungafamiljen”. Vi Bentley- och
Rolls-Roycefans hoppas därför a� kungaparet
blir så förjusta i Bentleyn a� man ger Kungliga
Hovstallet i uppdrag a� förvärva en Flying Spur.
Kanske kan t o m kungen tänka sig a� njuta av
a� köra bilen själv ibland. Han tycker ju privat
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om snabba bilar som Ferrari, Porsche, BMW M3
och M5 o s v och är precis som prins Bertil inte
oäven på tävlingsbanan. Och Bentleyn lär ju inte
precis göra bort sig ens i sådana sammanhang.
Det är bara a� lägga i driven, ställa lu��ädringen
i sportläge, trampa ned gasen och hålla hårt i
ra�en…och det i en fyradörrars limousine som
är hela 531 cm lång! Dessutom är den utrustad
med en sexväxlad automatlåda med tiptronic
och paddlar på ra�en, en Ferrariägare kommer
a� känna sig som hemma! Och Flying Spur sägs
ligga som klistrad på vägen, även i hastigheter
som är två till tre gånger högre än vad som är
tillåtet i Sverige…Så det ﬁnns nog möjlighet a�
hålla höga marschhastigheter genom Danmark
även med Bentleyn…

Bentley introducerar y�erligare en cabriolet
under 2006. Man har nämligen även börjat
sälja nya Bentley Continental GT Cabriolet,
en ny 2+2-sitsig öppen Continental GT. För
Bentley Stockholms del har 15 kunder redan
tecknat order på sin GTC för leverans 2007.
Nya GTC komple�erar de två tidigare mycket
framgångsrika Continental-modellerna och gör
serien komple�. GT-cabben kommer liksom
dessa a� säljas till e� betydligt lägre pris än
Arnage och Azure. Frågan är dock om priset i
Sverige kommer a� hamna över eller under den
magiska tvåmiljonersvallen.
Bentley GTC kommer liksom övriga
Continentalmodeller a� vara permanent
fyrdjulsdriven och ha samma motor, d v s en
W12-motor på 6.0 liter och 560 hk. Det ﬁnns
således möjlighet a� rufsa håret rejält med
tygtaket nedfällt, vilket givetvis sker elektriskt
och automatiskt på cirka 30 sekunder. Precis
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som de ﬂesta andra nyare cabbar lär dock
vindtunneltester ha gjorts även med cabben
nere så a� man t o m kan ligga och marscha i
autobahnhastigheter ner till Medelhavet utan
a� behöva använda kammen e�eråt. Annat var
det förr: då ﬁck man ha med både hårborste och
rejält med hårspray… Och kallt var det också…
Bentley Motors designchef Dick van Braeckel
har ritat även GTC:n, som har en påtagligt
uppkä�ig, kompakt, maskulin och tuﬀ design,
tänkt a� liksom övriga nya Continentalmodeller
a�rahera yngre kunder och målgrupper än
Arnage, Azure och tidigare Bentleymodeller.
Man har ha� målsä�ningen a� den skall vara
lika snygg oavse� om man har taket upp- eller
nedfällt. Samtliga Continentalmodeller kan
dessutom förväntas komma a� användas som
vardagsbilar av ﬂertalet kunder, vilket o�a
ej är fallet för Arnage och Azure. Man kan
räkna med ännu en succe och för Bentley stora
volymer även för den nya GTC:n, såväl globalt
som i Sverige.

Utöver dessa modeller surrar fortfarande rykten
om en kombi, dieselmotorer och en outdoor
4x4 SUV, som sägs komma 2008. Den senare
kommer troligen a� vara byggd på samma
bo�enpla�a och teknik som Porsche Cayenne
och Volkswagen Toureg, eller möjligen deras
e�erföljare, men med alla tänkbara klassiska
Bentleya�ribut. Vi får dock hoppas a� Bentley
Motors är aktsamma om varumärket: SUV,
kombi och diesel är kanske inte det första
man associerar till varumärket Bentley. Audi
kommer dock a� tävla med en dieselmotor i Le
Mans 24-timmars, så kunskapen ﬁnns onekligen
redan inom familjen. En diesel ger ju bl a e�
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extremt högt vridmoment: i Le Mans-bilen hela
1100 Newtonmeter från en 5,5 liters V12:a med
dubbelturbo och 650 hästkra�er.

som kommer a� börja levereras 2007 räknar
man med y�erligare större volymer. Vem kunde
tro� de�a för några år sedan?!

I Sverige berä�ar Gustaf Magnusson på
Bentley Stockholm a� man levererade hela 25
nya Bentley under 2005. Man levererade 16
st Continental GT och 8 st Continental Flying
Spur, som ju började levereras ut till kund
först e�er sommaren. Dessutom en Bentley
Arnage. Leveranstiderna ligger f n o�ast på 5
– 6 månader. Under året hade man totalt tecknat
order på 37 bilar. Helt fantastiskt! Vid årsski�et
väntade 10 – 15 kunder på sina nya bilar. Just nu
tecknar man order och levererar i en takt av c:a
2 bilar – i princip en GT och en Flying Spur – per
månad. Och med de två nya Bentleymodeller

Själv har jag här i Göteborg ﬂera gånger
stå� och beundrat en vacker fyrdörrad
Continental Flying Spur i samma i mi� tycke
vackra färgkombination som vår nuvarande
Silver Spirit: högblank mörkblå kaross med
skinninredning (inklusive innertak) helt i
magnolia (”creme läder”) och blankpolerade
valnötspaneler. Och för den som inte har
samma smak som mig ﬁnns den och övriga
Continental-modeller i hela 16 olika vackra
exteriöra standardfärger (varav 12 metallic) och
17 (!) färger på skinninredningen, så de ﬂesta bör
kunna få en personlig och vacker kombination.
Men så var det ju det där med Nardis vackra
trära�ar, bar och champagnekyl… Hur kan
man leverera bilar i dessa lyxbilssegment som
inte har dessa livsnödvändiga detaljer som
standard…? Men det är klart, de kanske inte
alltid behövs så där till vardags…Det var ju
så dessa nya Bentley skulle användas…och så
skulle man bara vara runt de fyrtio. Tänkte inte
på det, det får nog bli Mercedes till vardags
även i fortsä�ningen... Det är ju e� märke som
passar oss gubbar i medelåldern…

Ny chef för Bentley Stockholm

text Jan Möller, bild Dagens Industri/Lifestyle

Den mycket sympatiske förre chefen för
Bentley Stockholm, Sven-Åke Enochson, har
nu med ålderns rä� dragit sig tillbaka, de�a
e�er a� bara på e� par år åter ha placerat
såväl Bentley som Lamborghini på kartan på
den svenska marknaden. De�a var dock ingen
lycklig slump – Sven-Åke hade tidigare hunnit
vara Sverigechef såväl för Audi som Porsche
och var därför minst av allt någon nybörjare i
sammanhanget.
Ny chef för Bentley Stockholm (och
Lamborghini) är Carl Aspenberg, 32 år. Dagens
Industris reporter ställer frågan om han nu
har få� Motorsveriges mest e�ertraktade jobb.
”Ja, det kanske man kan säga”, svarar Carl och
ler stort. Enligt DI är en typisk Bentleykund

lika med en medelålders herre stadd vid
kassa. Och chefen för e� företag med sådana
kunder förväntas åtminstone ha litet grå� vid
tinningarna. DI undrar därför om inte Carl med
sina 32 år är litet väl ung för det här märket.
”Nej, Bentley har en yngre publik än vad man
ha� tidigare.” Men fortfarande handlar det
mest om manliga egna företagare med go� om
pengar. Och det är klart: Inträdesbilje�en till
Bentley ligger som lägst på 1.7 Mkr. För de ﬂesta
vanliga löntagare är ju 1.7 Mkr i beska�ade
pengar litet mer än en vanlig veckopeng. Och
ﬂertalet köpare betalar kontant – till skillnad
från på 80-talet. I jämförelse med många andra
bilar på marknaden uppfa�ar dock de ﬂesta
numera Bentley som i högsta grad prisvärd.
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I den exklusiva tidningen Lifestyle återger man
hur Bentley Motors marknadschef Mark Tenant
deﬁnierar de typiska Bentleykunderna: En
Continental GT-köpare är runt fyrtio år, har en
förmögenhet på minst fem miljoner dollar och
två till tre bilar. 85 % är män. Den potentielle
GT-köparen tycker om a� experimentera
och testa nya bilmärken. Arnageköparen är
däremot 53 år, har en förmögenhet på över
tjugo miljoner dollar, en bilsamling på fyra till
fem bilar och är mycket märkeslojal. 96 % är
män. Redaktören noterar a� bara tre av fem
karaktäristika stämmer på redaktören själv så
redaktören är därmed ingen typisk Arnagenybils-kund eller?
Carl Aspenberg kom till Bentley på Strandvägen
i september. De första månaderna gick han
parallellt med sin företrädare Sven-Åke
Enochson. Dessutom har han ju till sin hjälp
Gustaf Magnuson, försäljningsansvarig, och Päivi
Repola, PR-, press- och marknadsansvarig.

Carl Aspenberg är som sig bör mycket
bilintresserad. Han har varit med i olika
bilklubbar så länge han kan minnas. Han är född
i Eskilstuna, gick ut från Handelshögskolan
i Stockholm 1999 och bor nu på Värmdö
tillsammans med fru och två barn. De senaste
sju åren har han jobbat som aﬀärsutvecklare
och varumärkesansvarig i olika bolag, senast
för Goodyear Dunlop. Och det verkar onekligen
a� vara en perfekt bakgrund. Här handlar det
ju om a� fortsä�a utveckla och bygga vidare
de nya aﬀärerna med Bentley och Lamborghini
– två historiskt mycket starka varumärken.
Carl Aspenberg har kört så många av företagets
bilar han kommit över. Mest imponerad är han
av succémodellen Bentley Continental GT, som
ju fortfarande prisas av motorpressen världen
över. Fick han välja skulle han vilja ha den
som tjänstebil i veckorna, men en mera brutal
asfaltvecklare (utan �ädring?) från Lamborghini
på helgerna. Från RREC:s sida önskar vi
Carl lycka till och hoppas på e� fortsa� go�
samarbete!

Välkomna som nya medlemmar i den svenska sektionen av RREC!
Följande nya medlemmar har tillkommit i den svenska sektionen:
Per Hallbäck, Villa Brunnsberg, Sturegatan 10, 532 32 Skara
Bil: Rolls-Royce Phantom I 1927 Playboy Roadster by Brewster
Staffan Leth, Stigen 2, 780 41 Gagnef
Stephen Pike, Produktvägen 16, 246 43 Löddeköpinge
Bilar: Bentley T 1966, Bentley TII 1979, Bentley Mulsanne Turbo 1983
Anders Sundin, Sveavägen 5A, 692 30 Kumla
Bil: Bentley 3.5 litre 1935
Leif Wahlström, Näktergalsvägen 15, 237 34 Bjärred
Bil: Rolls-Royce Phantom 2005
Vi hoppas att Ni alla skall känna Er hjärtligt välkomna och att Ni skall få glädje, nytta och kunskap tack vare
Ert medlemskap i klubben!
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Rolls Royce – Self System AB ´the work shop´
Jag har härmed nöjet att erbjuda mina tjänster för renovering av äldre Rolls
Royce bilar
Genom mitt intresse för detta bilmärke kombinerat med mitt yrkesval har
jag både kunskapen och noggrannheten som krävs för att slutresultatet ska
bli till glädje för ägaren.
Några exempel på arbeten
• Kompletta ”chassi” renoveringar
• Lackering av ”chassi” komponenter
• Förmedlar återuppbyggnad av trä karosser
• Byte till nytt men ändå tidsenligt korrekta elsystem
• Ytbehandling av muttrar skruvar mm
• Glas och sand blästring
• Besiktning av bilen innan köp till fördel för både köpare och säljare
• Transport av bil på Trailer inom Sverige
• Förmedling av reservdelar, ”missing parts” från England och USA
• Polering av rostfritt, aluminium mm

Phantom II, Komplett chassi renovering till högsta standard
Kent Sävåsen, Self System AB
Rantens Torg 5
521 31 Falköping
0708-38 90 00

Annonsregister
Bentley
Bil & Industribromsar
Dan S-born Reﬁning
Jan E Grynning
Kent Sävåsen, Self System AB
Norrorts Bil & Van Service
PASCO AB
Prinfo Alfredssons AB
RR & B Motors
Rohdins Automobile Service AB
Skansen Konferenscenter
Södra Förnicklingen AB

sid 38
sid 10
sid 47
sid 31
sid 45
sid 11
sid 48
sid 5
sid 9
sid 22-23
sid 15
sid 28

Annonspriser i den Svenska Bulletinen, priserna anges för helt kalenderår
Omslagets sista sida
Mi�uppslag
Helsida
Halvsida
Kvartssida

svart/vit
5 500 kr
5 000 kr
2 500 kr
1 500 kr
1 000 kr

Färg
11 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
3 000 kr
2 000 kr

Medlemmars radannonser är gratis
Guiden
I våra planer kommer RREC guiden a� ﬁnnas i Bulletinen och på klubbens hemsida. Denna
kommer a� vara till för dig som äger en Rolls Royce och där kan du få många tips. I Guiden
kommer du a� hi�a företag som är intresserade av a� hjälpa dig på olika sä�.
Antal utgivningar
4 nr per år
Upplaga 500 ex

Bilar till salu
RR Silver Cloud II 1960, Svensksåld, har ja� 3 ägare. Första ägare AB Nordstjernan. Vänsterstyrd.
Silver och svart med mörkröd skinnklädsel, regelbundet servad sedan ny. Går mycket bra, ingen
rost eller andra fel. 400 000.- eller högstbjudande
RR 20/25, 1936 Hooper touring. Svart /mörkröd med ljusbrun skinnklädsel, orenoverad, go� originalskick. 300 000.- eller högstbjudande.
Bentley Mk6 1950. Helsvart, orenoverad i ﬁnt skick, inga fel. Högerstyrd, allt i original, även verktygssatsen. 250 000.- eller högstbjudande
RR Silver Shadow 1974 vänsterstyrd. Svart med oxblodsförgat skinn. USA-variant i ﬁnt skick. 150
000.- eller högstbjudande.

Är du intresserad? Kontakta Roﬀe på tel 08-756 31 80

Dan S-born Reﬁning
S/Cloud - delar säljes. Skinninredningar i rött och blått. Alla dörrar ok, Hela
rutor runt om, även fram och bak. Stötfångare och horn i bra skick Dimljus
& baklysen. Hel kaross. Renovering av fjäderpaket för S-mod. & Cloud.
Navkapslar bak till RR i rostfritt. Skärmar fram S3/Cloud III. Plåtdetaljer
nya för S/Cloud. B80-motor till salu. Nya rutor fram till S/Cloud. Fina
radialdäck på fälg, 235x75x15.
Karosseriarbeten-delar i aluminium utföres-tillverkas. Originaldäck Avon
8.20x15 i gott skick köpes.Växellåda manuell eller automat till B60 köpes
oavsett skick.

TILL SALU: Bentley S1 2-door Sport Saloon Continental Park Ward 1957
, 14876 mil , Regal Red, Rött skinn, taklucka, nybesiktigad och registrerad i
Sverige. Nyservad samt renoverad fjädring bak. Går helt fantastiskt. Byggt
helt i aluminium. En äkta landsvägskryssare.

Dan S-born Reﬁning , Beateberg 7431, 762 93 Rimbo
0175-67034, 0707-926276, e:mail info@dansborn.com

UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB

Rolls Royce Phantom II 3-Position Drop Head by Ranalah. Gräddfärgad med vacker skinninteriör i oxblod. Unik 2-Dörrars Rolls Royce, som vunnit Concour D´Elegance bland 500 bilar. Endast
2 tillverkade. Bilen har genomgå� en 4.000 timmars nut and bolt restoration
Rolls Royce Phantom I Sedanca de Ville by Barker 1929 Tidigare ägd av Prinsessan Dianas familj.
Mörkt olivfärgad med svarta skärmar. Vackert patinerat skick och mekaniskt totalrenoverad.
Aston Martin Virage Volante 1991. Premiärbilen från Birmingham-Utställningen, den enda i si�
slag. Röd med svart skinninredning. Bilen är i nyskick och nyservad av fabriken. En unik och vacker cabriolet med mycket god potential för framtiden.
Bentley R-type 1953. Vinröd och svart med cognacfärgat skinn. Mycket ﬁn bil med överväxel.
Bilen, som är välkänd i RREC har stor sollucka och samtliga verktyg. En mycket trevlig och användbar bil för alla tillfällen
Bentley MarkVI 1952 Freestone & Webb. Vinröd och silver med vacker beige skinnklädsel samt
fantastiskt vackra bord i baksätet. Tillverkad i aluminium i endast e� fåtal exemplar. Bilen är i e�
synnerligen go� skick.
Ferrari 308 GT4 1974. Mörkblåmetallick med vacker mörkblå/beige inredning. Bilen har endast
gå� 3.900 mil och är utrustad med bl. a. AC. Enligt uppgi� ”Sveriges ﬁnaste GT4”.
Maserati Royale 1989. Graﬁtmetallick med vacker magnolia skinnklädsel. Endast körd 1.900 mil.
En unik bil, som endast tillverkats i 48 exemplar helt för hand. Motorn är den legendariska V8-an
på 4,9 liter. Bilen är svensksåld och är enda kända exemplaret i Skandinavien. All tänkbar utrustning ingår
Visning e�er överenskommelse.
Vi köper gärna Er ﬁna bil kontant./ Vi åtager oss gärna säljuppdrag.
Ring för besök- Vi ﬁnns också på www.pascocar.com
Välkommen

Tel 070-756 46 60, 08-756 38 30, Garage 08-624 06 50
pascocar@swipnet.se

