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Är Du ännu inte medlem i RREC? Svenska Sektionen av den världsomspännande Rolls-Royce Enthusiasts’ Club
har f n c:a 250 medlemmar, som tillsammans äger mer än 300 av de Rolls-Royce och Bentley som f n finns i Sverige.
Inom hela RREC finns drygt 10 000 medlemmar världen över. RREC har som syfte att ge sina medlemmar största
möjliga nytta och glädje av och kunskap om dessa båda bilmärken. Du är välkommen som medlem även om Du
inte äger någon bil av dessa märken. Vill Du bli medlem? Gå in på www.rrec.se eller kontakta Svenska Sektionens kassör (se sid 2). Medlemsavgiften är f n 750 kr per år. Inträdesavgiften (engångsavgift) är därutöver 500 kr.
Klubbåret löper från 1/7 till 30/6. Första årets avgift reduceras i förhållande till återstående tid på klubbåret.
Som medlem får Du den engelska moderklubbens Bulletin sex gånger per år, en engelsk s k advertiser med
mycket matnyttiga annonser varje månad samt den Svenska Sektionens Bulletin (som Du just nu håller i handen)
fyra gånger per år, medlemsmatrikel m m. Du är dessutom välkommen att deltaga i den svenska sektionens alla
arrangemang året runt (liksom alla utländska rallyn m m) och kan få råd i alla avseenden gällande Rolls-Royce
och Bentley. Efter ett års medlemskap kan Du teckna en mycket förmånlig försäkring av Din entusiastbil via
klubben.
Från moderklubben kan Du bl a få arkivkort från tillverkningen m m för de flesta av de c:a 130 000 Rolls-Royce
och Bentley som hittills har tillverkats. Inom såväl den svenska sektionen, moderklubben och flertalet utländska
sektioner finns klubbshopar med många trevliga artiklar för alla Bentley- och Rolls-Royce-entusiaster. Mycket
välkommen som medlem!

Ansvarig utgivare
Redaktör
Tryckare
Utkommer 4 ggr/år

Göran Berg
Jan Möller
Prinfo Alfredssons Bollebygd
Upplaga 500 ex

Omslagsbild
Rolls-Royce Corniche - ett vackert derivat av Silver Shadow - läs
mer om denna modells historia

VÅR ORDFÖRANDES SPALT
Vår ordförande har ordet
Göran Berg

Bäste medlem!

i Håkans regi vet jag att
det kommer att bli både
välordnat och trevligt.
Vi återkommer så snart
planerna blivit fastare
– siktet är inställt på andra halvan av juli/början
augusti nästa år.

Tiden går fort, nu är det nästan jul
och de flesta av oss har väl ställt
undan finbilen.
Jag hoppas Du som medlem haft
nöje av årets evenemang. Du som
inte haft tillfälle deltaga har i alla
fall kunnat läsa, i vår numera
färgrika bulletin, vad som förevarit. Det har för övrigt varit en
stor glädje att mottaga frekventa
komplimanger för vår bulletins
innehåll och kvalitet, komplimanger som jag
omgående vidarebefordrar till dem som dragit
det stora lasset, vår redaktör Jan Möller, layoutare Svante Runberger och alla medlemmar som
bidragit med text och bilder. Tack alla!
Så låt oss nu blicka fram emot nästa år. Som
framgår av Evenemangskalendern bjuder 2007
på talrika tillfällen att umgås tillsammans med
våra vackra bilar.
Årsmötets tidpunkt och plats – Gyllene Uttern
utanför Gränna - är valt med omsorg så att
så många som möjligt skall ha tillfälle deltaga
– boka in den 11-13 maj redan nu!
Några utlandsevenemang är värda att särskilt
nämna.
Håkan Johansson jobbar vidare på ett av många
efterfrågat Skottlandsrally. Håkan har hittat ett
intressant alternativ till den nyligen nedlagda
färjelinjen Göteborg-Newcastle! Vi tar först
färjan Göteborg-Kiel. Därifrån en dagsresa till
IJmuiden (utanför Amsterdam) där vi på vägen
kanske hälsar på RREC´s Holländska sektion
innan vi tar färjan till Newcastle. Från Newcastle är det bara drygt 15 mil till Edinburgh och
hela Skottland ligger för våra fötter. Historiska
platser, vackra och dramatiska landskap, whiskydestillerier och mycket annat sevärt. Efter 6-7
dagars rundresa återvänder vi samma väg. Med
egen erfarenhet från en tidigare Skottlands-resa
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Jag får ofta höra klubbkamrater, som varit med
längre än jag, säga: Du
måste komma med på
något RREC Euro Rally,
det är en upplevelse! Och nu erbjuds ett excellent tillfälle: 2007 års rally går av stapeln 21-25
september i trakterna kring kurorten Bad Saarow (sydost om Berlin). Dit är det knappa 30 mil
från Trelleborg (via färjan till Sassnitz, som tar
mindre än 4 timmar). Inte ofta som ett Eurorallyt går av stapeln så nära oss! Från vår Svenska
sektion har vi särskild anledning deltaga, vi
skall ju överlämna ”The Europen Trophy”, som
vi förärades förra rallyt, till nästa innehavare,
vem nu det kan bli!
Avslutningsvis vill jag uppmärksamma alla på
det fina initiativ som tagits av Anders Malmqvist som både ordnat en chatsida för diskussion om vår hobby och våra bilar, dessutom har
Anders tillsammans med Lars Johansson introducerat ”Greasy Fingers Day” i vår klubb. Avsikten är att under sakkunning ledning utföra
praktiska moment som man kanske inte ger sig
på utan hjälp, och detta i goda vänners sällskap.
Chatsidan når Du via länken under ”Tekniska
Hörnan” på vår hemsida www.rrec.se. Nästa
tillfälle att få handgriplig hjälp av kunniga
klubbkamrater blir i april – mer information
senare.
Låt mig sluta med att på hela styrelsens vägnar önska alla Entusiast-medlemmar en Riktigt
God Jul och Ett Gott Nytt År och många trevliga upplevelser med våra vacckra bilar under
år 2007!
Göran

LEDAREN
Redaktören har ordet
Jan Möller

Då har väl de flesta av oss ställt in våra bilar för
vintern, fyllt på något extra kilo luft i däcken,
bytt olja och/eller gjort service. Förhoppningsvis skall det bli några torra, fina dagar även under vintern så att vår kära finbilar kan få komma ut ur garagen och därmed förhoppningsvis
tack vare detta fungera minst lika bra till våren.
Passa gärna på att köra fönsterhissar, elspeglar, stolar, centrallås
etc, som alla har en viss förmåga
att fungera dåligt om de inte används.
Vi har åter ett antal trevliga arrangemang att rapportera ifrån:
Håkan och Ulla Wolff arrangerade
i mitten av september Änglagårdsrallyt, som blev oerhört uppskattat av deltagarna. Många passade
dessutom på att övernatta på Hotel Bogesund i Ulricehamn i samband med rallyt. Det blev därför trevlig samvaro på hotellet
med gemensam middag såväl kvällen före som
efter rallyt, en modell som skulle kunna tillämpas även för andra mera lokala rallyn i framtiden, så att även medlemmar som måste åka en
bit kan deltaga och ha trevligt!
Rohdins i Trollhättan hade som vanligt sin trevliga tvådagars garageträff i slutet av september,.
Arrangemanget hade liksom tidigare år lockat
många deltagare från när och fjärran. En del entusiaster övernattade även i Trollhättan, i vissa
fall för att kunna deltaga båda dagarna.
Även Siv och Clifford Hellzéns garageträff lockade ett stort antal deltagare.
Kjell Lind berättar om en resa i familjens RollsRoyce Wraith 1939 till Annual Rally, P & A
Wood och the Lake District.
I detta nummer uppmärksammar vi ännu en
gång en jubilar – i detta fall den hittills mest
framgångrika modellen någonsin från RollsRoyce och Bentley: Rolls-Royce Silver Shadow,
Bentley T och de därpå baserade tvådörrarsmodellerna, efter 1970 betecknade Corniche

och/eller Continental. Utöver en artikel om modellen som sådan kan vi presentera två trevliga
och intressanta artiklar skrivna av två lyckliga
ägare till var sin Silver Shadow: Clifford Hellzén och Carl Lagercrantz. Redaktören tycker att
just dessa artiklar är två utmärkta föredömen
för andra medlemmar: Skriv en artikel om den
egna bilen och dess historia! De
flesta bilar har ju en historia som
är till stor glädje för oss andra att
få läsa. Och om Du bara tänker läsa
en enda artikel i detta nummer: Läs
Cliffords artikel! Det är sällan man
får läsa ett så roligt och personligt
inlägg om våra finbilar! Fast Calles
bils historia med Libyens diktator
Moammar Khadaffi i bakgrunden
bör Du heller inte missa…
De två nästa numren har redaktören för avsikt att uppmärksamma ytterligare
två jubilarer under senare tid: Rolls-Royce Silver Cloud och Bentley S samt Rolls-Royce Silver
Spirit, Bentley Mulsanne, Eight, Brooklands,
Turbo R m fl. Så skriv gärna några rader om Din
bils historia, av dessa modeller eller någon annan!
Carl Lagercrantz har dessutom bidragit till att
utveckla redaktörens i många avseenden högst
begränsade kunskap. På sidan 17 i förra numret
hade vi bl a en bild på den legendariska, silverfärgade Rolls-Royce 40/50 Hp med registreringsnumret AX 201, en bil som enligt legenden
gav upphov till det namn som sedan använts
för alla bilar av modellen 40/50 Hp, nämligen
Silver Ghost. Under denna hade vi så en bild på
en bil som vi identifierade som en trolig 10 Hp.
Carl berättar att detta är helt korrekt, men också
att det nu är världens mest berömda 10 Hp,
som numera ägs av Bentley Motors i Crewe.
För några år sedan renoverades denna bil enligt
Calle på samma utsökta vis (dvs ”regardless of
cost”) av den kända firman P&A Wood som
man tidigare renoverat AX 201. P&A Woods entré var fotograferad på sidan 15 i förra numret.
Dessutom berättar Kjell Lind om ett besök där
i sin artikel i detta nummer. P g a sitt registre5

LEDAREN
ringsnummer SU 13 kallas bilen enligt Calle
numera helt enkelt för ”Susie”. Tänk vad det är
mycket en redaktör går omkring och inte vet…
Och en ny legend inom bilvärlden är uppenbarligen född!
Kent Sävåsen berättar i detta nummer om vad
man kan hitta för information om sin bil genom
att lusläsa all den dokumentation om de flesta
Bentley och Rolls-Royce som finns på the Hunt
House. Utnyttja detta!
Lars Amarald beskriver bl a hur man ställer in
tändningen på Silver Shadow.
Detta nummer har jag den stora glädjen att välkomna vår medlem Jan Segerfeldt som en förhoppningsvis mera frekvent medarbetare i Bulletinen. Jan har ett brinnande intresse inom automobilia, ett intresse som är bredare än ”bara”
Rolls-Royce och Bentley, vilket t ex manifesteras
i en originalbroschyrsamling på runt 20 000 ex,
mängder av automobilialitteratur m m. Jan är f n
redaktör för Göteborgs Motorhistoriska Klubbs
tidning Ventilen och är oerhört kunnig om det
mesta inom bilhistoria, typ karosstillverkare etc
och kommer därför väl att komplettera redaktören med sina högst begränsade kunskaper. Jan
S har bl a bidragit med en bokrecension i detta
nummer.
Jan Segerfeldt har även skrivit en intressant artikel om Spirit of Ecstasy, som kommer i nästa
nummer. Och inte minst har han tagit ett flertal
supersnygga bilder, bl a ett läckra foto på nästa
Bulletins framsida med dagens Spirit of Ecstasy
på nya Rolls-Royce Phantom.

I nästa nummer räknar vi bl a med att rapportera från julborden och Bentley Stockholms
VIP-visning på Strandvägen 7 i slutet av november - enbart för RREC:s medlemmar. Vid
den senare kunde man bl a på nära håll studera
den nya öppna Bentley Continental GTC, med
all sannolikhet nästa succémodell från Bentley,
bl a beroende på (liksom övriga modeller i nya
Continentalserien) ett i sammanhanget mycket
konkurrenskraftigt pris. GTC:n visades även på
superbilsmässan Miles Per Hour i Göteborg i
november. Mässan besöktes bl a av Jan Segerfeldt. Du kan läsa hans rapport bland ”notiser
och nyheter” i detta nummer. I samma avdelning kan Du bl a även läsa om nyheter från dagens Bentley Motors i Crewe och Rolls-Royce
Motor Cars i Goodwood. Dessutom presenterar
våra två nya styrelsemedlemmar sig själva
Som vanligt: Stort tack till alla artikelförfattare
och till Er som har faktagranskat olika artiklar
i detta nummer!
Så får jag på min egen, hela styrelsens och övriga klubbfunktionärers vägnar tillönska Dig och
Din familj en skön och härlig God Jul samt ett
Gott Nytt År! Och om Du har brist på julklappsidéer kan Du alltid få hjälp av Siv i klubbshoppen. Till slut än en gång: ha det så trevligt i garaget under vintern! Vi andra längtar efter att få
se resultatet till våren!
Bästa entusiasthälsningar
Jan Möller

FAMILJENYTT
Vigda
Kristina Gabarsek och Magnus Hellman
16 september 2006
Vi gratulerar och önskar lycka till!
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EVENEMANGSKALENDER
RREC Månadslunch Stockholm: Första måndagen varje månad kl 12.30. Som omväxling byter vi i
vår till Restaurang Stallet, Tekniska Museets Lunchrestaurang (Museivägen 7, Djurgården). Nästa
gång 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj och 4 juni. Pris ca 75 kr inkl. smör, bröd och sallad. (OBS glöm
ej betala P-biljett, om Du inte åker buss med linje 69). 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. Nästa gång 30 januari med
fortsättning 27 februari, 27 mars, 24 april och 29 maj 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!
23-24 mars 2007
Vinprovning på Bjertorps Slott. Mer info Svante Runberger, 031-146306. Se separat inbjudan sid 8.
April 2007 (datum ej bestämt)
Greasy Fingers Day hos Lars Johansson, Bromma. En uppföljning på höstens uppskattade initiativ.
Tema denna gång: Hydraulsystemet. Info Anders Malmqvist 0707-631799
11-13 maj 2007
Svenska Sektionens årsmöte och rally på Gyllene Uttern utanför Gränna.
11 maj samling vid Gyllene Uttern på eftermiddagen. På kvällen grillbuffé.
12 maj kör vi ett rally söderut, bl a besöker vi Husquarna Fabriksmuseum. Årsmöte sen eftermiddag och på kvällen en trerätters middag med underhållning.
13 maj hemfärd efter frukost, men alternativprogram till Visingsö för dem som vill
Anmälan till Håkan Johansson senast 18 april, tel 070-590 55 58, e-post: hj@nvbk.se
17-19 maj 2007
Danska sektionens populära Forårsrally, detta år på Nord-Själland. Info Göran Berg 0708-108118
eller goran.berg@rrec.se
20 maj 2007
Tjolöholm Classic Motor – vår sektion deltar med egen klubbmonter. Info Jan Segerfeldt 031292946
15-17 juni 2007
Moderklubbens 50 års jubileums ANNUAL RALLY, Kelmarsh Hall
22 juli 2007
GARDEN PARTY för 40 års-medelmmar, The Hunt House, Paulerspury
Juli/Augusti 2007
England/Skottlandsresa planeras. Mer info Håkan Johansson, 0705-90 5558
12 augusti 2007
Wheels on Road – vi firar RREC 50 års jubileum över hela världen
21-25 september 2007
RREC EURO Rally, Bad Saarow (några mil sydost om Berlin).
27-30 september 2007
Skördefest Rally på Öland. Stort evenemang i samband med Ölands Skördefest med nattrundtur
och trevlig dagtur med våra bilar till trevliga ställen på Södra Öland. Svante Runberger och Johan
Arnell arrangerar, se separat inbjudan sidan 8.
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KOMMANDE EVENEMANG

Inbjudan till upplevelseweekend
med vinprovning på Bjertorps Slott
Fredagen den 23 mars till lördagen den 24 mars 2007 arrangerar RREC och Bjertorps Slott en liten
slottsupplevelse med vinprovning och femrättersmiddag.
Program
Fredagen den 23 mars ca kl 15.00 träffas vi och får då eftermidagskaffe med hembakat.
Vinprovningen startar kl 17.00 med goda viner från Alsace.
Slottets gourmetmiddag med femrättersmeny serveras vid 19-tiden
Övernattning i dubbelrum är reserverade för oss och på morgonen får vi en slottsfrukost.
Allt detta för 1320.- per person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 300.- per person. Kostnad för viner
till middag och vinprovning tillkommer.
Vi har reserverat 12 dubbelrum och 3 enkelrum, och anmälan görs till Svante Runberger innan
januari månads utgång.
Vi hoppas på ett stort intresse och om vädret tillåter önskar vi få ett flertal av våra vackra bilar
uppställda utanför slottets entré.
Svante Runberger, tel 031-14 63 06, e-post: svante.runberger@swipnet.se

Inbjudan till Skördefestrally på Öland
28 - 30 september 2007
Ölands skördefets är ett av Nordens största arrangemang, med närmare 300 000 besökare under tre
dagar. Vi vill nu ordna ett rally i samband med detta, i första hand för att våra RREC medlemmar
skall få uppleva Skördefesten i dess centrum, och dessutom vill vi slå ett slag för att marknadsföra
vår förening
Fredagen den 28 september anländer vi till hotell Skansen i Färjestaden, vi får en 2 rättersmiddag
och sedan en busstur under kvällen och natten för att studera Skördefestupptakten.
Lördagen den 29 september kör vi runt södra Öland med besök på fler ställen som bjuder ut sina
varor på Skördefesten. På kvällen en fyrarätters galamiddag på hotell Skansen.
Allt detta får Ni för 1 840.- boende i standardrum (dock wc och dusch i korridoren) på hotell Skansen, och för 2 360.- boende i femstjärnigt rum, allt räknat för boende i dubbelrum. Till detta tar vi
ut 400.- i startavgift per ekipage.
På söndagen arrangerar vi en liten extra upplevelse för dem som vill. Ett beök på VIDA-museet
och därefter en lätt lunch på det kända gästgiveriet Halltorp, bägge strax norr om Färjestaden mot
Borgholm. Kostnaden för detta är ännu ej fastlagd.
Vi vill ha intresseanmälan från Er senast 15 februari, då vår preliminärbokning på hotellet går ut
(preliminärt har vi bokat 29 rum). Detaljerat program att skickas ut till de som anmält sitt intresse.
Svante Runberger, tel 031-14 63 06, e-post: svante.runberger@swipnet.se
.
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ÄNGLAGÅRDS RALLYT
Änglagårdsrallyt den 16 september 2006

text Ulla-Britt Rost Runberger, bild: Svante Runberger m fl
Ulricehamn är platsen för dagens RREC rally.
40 bilar har samlats på Stora Skotteks gård denna förmiddag, ca 80 förväntansfulla personer

Några av de deltagande ekipagen, samlade framför
Skottek innan start
såg fram emot dagens utflykt. Solen strålade
från en molnfri himmel denna tidiga höstdag,
björkarna har gulnat så smått men värmen från
denna underbara sommar är fortfarande påtaglig. Vi bjöds på kaffe med hembakade frallor
som Ulla Wolff serverade oss och som vi åt med
god aptit.
Bilarna anlände i jämn ström och snart var vi
alla samlade. Rallygeneralen för dagen Håkan
Wolff hälsade de församlade välkomna till
detta Änglagårdsrally, tanken var att besöka de
platser som användes i samband med inspelning av filmen Änglagård.
Håkan presenterade vår guide för dagen, Birgitta Ignell, som under resans gång, med stor inlevelse och kunskap, kom att berätta för oss om
inspelningsplatserna och om ortsbefolkningens
upplevelser under inspelningsdagarna, att träffa Rickard Wolf i hotellets frukostrum iklädd
kritstrecksrandig sidenpyjamas hade i alla fall
jag tyckt varit spännande.
Skottek som gård är känd sedan 1400-talet och
var då en utgård till Torpa. Som befäst gård utgjorde den stabsplats för Sten Sture den yngre
inför slaget mot danskarna på Åsundens is
1520. Stora timmerbrötar hade lagts ut på isen
och framför dessa hade flera vakar hackats upp.

På den tiden var sjöns vattennivå högre än idag,
varför gården låg på en halvö och var därmed
lättförsvarad med vatten på tre sidor.
Olyckligtvis träffades Sten Sture av en
infanterikanonkula tidigt under slaget,
vilket hade till följd att svenska hären
saknade ledning och därmed föll tillbaka.
Följden blev att vägen mot Stockholm
öppnades, Sten Sture själv försökte att i
snabb släde ta sig till Stockholm för dess
försvar, men dog på Mälarens is. Så kunde
Kristian inta Stockholm under falska förespeglingar. Här kröntes han till svensk
konung och höll hov och svekligen ordnade till Stockholms blodbad, en historia
som vi väl känner till.
En minnessten restes i början av 1900-talet på
Stora Skotteks mark. En tidigare ägare, Mauritz Öfverström, donerade mark och pengar till
detta.

Vår kunniga ocg glada guide Birgitta Ignell
Men åter till dagens övning.
Snart satt vi i våra vackra bilar och i samlad
cortége åkte vi genom Ulricehamns centrum till
besökarnas uppskattade blickar. Vårt första mål
9
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var Väby, det var där, i filmen, som de två egensinniga bröderna, Gottfrid och Ivar, bodde. Villan med den stora verandan där de kunde hålla
reda på besökare till handelsboden som låg
granne med deras hus. Det var här de satt och
muttrade om dagens ”syndiga” ungdom och
det var i handelsboden som bodbiträdet smög
sig ut på lagret för att titta på porrfilm mellan
kundbesöken.

bedrivit stor hästuppfödning men har numera
en omfattande köttdjursproduktion.
Dags för lunch, nu började det kurra i magen
på många av oss, i Blidsbergs Basta kvarn blev
vi serverade en rejäl lunchmacka och vi fick nu

Väby, där bröderna Gottfrid och Ivar bodde. Affären ligger strax höger härom
Därefter for vi vidare till Älmestad och gården
Brostorp, i filmen var detta storbondeparet
Axel och Ruts hemvist. Här hade guiden stor
hjälp med berättandet av husets ägare Börje
Brostorp som hade många minnen från inspelningsdagarna att delge oss. Gården har tidigare
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Cecilia, trädgårdsmästare på Vinsarp och Lönnarp
möjlighet att sträcka på benen en stund för promenad i den vackra omgivningen.

Ordförande Göran med damer, Ylva och Ulla-Britt
utanför Blidsbergs Basta kvarn

Nu far vi vidare mot Vinsarp och
Lönnarp. Vinsarp har en fantastisk
trädgård med eget växthus med tillhörande lusthus som vi kunde besöka och njuta av en stund. Vi kunde
ställa våra frågor om barockträdgårdens alla växter till trädgårdsmästaren Cecilia som är ansvarig för all
trädgårdsplanering året runt både
på Vinsarp och på Lönnarp.
Vinsarp säteri har en lång historia,
på gården finns ett vackert stenhus
som är byggt redan på 1400-talet,
samma tid som Torpa stenhus, där
kan man idag hyra in sig för privata
fester med begränsat antal gäster.
Hasse Ekman och Eva Henning
bodde på Vinsarp med sina fyra pojkar under några år på 50-talet.

ÄNGLAGÅRDS RALLYT
sjön Lönnen. Guiden kunde berätta historier från förr när hon
själv blev inbjuden i salongen
för att dricka glögg med husets
dåvarande ägare. På den tiden
kunde man inte vara helt säker
på att man inte kunde möta en
råtta i hallen. Dagens ägare har
helrenoverat den vackra gården som idag är i ett mycket
gott skick
Dagen avslutades med middag
i Engelska villan i Ryfors, en
trerätters meny som lät sig väl
smaka.
Äntligen Lönnarp, filmens Änglagård
Äntligen kommer vi fram till filmens Änglagård,
Lönnarp, ett mycket vackert ställe, ett stort gult
hus med stora balkonger och altaner omgiven
av en enorm trädgård med blommande rabatter
och välklippta gräsmattor och med utsikt över

Två priser delades ut, först till de deltagare som
haft den längsta resan för att komma till rallyt,
herr och fru Mårder från Täby samt till familjen
Frisendahl som hade fått problem med växellådan i sin Silver Shadow och ”tvingades” åka
med sin BMW till rallyt. Båda paren fick var sin
bok som beskriver bygden runt Ulricehamn.

Sett på rallyt: Lars Wass vackra RR 20/25 HP Sedanca
De Ville by Windover

Eva Andersson och Kjell Hideström framför Kjells
och Barbros vackra bil
Ordförande Göran Berg tackade Rallygeneralen Håkan med medarbetare för ett väl genomfört rally och
efter stort tack och många kramar skildes deltagarna
åt för denna gång.
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Syntes också på rallyt

Vacker bil, dock utom tävlan. Mikael deGeer
gjorde oss den äran en kort stund före Rallystarten

Studie av en Phantom, vilka
insteg och ganska praktisk
bakdörr! Notera samtidigt
paraplyet i bakdörrens gavel. Fiffigt eller hur, undrar
hur snabbt andra tillverkare
tar efter
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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
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Annual Rally 2006 - med besök hos P & A Wood, och i Lake District
text och bild Kjell Lind
Tidigt i våras bestämde jag mig för att ta en
snabb tur med bil (RR Wraith 1939) till Annual
Rally i juni. När döttrarna Lisa och Anna fick
nys om detta ville de åka med och det kom önskemål om att åka upp genom Lake District på
hemvägen så plötsligt var det inte frågan om
någon snabb tur längre. Det fanns ju då ännu en
plats ledig så Kjell Andersson
åkte också med som Co-driver
och med alla hans resor (har
även bott i England) i ryggsäcken är det nog svårt att hitta en
bättre kartläsare.

P & A Woods bil hall är även något alldeles extra
både vad gäller innehåll men även när det gäller arkitektur. Byggnaden ligger i suterräng och
har utställning i två plan. Äldst i hallen var en
utsökt Silver Ghost från 1910 kallad ”The Titanic Ghost” Första ägaren var Morgan & Co Ltd
dvs konstruktören till det ödesdigra fartyget.

Vi tog Stena Line från Göteborg
till Fredrikshamn och körde sedan de 38 milen till Esbjerg i ett
svep och trots att det var mycket
varmt rullade Wraith:n på utan
några problem. I färjeläget träffade vi Anders Läck som var på
väg med sin magnifika Cadillac
V16 via London till Madeira.
Väl i land i Harwich ställde vi
in GPS:n dvs Kjell A på Great
Easton och P & A Wood:s absolut fantastiska anläggning. Jag har under tidigare Englandsresor sett en del verkstäder allt
från dragiga skjul med stampat jordgolv och
till denna ytterlighet som finns här. En ordning
och renhet som nästan får en att undra
om det verkligen utförs bil renoveringar/reparationer i dessa verkstäder.
Andrew Wood visade oss runt i verkstäderna, mycket intressant (behöver
väl knappast sägas) Exempel på bilar
i den stora verkstadshallen: 4 st Silver
Ghost (samtliga före 1913) WO Bentley
4,5L supercharger, WO Bentley 8L, ett
flertal Bentley Continental ”Fastback”
(R och S-typ) osv Allt i superordning,
helt otroligt, man blev nästa yr! Utanför i solskenet stod en helt original !
helt orörd ! Silver Ghost från 1921 det
var bara familjen Addams som saknades i baksätet. Jag hade kunnat stanna
bra länge i dessa verkstäder.
14

Silver Ghost 1910 ” The Titanic Ghost”
Priset var ca 8,4 milj SEK (bilen är nu såld) Här
fanns givetvis nya RR Phantoms och Bentley
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Continental osv Några utsökta Derby Bentley
fanns också bl a en Gurney Nutting sedanca
coupe men när man såg prislappen på 180 000
pund så lugnade man ner sig, fast en och annan
ide fastnade väl i huvudet både vad gäller bilar
och byggnader efter besöket.
Efter besöket på P & A Wood fortsatte vi mot
Kelmarsh Hall och Annual Rally. Det var extremt varmt men allt fungerande utmärkt,
Wraith:en spann som en katt plötsligt förändrades allt. På motorvägen endast några miles till

Kelmarsh Hall
avfarten till Kelmarsh Hall får vi punktering på
höger framhjul i full fart och tät trafik. Trots nya
däck och nya slangar hände det, förklaringen
kommer senare. Att bli stående på en engelsk
motorväg är något av det värsta man kan vara
med om, men vår tur var en ficka en bit längre
fram. Fram med reservhjul och domkraft, men
då kommer nästa problem. Wraith med flera är
ju utrustade med fasta domkrafter, på min bil

Silver Ghost open tourer för SEK 4 milj i Risties monter

hydrauliska. Jag har inte använt dessa sedan jag
renoverade bilen för 10-13 år sedan och om dessa inte används så kärvar de lätt och kan fastna
i lyft läge och då är man ju hel rökt dvs man
får inte ner bilen på backen. Jag har därför en
vanlig original domkraft i bilen, men här kom
problemet. Wraith är ju den första modellen
tillsammans med Phantom III som saknar framaxel och när ett hjul blir helt lufttomt fram ligger
bilen nästan på backen, något man inte tänker
på när man normalt tar av hjulen med luft i, dvs
man får inte under någon normal domkraft under bilen där det går att lyfta.
Närheten av Annual rally gav sig till känna.
Den ena vackrare Rolls-Roycen efter den andra
stannade och erbjöd sin hjälp. Vi fick låna en
saxdomkraft jag tror från en Ford som vi kunde
lyfta med så min domkraft gick under och inom
kort var vi på väg igen, dock med tre hjul med
vit däcksida och ett fjärde (reserv) med svart. Vi
körde direkt till hotellet där vi skulle bo endast
några miles från Kelmarsh Hall och en kall öl
i puben efter att vi lastat ur bilen har nog aldrig smakat bättre än efter en lång dag inklusive
punktering på en stekhet motorväg.
Annual Rally lördag: Detta var den varmaste
dag jag upplevde under denna sommar. Totalt
vindstilla och solen värmde så det dallrade i luften, inte en skugga att hitta. Inne i Bonhams stora auktionstält gick knappast att vara hur gärna
man än ville, rena bastun! Man kunde bara vara
inne en stund i taget. Men förutom detta fanns
här bilar, bilar och åter bilar av ädlare märken,

RR 20/25 Freestone & Webb för £88.000
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delar, tillbehör, renoveringsfirmor, club shopen,
ja allt som har med våra bilar att göra. Ni som
varit på Annual Rally vet !
Vi letade delar efter medhavd önskelista (en del
hittades och en del annat också som inte går att
vara utan) och tittade givetvis på salu bilar. Mitt
genomgående intryck är att fint renoverade och
givetvis fina originalbilar stigit betydligt i pris
under de senaste åren, även om inte alla är i P
& A Woods prisnivå så tycker jag trenden vara
tydlig framför allt på unika bilar. Några exempel: I Risties monter fanns tre riktigt fina bilar,
20/25 DHC ca 1,5 milj SEK, P2 Continental
Sport Saloon ca 2.5 milj SEK, Silver Ghost open
tourer ca 4 milj SEK. Så det finns fler än P & A
Wood som vill ha bra betalt. En annan mycket
vacker bil som fanns till salu var en 20/25 Freestone & Webb sedanca coupe (där privata medlemmar får ställa sin bil till försäljning) men priset var hela 88 000 pund och då var bilen ändå
inte i ”mint condition”, men som sagt mycket
snygg design!

hjulen med ett avvikande hjul, som följd tänkte
jag väl att det kunde kvitta, men jag var i alla fall
uppe tidigt på söndagsmorgonen och lånade en
vattenslag på hotellet så jag kunde skura av det
värsta. Så till arrangemanget, bilarna ställs upp
klassvis för bedömning. Vår bil tillhör klassen
25/30 och Wraith och bedömningen genomförs
av ett antal domare med var och en sitt ansvarsområde tex inredning eller motorrum osv. Man
utgår ifrån maximala 100 poäng och räknar av
från detta för fel, defekter, icke original osv. För
att bilen skall få ett första pris måste den ha
minst 90 poäng, för ett andra pris 80 poäng. En
del andra pris delas också ut b la ”most elegant
car in class”, detta är en estetisk bedömning där
inte skicket på bilen är det viktigaste.
Så småningom kom då domartrusten till vår bil,
jag tror det var 5 personer som mer eller mindre
vände ut och in på hela bilen, de var överallt.
Nils Erik Sundblad filmade spektaklet. När jag
sedan kom tillbaka till bilen sitter det en gul rosett på kylaren, jag blev både glad och förvånad
och när en elegant engelsk dam med hatt och
allt kom och upplyste mig om att min bil blev

Under dagen träffade vi ett antal från svenska
sektionen, Nils-Erik o Ann-Marie
Sundblad, Kent Sävåsen, Anders
Rohdin, Derek o Monalisa Illingworth (som även bodde på samma
hotell som vi), Maths Forntegen
mfl. Ingen nämnd ingen glömd.
Fram på sena eftermiddagen hade
vi fått nog av värmen, det var
faktiskt så att jag och Anna inte
mådde riktigt väl av den stekheta
solen, varför vi återvände till hotellet för vila och god mat tillsammans med Derek o Monalisa samt
ytterligare några klubbkamrater
från England. Dagen avslutades
Chatworth i Peak District National Park
mycket trevligt och välgörande
för vätskebalansen efter den varma dagen.
klassens finaste bil blev jag ytterligare förundrad då det stod andra pris på rosetten. Jag hade
Annual rally söndag: Kjell A hade envisats med fått 88 poäng och det krävdes 90 poäng för föratt jag skulle anmäla vår bil till den stora Con- sta pris, men ingen i klassen hade mer än 88 pocourstävlingen på söndagen. Jag var väldigt äng, det var förklaringen. Hade jag haft rätt hjul
tveksam, då jag insåg att jag skulle ha en nack- och ett annat litet löjligt fel riktigt så hade jag
del av att vi hade 70 mil att köra plus två färjfått ett första pris. Jag var glad i alla fall och jag
ningar men jag anmälde vår bil ändå, vi skulle
tror inte att det var många ”utlänningar” som
ju åtminstone få en bra parkering! Nu då när fick pris, och jag hade verkligen inte trott eller
jag dessutom hade punkterat ett av de ordinarie hoppats på detta.
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På måndagen styrde vi norrut och passerade
bl a Derby, för att så småningom nå vårt första etapp mål, slottet Chatsworth: Ett mycket
vackert och imponerande ställe beläget i Peak
District National Park. På detta slott och i dess
omgivningar utspelar sig filmen ”Stolthet och
fördom” som är en av döttrarnas (även Anettes) favoritfilmer. Slottet med parker och omgivningar är en fullständigt fabulös
anläggning och dessutom fortfarande
bostad för The Duke and Duchess of
Derbyshire´s

verkstad som kom och hämtade hjulen och då
kom orsaken i dagen till punkteringarna, trots
nya däck och nya slangar. Gummiverkstaden
här hemma hade lagt i för stora slangar som när
de expanderar lägger sig i veck särskilt om hjulen går varma och det var ju precis det de hade
gjort på den glödheta motorvägen hela dagen.

När vi kom tillbaka till vår bil upptäcker vi ytterligare en punktering
(nr 2), fram nu också till allt elände.
Samma problem att få under en domkraft osv. En vänlig gammal man kommer med en riktigt bra fotpump så vi
kunde pumpa däcket och luften såg
ut att stå sig så vi beslutade oss för att
chansa på att vi med detta kunde ta
oss till närmaste by och förhoppningsvis gummiverkstad. Vi kom dessvärre
inte så långt innan luften gick ur och så
efter div mickel sate jag på mitt andra
och sista reservhjul. Glädjen även med
detta blev kort och i en smal backe Vi passerar Kirkstone Pass med synligt resrevhjul på
med murar på båda sidor fick vi punktering nr 3. Nu var reservhjulen slut,
Nu med ny slang styrde vi då mot Lake District
men i närliggande by fanns en mycket hjälpsam
och Lake Windermere
och ett av de vackraste områden jag åkt
i. Vägen blev smalare
och smalare innan vi
så småningom kom
fram till ett riktigt fint
litet pensionat nästgårds med ”Top Hill”,
som var Beatrix Potters gård och där hon
hämtade inspiration
till alla hennes barnböcker med möss och
kaniner mm.

Lumley Castle

Dagen därpå åkte vi
runt i området som
var betagande vackert, vi började med att
köra ner till Lake Windermere. En liten smal
17
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ringlade väg med stenmurar på båda sidor. Precis som vi kommit ut på vägen märkte jag att
bilen gick upp i temperatur. Då jag aldrig haft
några kylproblem med denna bil blev jag ställd,
men det var ju nedför till sjön så jag stängde av
direkt och lät bilen rulla. Nere vid sjön kunde
jag konstatera att det var tomt på vatten! Det
fanns ju gott om varan i sjön och när vi fyllde
på förstod jag varför, vattenkranen hade öppnat
sig en aning. Troligen hade den ändrat sig när
det skakat vid sista punkteringen och när bilen
sedan kallnade på natten så öppnade den sig så
vattnet sakta sipprat ut, tänk vad dessa punkteringar kunde ställa till.
När vi var i en butik i en liten by Hawkshead
visade det sig att butiksägaren var medlem i
RREC och hade varit på ett antal eurorallyn tillsammans med Kjell A. Vi fick en vägbeskrivning
efter att han frågat ”Is the car a good climber?”,
som jag har sparat för kommande resor. Det var
bergsbestigning som inte gick av för hackor. Att
det fanns sådana backar i England trodde jag
faktiskt inte. Vi körde utmed sjöarna och kom
så småningom till Ambelside där skulle vi tanka
för enligt vägvisaren fanns inte en bensinmack
förrän på andra sidan England.
Från Ambelside körde vi en enkelriktad liten
väg som vi aldrig hade hittat på egen hand och
som passande nog hade namnet ”the Swedish
Road”. Det var en stigning på ca 480 meter på
en mycket begränsad sträcka upp till ”Kirk-

stone Pass”. Här var det först tvåan, men mot
slutet ettan, som gällde. Här fick den gamle
kämpen från 1939 bekänna färg och resten av
dagen också. Över den ena bergskammen efter
den andra och uppe på en del av passen fanns
väderstationer som bl a visade vindstyrkan och
vi hade över 20 m/sek i motvind på flera ställen. Så småningom närmade vi oss östkusten
och Chesterle-Street en liten bit söder om Newcastle. Här finns ett av de mest speciella hotell
man kan tänka sig: Lumley Castle. Ett slott från
1300-talet med metertjocka murar och vindlade
trappor, spöken och allt. Vi har gästat Lumley
Castle tre år i rad och detta är något utöver det
vanliga. All personal går i medeltidskläder, alla
rum är olika och mycket speciellt inredda med
sänghimmel osv, Lisa och Annas rum hade t
ex en stor öppen spis på toaletten. Ta en titt på
www.lumleycastle.com, så förstår Ni.
Dagen därpå tog vi DFDS färja hem från Newcastle till Göteborg efter en mycket händelserik
resa. (Linjen är nu dessvärre nedlagd.) Ett litet
slut ord: Vi åkte under drygt en vecka ca 200
mil i en snart 70 årig Rolls-Royce utan några
problem förutom punkteringarna (som inte var
bilens fel). Som Ni ser behöver man inte vara
rädd för att använda en gammal bil. Så ut och
åk i Era bilar! Upplevelser och erfarenheter får
Ni i massor. Vi har kört över 4 000 mil med vår
Wraith efter renoveringen för drygt 10 år sedan
och det har blivit massor med minnen för hela
familjen, men kom ihåg att ha bra reservhjul
med rätt slangar och en domkraft som går att få
under bilen även när det är helt lufttomt.

Kom ihåg att anmäla ny adress, ändrat telefonummer, ny bil/såld bil etc. till vår kassör, til�lika medlemsregisteransvarige: Kalle Giertz, Hagalund, Rådalavägen 8, 147 91 Grödinge, alt.
e-mail: kalle.giertz@telia.com

E-mail är fantastiskt. Med ringa ansträngning, och helt gratis, kan klubben skicka ut information, tips, påminnelser om evenemang etc till medlemmarna. Och det kommer vi att göra
i ökad omfattning. Men har vi Din e-mail adress? Två tredjedelar av klubbens medlemmar
har lämnat sin. Om Du inte fått något e-mail från mig i höst, så skicka ett mail till
goran.berg@rrec.se , så kommer Du med på sändlistan nästa gång!
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Garageträff hos Clifford eller hur jag renoverar GWE 48
text:Tommy Strömberg och Clifford Hellzén
bild: Clifford hellzén
Den 8 oktober slog Siv och Clifford till igen
med en trivsam garageträff ute på Djursholm.
Flera medlemmar hade strömmat till för att se
hur det gått framåt för vår ständigt renoverande
Clifford. Eller var det kanske så att Sivs hembakade bullar lockade mest? Mötet blev en glad
och trivsam tillställning och vi kunde alla konstatera att Cliffords idoga arbeten de senaste 15
åren snart resulterat i en nästan klar 20/25HP
av verkligt fin renoveringsklass. Så låt oss höra
Cliffords egna ord ledsagadE av några illustrativa bilder.

Jag har under nästan en
20-årsperiod
renoverat en
Rolls-Royce
20/25 HP med

Så i oktober 2005 kördes karossen till Viklunds
Billack & Karosseri i Finspång. Men innan dess
hade jag tagit bort all gammal färg själv i mitt
garage och hjälpmedlet var Bums, Spackel och
i viss mån även sandpapper. Karossen stod sedan plåtren några år, skärmar och dörrar blev
aldrig åtgärdade då jag bara bytte lite trä och
riktade upp ytterkanterna i botten på dörrarna.
När det så var dags att ta av färgen på dörrar,
skärmar och fotsteg, så införskaffade jag två nya
burkar Bums. Vad det nu kunde vara i burkarna
så blev jag ändå tvungen att ta till sandpapper
av olika grader och t.o.m en sliptrissa i min
borrmaskin. Varje kväll vardagar som helgdagar en hel vecka, höll jag på för att få allt rent på
karossen, och det tog ytterligare tre veckor att få
bort lacken på skärmar, dörrar och fotsteg, som
hade kurvatur och svåra vinklar där åtkomligheten var besvärlig.
Nu började jag fundera på lackjobbet som skall
infinna sig ganska snart. Det gällde att lyssna
runt lite. Kostnad och kvalitet hänger ju ihop
som regel, även om jag känner att det i vissa
fall finns diskrepans i detta talesätt. För kanske
fem år sedan i samband med en Englandsresa
ställde jag frågan vad kostnaden skulle bli för
att lacka en plåtren kaross. Ca £ 7 500 blev svaret (SEK ca 125 000.-). När jag sedan kollat även
hemma och fått liknande svar från 75 000.- till
100 000.- (även 125 000.-) får jag intrycket att
summan ligger ganska rätt. Jag har ändå aldrig
reflekterat på en 25 000.- lackering, det vore att
förstöra dyr färg.
Nu så här efteråt kan jag berätta
att min lackering matchar det
bästa jag sett. Och de som in-

Barker kaross. Det
har varit så att i
perioder har jag
gjort uppehåll av
vissa anledningar.
Nu har jag emellertid ruckat på
mitt livsmotto ”Den dagen, den sorgen…” och
bestämt mig att nu djävlar ….skall det bli klart.
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lägga igen och i samband med det lade han
igen en del borrade hål som hade tillkommit under bilens 72-åriga liv.
Men, då hans huvudverksamhet var att reparera försäkringskador, tyckte han att det
var ganska praktiskt att kunna spackla på
min kaross och växla med ett försäkringsjobb i lackboxen för att sedan spackla ytterligare ett skikt på min kaross och sedan
till lackboxen igen etc.

spekterat resultatet kan intyga att mitt tyckande
stämmer till punkt och pricka.
Jag kan nu erkänna att jag
haft lite tur. Vid vårt första möte med Reino (ägare
till Viklunds Billack &
Karosseri) så var det naturligtvis svårt att ge ett
exakt pris. Slutpriset blev
dock endast 8 000.- högre
än vad uppskattningen
var från början, men för
att använda ett bevingat
ord så var det ”en piss i
Mississippi” när jag såg
resultatet. Han var inte
riktigt nöjd med mina
riktningar, han riktade
upp samtliga dörrar och det blev mer spackling
än han hade tänkt sig från början. Dessutom var
det en del sprickor i skärmarna som han fick

Jag tyckte mig märka att han tyckte jobbet
var roligt och anade att han med viss stolthet visade resultatet. En sådan här gammal
bil hade han aldrig lackat förut, och jag

lovade honom ett foto när allt satt på plats. Rekommendationer skall man vara försiktig med,
men i detta fall kan jag utan att darra på manchetten säga: ”Vill du ha en topplackering till ett pris utan att behöva belåna
huset upp till skorstenen, ring Reino”
Nu hoppas de besökande på garageträffen att det skall dröja innan Cliffords 20/25:a blir klar så att vi kan njuta av fler trevliga garageträffar under
kommande år. Fint initiativ som fler
kan ta efter.
Tack Siv och Clifford för denna garageträffsdag
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Rohdins garageträff
Text: Jan Möller
Bild: Jan Möller och Anders Rohdin
Så var det dags igen: Som så många år tidigare
bjöd Anders Rohdin efter sommaren in till sin
traditionella garageträff på Rohdins Automobileservice i Trollhättan. I år gick det hela av
stapeln fredagen den 22 och lördagen den 23
september. Båda dagarna bjöd på fantastiskt väder, med sol och 25o i skuggan, varför ovanligt
många i år kom i sina finbilar. Förmodligen var
totalt c:a 100 Rolls-Royce och Bentley på plats.
Elisabeth och jag valde att köra upp från Göteorg till Trollhättan vid lunchtid på fredagen. Dessvärre hade då en alltför hög lastbil
lyckats fastna i Tingstadstunnelns tak med
fullständigt trafikkaos och timslånga köer
som följd. Tanken på Rohdins fräscha buffé
gav dock en viss tröst i bedrövelsen allt eftersom tankarna på mat blev allt mer intensiva.
De enorma köerna blev kvällens toppnyhet
på TV:s Västnytt. Och det var väl inte utan
att man hoppades att det även satt en och annan miljöpartist i köerna och förbannade sin
envisa ståndpunkt att konsekvent motverka
en ny älvförbindelse i Göteborg. Som tur var
hade vi tankat före avfärd. Att sitta ett par
timmar i kö med en Rolls-Royce Silver Spirit
på tomgång går ju inte helt spårlöst förbi på
bensinmätaren.

fånget, trevliga likasinnade och vetskapen om
en väntande fräsch buffé kan ju få vem som
helst på gott humör. Och Anders Rohdin och
hans Rose-Marie gjorde liksom alla värdinnor
och Rohdins hela personal allt för att alla gäster
skulle känna sig välkomna.
Buffén gjorde som vanligt ingen besviken: Här
fanns detta år snittar med gravlax, räkor och

Trots ett stort antal sittplatser blev det ibland trångt vid
borden
rostbiff, rullar med kallrökt lax och pepparrotsgrädde, prinsesstårta m m. Till detta serverades
vin med Rohdins egen etikett, mousserande vin

Rohdins bjöd på en härlig buffé med alla tillbehör
Väl komna till Trollhättan togs man emot av
värdinnor som snabbt såg till att man fick ett
glas bubbel i handen. Snart var förbittringen
över trafiksituationen i Göteborg långt borta.
Bubbel i handen, rader av vackra bilar i blick-

Och vi låter oss väl smaka
från Italien, cider, Ramlösa citrus och kaffe. Det
ryktades att Rohdins skulle ha personalfest på
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kvällen efter andra dagens garageträff. Med
tanke på de enorma mängder vin som troligen
skulle finnas kvar även efter två dagars garageträff så fanns det stora möjligheter till en
mycket lyckad fest. Den härliga buffén hade en
strykande åtgång. Rohdins värdinnor hade därför ett styvt jobb med att hela tiden fylla på alla

En vacker Bentley 3½/41/4 litre 1933/1937 à 1 190 000 kr
fat med läckerheter. Bara i gästboken fanns 300
namn, så det var många entusiaster som besökte Trollhättan under dessa båda
dagar. Som vanligt hade alltså
många hörsammat inbjudan och
det var gott om entusiaster och
vackra bilar av de ädlaste märken
på plats. Det fanns dessutom en
och annan vacker bil även av andra märken att vila ögonen på.

varje bil fanns dessutom en informativ beskrivning av bilen på ett trevligt skyltställ. Här
fanns magnifika bilar från alla tidsperioder och
i alla prisklasser. Vad sägs t ex om en mycket
vacker och intressant benvit Bentley 3½/41/4
litre 1933/1937 Open Tourer by van den Plas för
knappa 1.2 Mkr? Bilen var 1933 en av de allra
första Bentley som överhuvudtaget tillverkades
i Derby-fabriken efter att Rolls-Royce tagit över
Bentley. Fabriken kraschade dock omgående
bilen under ett höghastighetstest i Frankrike.
Bilen ställdes då undan, men fick några år senare en ny och större motor, nytt chassinummer
och såldes som ny igen, denna gång som 1937
års modell! Man kan undra vad Konsumentverket eller Vi Bilägare skulle ha tyckt om detta!
(Vi Bilägare har i starka ordalag kritiserat det
utbredda fusket med felaktiga mätarställningar
och årsmodeller på importerade bilar). På senare år har Bentleyns nuvarande ägare tävlat
flitigt med bilen i Monte Carlo-rallyn och blev
bl a totalsegrare 2001. En härlig bil!

Men som vi alla vet: “There is no
such thing as a free lunch.” Många
passade på att (fraktfritt!) handla
original reservdelar, tillbehör och
accessoarer – även vi. Anders m
fl gjorde hela tiden sitt bästa för
att tillfredsställa kundernas alla
önskemål. Anders kan nu vara
En magnifik Phantom III Sedanca de Ville 1936 à $ 225 000
helt lugn när det gäller hjärtats
kondition. Om han klarade denna enorma anstormning utan problem lär det En annan mycket vacker bil var en USA-ägd
dröja många år innan han kan vara i riskzonen Rolls-Royce Phantom III 1936 Sedanca de Ville i vackert, orenoverat skick. Denna anses av
för hjärtinfarkt. Och Rohdins mekaniker hade
många vara världens mest välbevarade Phanfullt upp på båda lyftarna med att kostnadsfritt
testa besökarnas bilar, varav ett antal ej tidigare tom III med bara 17 000 miles på mätaren. Den
besökt Rohdins. Resultatet lär bli många sköna vann under flera decennier uppemot tvåhundra
verkstadstimmar under vintern och många Concourse d’ Elegance-tävlingar. Pris $ 225 000.
bättre fungerande bilar till våren.
Fyra bilar bytte ägare under dessa dagar, bl a en
vacker Rolls-Royce Corniche DropHead Coupé
På gården kunde man bl a beskåda uppåt tret1974 à 298 000 kr och en likaså mycket tilltalantiotalet stiliga bilar som alla var till salu. Vid
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de, silverfärgad Bentley Arnage Red Label 2000
à 1 350 000 kr. Sex andra affärer initierades, men
slutfördes ej under själva garageträffen. Men
som sagt: Här fanns vackra bilar för alla smaker
och plånböcker. Som entusiastisk Rolls-Royceägare kunde man t ex lätt börja fantisera om
att man kanske även borde ha en Bentley i sin
bilpark…

Tre gånger per dag kunde man se en mycket underhållande show med Rolls-Royce-ägaren Ruben Madsen, som av många anses vara Europas
främste clown. Han har bl a medverkat i Ryska
Statscirkusens föreställningar i nio år och är titt
som tätt i Monaco som clownchef i samband
med inofficiella (läs hos furst Albert med familj)
eller officiella cirkusföreställningar. Ruben är

En c:a femtio år gammal Cadillac
Convertible

Här behöver en detalj i framvagnen på en Silver Cloud ses
över. Verkstadschefen Peter
Sundberg samt bilens ägare
Urban Oldborn diskuterar
vad som behöver bytas

Här beundras en total renoverad
motor från en RR Phantom V,
James Young 1959. (Chassi nr
5-BV-1)
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dessutom en stor surströmmingsentusiast. Han
medverkade bl a som sådan då SVT:s Antikrundan sändes från Sundsvall härförleden, liksom
i ett inslag från Höga Kusten i SVT:s Packat och
klart i november, där han lyckades få även en
från början mycket tveksam Isabella Grybe att
bli surströmmingsentusiast. Och inte nog med
det: Hon blev även Rolls-Royce-entusiast efter
att ha fått låna Rubens spektakulärt surströmmingsmålade Silver Shadow, som hon fick låna

för att ta sig mellan Höga Kustens olika turistattraktioner.
De som önskade kunde som vanligt gå på guidad tur runt Rohdins högst imponerande anläggning. Man är ju numera störst i Norden på
Rolls-Royce och Bentley, såväl på verkstadssidan som när det gäller försäljning av begagnade
bilar av dessa märken. F n finns det i Sverige
c:a 1 100 Rolls-Royce och Bentley. Rohdins har
hela 800 av dessa i sitt kundregister. Dessutom har man kunder i
Norge, Danmark, USA m fl länder.
Man har därför mycket, kanske
t o m mer än någonsin, att göra.
Tidigare fanns det ju tre av RollsRoyce i Crewe auktoriserade verkstäder i Sverige. Eftersom såväl
Förenade Bil i Malmö som PIKAB
i Stockholm numera mest ägnar
sig åt andra märken kan man säga
att dessa lämnat walk over. Detta
förklarar åtminstone en del av den
stora anstormningen hos Rohdins.

En läcker W O Bentley 4/6½ litre
”Speed Six” 1931 à 2 800 000 kr

En sportig Bentley
Continental

Redaktörens Silver Spirit
på plats i Trollhättan – ej
till salu
1 100 bilar med såväl hög medelålder
som extremt komplexa konstruktioner
kan förklara ytterligare en del…
Stort tack för ännu en trevlig
garageträff!
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Den mångsidige Ruben Madsen uppträder, lagar surströmimngsklämmor och kör
Rolls-Royce!

Ovan
Här lagas det surströmmingsklämma, det behövs en
hel del ingridienser
Till vänster
Så skall en riktig klämma se ut!

En världsartist, clownen
Ruben Madsen

Rubens Madsens surströmmingsmålade
Rolls-Royce
Silver Shadow - en iögonfallande reklampeöare
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“Greasy fingers” - ny Silver Shadow träff
Text: Lasse Johansson & Anders Malmqvist
Foto: Reima Viitala

Första träffen för oss var den 28 Oktober
2006 i Bromma. Lasse Johansson & Co
ställde generöst upp med fina lokaler
som vi kunde träffas i. Vi var fyra bilar på
plats. Tre Silver Shadow och en Bentely
Mulsanne. Vi började enkelt med ett olje
och filter byte.
Vi passade på att göra en rundsmörjning av
våra bilar samt en översyn av bromsarna.
Vi har planerat att fortsätta träffas under
2007 med nya Greay Fingers Days.
Nästa Greay Fingers Day är planerat till
April 2007, Vi återkommer med datum.
Besök forumet www.rrbtech.com för info
och fler bilder.

Ovan: Reima Viitala med Anders Malmqvists bil i bakgrunden
Till vänster: Anders Malmqvist kollar
mönsterdjupet
Nedan: Från vänster: Lasse Johansson, Clifford Hellzén och Jan Sterge (Lasses kollega)
under Cliffords Shadow

Är du inte medlem i RREC ännu?

Skynda dig att anmäla ditt medlemskap
till vår ordförande Göran Berg:
goran.berg@rrec.se.
Se på bilderna! Så här roligt har vi!!
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TEKNIK
Tekniska Hörnan
Text och bild: Lasse Amarald
Hej igen, elände, elände, elände, det vita lappmöglet drabbade vår huvudstad den första november. Jag fick nöjet att fotledsförflytta mig
från norra sidan av Stockholm till de södra regionerna. Det totala kaos som rådde var ett rent
skådespel, alla bussar samt lastbilar stod tvärs
över vägbanorna så till följd av detta stod biltrafiken stilla upp till 11-12 timmar. För några
bilister tog bensinen slut efter timmar i köerna,
så många blev tvungna att lämna sina fordon
mitt på vägen då kylan var kraftig. De bilister
som lyssnat på meterologerna och bytt till vinterdäck blev tyvärr också sittande i de långa
köerna. Det är inte med glädje jag möter denna
årstid, men sommaren har varit bra med många
fina mil bakom ratten.
Sverige har skatt- och besiktningsbefrielse för
bilar före 1950 om de har klarat en registreringsbesiktning. Är bilen mer än trettio år är det kontrollbesiktning vartannat år. Bilen blir dessutom
skattebefriad.
Men det är tyvärr många som tror att bilen får
brukas om fordonet fått ett nedslag på Bilprovningen.Citat ur Bilprovningens protokoll: ”För
underkänt fordon gäller följande: Ny besiktning
måste utföras, felen måste åtgärdas snarast. Du
får inte använda fordonet mer än vad som är
nödvändigt för att få felen åtgärdade. Efterkontroll hos Bilprovningen måste ske inom två månader men körförbud inträder efter en månad.
Då får fordonet köras kortaste vägen till besiktning eller till bilverkstaden”.
Syftet med den förlängda tiden för efterkontroll är att det ibland kan vara svårt att få tid på
verkstad eller att få fram reservdelar. Det lägre
efterkontrollpriset gäller i två månader. Om du
hamnar i en poliskontroll och inte gjort något
åt felen riskerar du böter. Fel som upptäcks vid
polisens flygande inspektion markeras med
F på protokollet. Från och med den tredje underkända kontrollen får fordonet brukas endast
en vecka innan den får körförbud. Det innebär
i klartext att man inte får nöjesåka eller bruka
fordonet förrän felet är åtgärdat.
Jag fick uppdraget att köra åtta barn en kväll
i en av mina Rolls-Royces Phantom V från en
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bröllopsfest. Då jag inte ville begå något lagbrott tog jag kontakt med trafikpolisen. Bilen är
tillverkad före 1969 då bälteskrav för personer
sittande fram började gälla. Efter 1970 kom krav
på bälte även bak. Min fråga var vad som gäller om man vill köra barn i bilen? Polisinspektören blev lite ställd av min fråga och bad att
få återkomma med svaret när han pratat med
Vägverkets jurister. Några dagar senare blev
jag uppringd och fick följande svar: Är din bil
registreringsbesiktigad utan bälten så finns det
inga krav på att barn skall ha bälte. Men du får
endast köra det antal barn eller vuxna din bil är
registrerad att få ta. Självklart skall vi se till att
de små kan åka tryggt i våra bilar, men har man
inte för vana att ha barn i bilen kan det är ibland
vara både svårt och dyrt att montera in bälten i
våra gamla bilar.
Jag pratade med min billackerare i dag och fick
informationen att efter nyår får endast vattenlösliga färger användas vid lackering. Alla tinnerbaserade färger skall sluta säljas på Svenska
/ Europeiska marknaden. Lite synd tyckte lackkillen då dagens lacker är mycket bra. Jag ringde
till Martin Fredrikson på Zikens Akzo Nobel för
att få lite mer information: Det är ett EU-direktiv att färgen måste vara VOC-godkänd. Detta
innebär att lacken måste vara godkänd under
ett bestämt lösligt gränsvärde. Detta berör lösningsbaserade lacker, men han hade läst att det
fanns möjlighet till dispens för veteranbilar.
Det kommer att säljas thinnerbaserade färger
även efter nyår, så länge de finns kvar i lager.
Ett mindre utbud av dagens lösningsbaserade
färger kommer också att kunna köpas med dispens. Han meddelar också att de nya färger som
kommer är av hög kvalitet
.
Jag vill också passa på att ge en eloge till vår
webmaster Roberth Nironen och till Anders
Malmqvist som båda lagt ner all sin fritid på
våra nya hemsidor.
Dessutom ett stort tack till Anders Rohdin som
har bidragit med samtliga serviceunderlag
översatta till svenska. De kan laddas hem från
vår hemsida.
Lars Amarald

TEKNIK
Hur man ställer in tändningen på Silver Shadow
Text och foto: Lasse Amarald
Fördelaren på tidiga Shadow-modeller har
dubbla brytarspetsar med åtta nockar på fördelaraxeln. Med två brytare ville man förlänga
brytarspetsens öppningstid. Det innebär att den
första brytaren öppnar tändningsfasen och den
andra brytaren stänger densamma. Där arbetar
båda brytarspetsarna tillsammans med tändning till samma tändstift. Man övergick senare
till att använda en brytare i fördelaren.

brytaravstånd är att använda en kamvinkelmätare. Koppla in mätaren på motorn, starta sedan
motorn och vrid justerskruven på fördelaren
(bild 2) så att visaren på kamvinkelmätaren visar mellan 26-28 grader. Jag brukar varva motorn några gånger och se så att kamvinken inte
ändras markant. För om så är fallet är fördelarens lager glappa och bör bytas. Vid gaspådrag
påverkar ett glappt lager kamvinken och får till
följd att bilen rycker. Om ni inte har tillgång till
kamvinkelmätare kan ni ställa in brytaravståndet med bladmått. Då ska avståndet vara mellan 0,356 mm och 0,406 mm.
Det finns två sätt att ställa in tändningen på en
Shadow som har en brytarspets: med en strobo-

Bild 1
När tändningen ska ställas in är det viktigt att
brytarspetsarna / brytarspetsen är rätt inställd
innan man börjar vrida på fördelaren. Om ni
har en brytare i fördelaren så justerar man brytaren med en fast nyckel eller en liten skiftnyckel på fördelarens utsida. (Bild 1 visar fördelaren
med avtaget fördelarlock). Säkrast för att få rätt

Bild 2

Bild 3
skoplampa (bild 3) eller en vanlig testlampa.
Om ni använder er av stroboskoplampa gör ni
på följande sätt: Koppla in lampans sladdar på
strömförande + och minus - jord på bilen. Montera dessutom kabeln som ska monteras mellan
tändstift och ettans tändstiftskabel. Det är på
motorns högra sida längst fram som cylinder nr
1 räknas och det är där vi ansluter stroboskoplampans kabel på tändstiftet. (Bild 4) Lossa sedan det smala rör som går mellan fördelaren och
förgasaren. Fördelaren påverkas av det vakuum
som bildas i insugningsröret till motorn och styr
därigenom en centrifugalregulator inne i fördelaren. (Den gör att motorn får en tidigare tändning vid högre varvtal.) Bilar med chassinummer mellan SRH 8742 och SRD 22117 bör ha ett
varvtal på ca 800 varv per minut vid inställning
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av tändning (motor med lång slaglängd). Lät�tast är att använda en separat varvräknare som
kopplas in på motorn. Starta motorn när varvtalet är inställt med tomgångsskruven. Sen riktar ni stroboskoplampan på fläktremsskivans
gradmarkering. (Bild 5). Ni ser den lättast under oljepåfyllningen på motorns vänstra sida.

Bild 5
Ibland kan det vara svårt att se markeringarna
på gradskivan då olja och smuts förhindrar
detta, en motortvätt är då att rekommendera.)
Ni ser nu vilket gradtal motorn är inställd på i
det blinkande ljuset. Det finns en fast markering
på motorn som ser ut som en pilspets nere vid
gradskivan. (Bild 6) Om ni har 800 varv/min ska
siffran 5 stämma överens med pilen.
Har ni ett chassinummer före SRH 8742 bör motorns varvtal vara 475-500 varv/min då ska det
vara siffran 3 (motor med kort slaglängd). Har
ni en bil som är senare än chassinummer SRD
22118 skall motorvarvet vara 1200 varv/minut
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och siffran 15. Siffran markerar grader TDC innan kolven når sitt övre läge i motorn och börjar
vända neråt. För att kunna vrida in fördelaren
till rätt gradtal måste ni lossa låsmuttern på fördelaren. (Bild 6) Då rotorn går moturs ökar ni
förtändningen genom att vrida fördelaren medurs till ett högre gradtal, eller sänker genom att
vrida moturs. Det blir ett högre gradtal/siffra på
markeringen om motorvarvet ökar och motorn
får då en tidigare förtändning. Om ni vill sänka
oktantalet från 99 oktanig bensin till 94 oktan
kan man ändra förtändningen till 2 grader TDC
och 800 varv/minut.
Om ni inte har tillgång till stroboskoplampa
och varvräknare och har ett chassinummer före

SRH 8742 går det att ställa tändningen ändå.
Vrid in motorn så att gradtalet är 2 grader på
markeringen mitt för pilen, ta sedan bort fördelarlocket. Lossa fördelarens låsmutter och sätt
på tändningen utan att starta motorn - ni behöver nu en vanlig testlampa. Jorda lampans kabelklämma mot gods och sätt spetsen mot brytarspetsens rörliga del, vrid sen försiktigt fördelaren till lampan börjar lysa. Lampan börjar
lysa när brytarspetsen öppnar. Skruva nu fast
fördelaren i detta läge. Det smala röret mellan
fördelare och förgasare behöver inte monteras
loss om ni ställer in tändningen på detta sätt.
Lycka till!
Lars Amarald

TEMA JUBILARER
Rolls-Royce Silver Shadow och Bentley T 40 år
Text: Jan Möller
Bild: Jan Möller, Jan Segerfeldt och Rolls-Royce Motors
Tack till Anders Rohdin för faktagranskning
1965 var ett år då britterna fick sin stolthet tillbaka. Begreppet god smak när det gällde bilar
fick samtidigt nya dimensioner bland alla mera
välbeställda invånare inom det brittiska imperiet. På privatklubbarna i London samt alla
Storbritanniens pubar fick man ett nytt samtalsämne. Så det var ingen tvekan om vad som
var huvudattraktionerna på the London Motor
Show på Earls Court i London hösten 1965: Det
var i två montrar alla britter trängdes, allt för
att få se de helt nya Rolls-Royce Silver Shadow
och Bentley T. Förändringarna var så radikala
att många helt tappade hakan. Var dessa moderniteter verkligen produkter från Rolls-Royce

Rolls-Royce Silver Shadow
– en institution inom ”the Royal Impire”?! Men
den brittiska stoltheten gick inte att ta miste på.
Företaget Rolls-Royce och dess bilar uppfattades ju som mera brittiska än självaste Rule Britannia vid ”Last Night of the Proms” i Royal
Albert Hall: Dessa nya modeller visade ju att
brittisk ingenjörskonst åter låg i världsfronten!
Återigen kunde Rolls-Royce med eftertryck
sägas vara ”The Best Car in the World”! Och
alla engelska gamla damers besparingar i
Rolls-Royce-aktier verkade vara tryggade för
avsevärd tid framöver.
I Rolls-Royce monter på Earls Court visades
hela tre Silver Shadow, en ”Regal Red”, en
”Dawn Blue” och en ”Shell Grey”. Bilarna upplevdes som extremt moderna, små och kompak-

ta, inte minst i jämförelse med en majestätisk,
jättelik Phantom V på dryga sex meter precis
intill i samma monter. I Bentley-montern kunde
man se två Bentley T, en i ”Carribian Blue” och
en vackert tvåfärgad i ”Sage Green over Smoke
Grey”. I Bentley-montern fanns dessutom två
mycket eleganta S-serie-modeller (föregångaren
Rolls-Royce Silver Clouds Bentley-version) med
specialkarosser, båda från Mulliner Park Ward.
Den ena var en spektakulärt vacker vit, tvådörrad Continental drophead coupé och den andra
en fyrdörrad Continental Flying Spur i ”Shell
Grey and Blue”, en vacker modell som heller
inte går av för hackor. Även här kunde man se
att de nya modellerna i jämförelse var betydligt
mindre än föregångarna. (Längden var t ex bara
516 cm i stället för föregångarnas 538 cm. De
var 10 cm smalare och hela 13 cm lägre.) Några
beskrev det som att de äldre modellernas mått
var ”betydligt mer generösa”. Silver Cloud och
Bentley S var modeller som av konservativa
britter ansågs vara mycket vackra och ha verklig grace, dvs tilltalande drag med anständighet,
värdighet och klass. De hade ju dessutom bara
funnits i tio år… Det fanns därför konservativa
bilköpare som frågade sig om det verkligen var
nödvändigt att ersätta dem med dessa kantiga,
små, moderna ”klossar” till bilar? Var inte rent
av deras slanka drag, kompakta format och moderniteter under skalet nästan opassande? Men
som sagt, de låg ju i världsfronten. Men var de
verkligen ”riktiga” Rolls-Royce och Bentley?

Bentley T-type
Leveranserna av de nya modellerna började så
smått under våren 1966, då även motorjourna31

ROLLS-ROYCE PHANTOM V
LIMOUSINE AV JAMES YOUNG, 1961
Designnummer PV 15, 5-BV-1
En otroligt pampig och ovanlig limousine byggd av den bäste karossmakaren. Nuvarande ägaren
köpte bilen och lämnade in den till Rohdins för totalrenovering. Chassiet är nu helt renoverat och i det närmaste
färdigt. Återstår karosseriarbeten, inredning, krom och lack
samt slutmontering. Offert på detta kan lämnas.
Pris: BUD ÖVER 1 000 000:-

ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT II 1990, RHD
Chassinummer: LCH 33310. En snygg silver Spirit
av nyare typ. Mörk blåmetallic med inredning i
ljust skinn med blå sömmar och mattor. Extramattor
medföljer. Bilen kom till Sverige 2006 då den engelske ägaren flyttade till Överkalix. Väldigt mycket bil
för pengarna..
Pris: SEK 265 000:-

BENTLEY T L, STD SALOON, 1973 RHD.
Chassinummer: SBH 15585. Den här Bentleyn är i ett
mycket gott bruksskick. en riktigt trevlig bil att köra.
Lågt prissatt
Pris: SEK 115 000:-

VI HAR ALLTID CA. 30 ROLLS-ROYCE &
BENTLEY TILL SALU FÖR VÅRA KUNDERS
RÄKNING.
RING FÖR MER INFORMATION

BENTLEY CONTINENTAL R, 1993, LHD
Chassinummer: NCX 42150. Detta var fabrikens “top
of the line” 1992 när modellen presenterades. Denna
bil är såld ny i Tyskland, men kom till Sverige sommaren 2006. Den har rullat ca 100 000 km och är i ett
mycket gott skick, möjligtvis något nött i klädseln. den
är lackerad i svart med pipat inrede i grått. Mycket
resonabelt prissatt
Pris: SEK 675 000.-

BENTLEY MULSANNE, STD SALOON, 1981, RHD
Chassinummer: BCH 02037. En mycket snygg Mulsanne, med fin inredning. Karosseriet kan behöva lite
rostlagning på skärmkanter och lacken är litet sliten.
Bra motor och en trevlig bil för ett extremt lågt pris.
Pris: SEK 99 000.-

BENTLEY TURBO R, STD SALOON, 1991, LHD
Chassinummer MCX 33957. Bilen är lackerad i grå metallic med matchande inrede. Den är i bra bruksskick.
Påkostad hos Rohdins Automobile Service AB det senaste året.
Pris: SEK 345 000:-

A. Rohdins Automobile Service i Trollhättan AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan, Sweden
Tel. +46 (0) 520-108 06 or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
Email: info@rohdins.nu - Website www.rohdins.nu

TEMA JUBILARER
listerna fick tillfälla att börja göra sina tester.
Rolls-Royce Silver Shadow fick snart ett myckert varmt välkomnande i pressen. ”Vi kan tveklöst beskriva Silver Shadow som en värdig efterträdare till Cloud och Phantom” [vilket inte
vill säga litet] skrev t ex Autocar. Man uppmätte
en toppfart på 185 km/h och en acceleration 060 mph (0-96 km/h) på 10.8 sekunder, ungefär
som för Silver Cloud. Man ansåg samtidigt den
nya modellen som påtagligt förfinad och förbättrad i de allra flesta avseenden i förhållande
till Silver Cloud III, även om man ansåg att
däckbullret var högre än vad man hade förväntat sig. Den mjuka, svävande och komfortabla
gången ansågs mycket behaglig men samtidigt
typiskt amerikansk, kanske t o m lite väl mycket anpassad för den amerikanska marknaden.
Speciellt menade man att detta gällde den något
oprecisa styrningen och vägenskaperna. I USA
pratade man om att en bil måste tåla att föraren
nyser utan att man hamnar i diket… Dålig styrrespons kallas detta på andra håll…
Rolls-Royce Silver Shadow och Bentley T samt
Corniche m fl kom dock med tiden att bli RollsRoyce största kommersiella framgång någonsin
med 41 513 sålda exemplar, den i antal bilar
mätt största framgången på 15 år sedan Silver
Ghost och ett ”all time high” som sedan dess
och fram till dags dato aldrig överträffats när
det gäller Bentley och Rolls-Royce. De nya
Bentley Continentalmodellerna är dock på god
väg. Totalt tillverkades 32 38233 fyradörrarsblar, varav 30 053 Rolls-Royce och 2 280 Bentley

(motsvarande 7 %). Dessutom gjordes fram t
o m 1980 sammanlagt 4 841 och fram till 1995
9 131 st Silver Shadow-baserade tvådörrarsbilar
inklusive Rolls-Royce Camargue. Av alla dessa
fanns 2006-09-01 enligt Anders Rohdins sammanställning 399 st fyradörrarsbilar (1966-1980)
och 91 st tvådörrarsbilar (1966-1995) i Sverige.
Detta motsvarar 1.2 respektive 1.0 % av det totala antalet tillverkade bilar. Inte så dåligt för
lilla Sverige!
Och det var så lång kö till de bilar som tillverkades i Crewefabriken under Silver Shadow-eran
att de flesta kunder beställde ännu en bil i samband med att man hämtade ut sin senaste.
De nya modellerna hade haft sin officiella världspremiär på Paris-salongen 7 - 17 oktober 1965
– efter att först ha visats för alla generalagenter i
Crewe 30 september - 1 oktober. Eftersom RollsRoyce under hela Parissalongen aldrig öppnade
motorhuvarna gick det envisa rykten om att bilarna faktiskt saknade motorer, på samma sätt
som vid en tidigare världspremiär 59 år tidigare. Då hade man ju presenterat Rolls-Royce
40/50 Hp, sedermera vanligen benämnd ”Silver
Ghost”, utan att det funnits motorer under alla
stängda motorhuvar. Man hade helt enkelt inte
hunnit att få motorerna färdiga…
Rolls-Royce-folket påpekade själva försynt att
Rolls-Royce Silver Shadow och Bentley T var
företagets mest radikalt förnyade produkter
under bolagets 59-åriga historia. Och frågan är

PRINFO
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väl om inte Rolls-Royce 1965 de facto stod på
toppen av sin förmåga någonsin relativt omvärlden - även om man ser till alla de drygt
hundra år man till dags dato hittills har funnits.
Rolls-Royce Silver Shadow och Bentley T-series
var ju radikalt och genomgående förnyade i
förhållande till föregångarna Rolls-Royce Silver
Cloud och Bentley S-series. De nya modellerna
hade helt ny, självbärande kaross, hydraulisk
fjädring med automatisk nivåreglering, ett nytt
avancerat bromssystem, skivbromsar runt om,
individuell bakhjulsupphängning, en radikalt
förnyad mycket stilren design och mycket mer.
De nya tekniska lösningarna – framför allt den
självbärande karossen - gjorde att de nya modellerna kunde göras mycket mer kompakta.
De var betydligt lägre, smalare och kortare än
föregångarna, men var ändå minst lika rymliga
och komfortabla invändigt. Det handlade nu
även om ett helt nytt kundfokus. Rolls-Royce
hade ju under sina tidigare nästan 60 år levt på
att leverera chassin till olika karosstillverkare
inklusive företagets egna Mulliner Park Ward.
Dessa levererade så i sin tur bilar som var helt
anpassade till varje kunds beställning. Nu
handlade det i stället om modeller som redan
i sitt standardutförande skulle tilltala en vid
krets av köpare – en helt ny affärsidé.
Smaken är som bekant olika. Personligen anser
redaktören dock att Silver Shadows design var
ovanligt lyckad, elegant, ren och tidlös. Många
som såg redaktörens dåvarande Rolls-Royce
Silver Shadow 1970 i Garnet Red (högblank,
mycket mörkt vinröd) i mitten på 1990-talet
trodde att det handlade om en helt ny bil, trots
att den alltså var 25 år gammal. Där kan man
tala om klassisk design! (Fast det tror de flesta
även när det gäller redaktörens nuvarande finbil: en numera 24 år gammal Silver Spirit.) Bakom den lyckade designen stod John Blatchley.
Syftet var att den skulle stå sig i minst tio år, då
man räknade med att en ersättare skulle komma. Allt onödigt i designen var därför bannlyst.
Stålkarossen skulle tillverkas av Pressed Steel,
som dock inte hade det bästa rykte vad gäller
kvalitet. Dörrar, motorhuv och bagagelucka avsågs att göras i aluminium. Bottenplattan gjordes separat. Motor och bakhjulsupphängning
monterades i separata hjälpramar.
Trots presentationen i separata montrar var ett
annat faktum mycket tydligt på Earls Court

1965: Rolls-Royce Silver Shadow och Bentley
T var helt lika i allt utom grill och märkesbeteckningar. Detta måste väl sägas ha varit en
oerhörd misshushållning med två var för sig så
starka varumärken. Prestigemärket Rolls-Royce
var nu bara minimala £64 dyrare än en Bentley
och Bentley-märkets egen profil som ”the Silent
Sports Car” var helt borta. En varumärkesstrateg av idag skulle ha gråtit blod!
Utvecklingen av det som skulle bli Silver Shadow och the T Series hade faktiskt börjat redan
före lanseringen av Silver Cloud 1955, eftersom
man redan då insåg att man för nästa generation
av Rolls-Royce skulle bli tvungna att gå över
till självbärande kaross. Ett ökande antal bilar
gjorde att det (redan under 50-talet!) blev allt
trängre i trafiken, vilket ställde krav på minskade yttermått och bättre köregenskaper och
hanterlighet i trafiksituationen. Allt fler ägare
körde dessutom sin bil själva. Eftersom man i
nästa modell ville ha ökade innerutrymmen och
större bagageutrymme trots mera kompakta yttermått så fanns det bara en lösning: att överge
det separata chassiet och övergå till självbärande kaross. Bilen konstruerades dock för att servas flitigt, men kanske inte längre av en chaufför utan av en kvalificerad verkstad.
Första försöken med en självbärande kaross
gjordes i utvecklingsprojektet Tibet som sjösattes i februari 1954. De flesta av ingenjörerna på
Rolls-Royce var dock då fullt sysselsatta med
Siam-projektet, som resulterade i lanseringen
av Rolls-Royce Silver Cloud och Bentley S-Series 1955, från början med sexcylindriga motorer. Först efter introduktionen av Cloud och
S-type fick man möjlighet att ägna större kraft
åt Tibet-projektet. När så ansträngningarna riktade till Silver Cloud och Bentley S successivt
minskade kunde man öka takten i detta projekt.
F o m 1958 började projektet så få flygfart, då
även en Bentley-version, kallad Burma, inkluderades i projektet. Från början var det enbart
tänkt att man skulle ta fram en ny Rolls-Royce,
men då man insåg hur ofantliga investeringarna skulle bli med tanke på den självbärande karossen m m gjorde detta att företagsledningen
ändrade sig och beslutade att även en Bentley
skulle tas fram. Länge var dock avsikten att en
ny Bentley i alla avseenden skulle bli en mindre
bil än Rolls-Royce-versionen. Man drev paral35
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lellt ett flertal projekt med olika intentioner
och olika exotiska namn. Ett av dessa tänktes resultera i en sportvagn från Bentley.
Flera projekt drevs i samarbete med BMC
– British Motor Corporation. Två motorer utvecklades: en sexcylindrig på knappt 4 liter
för Burma-projektet och V8-an på 6.23 liter
för Tibet. När de båda projekten slogs ihop
valde man att satsa på enbart den senare. I
huvudsak handlar det om V8:an från Silver
Cloud, lanserad redan 1959, varvid modellnamnen ändrades till Silver Cloud II och
Bentley S2. För Silver Shadow modifierades
dock delvis V8:an, bl a med tändstiften placerade för bättre åtkomlighet. Man behövde
då inte längre demontera ett framhjul för att
komma åt det åttonde tändstiftet…
De nya modellerna presenterade således 1965.
På för Rolls-Royce i Crewe sedvanligt vis gjordes därefter under åren många förändringar och uppgraderingar allteftersom
på Rolls-Royce Silver Shadow och Bentley T. Det är därför stor skillnad på en
av de tidigaste och en av de senast tillverkade bilarna. Såväl väghållning som
ljud- och utrustningsnivåer skiljer därför
rejält mellan bilar av olika ålder.
Redan tidigt presenterades dessutom
olika specialvarianter. Bara ett par månader efter lanseringen av fyradörrarsmodellerna eller närmare bestämt i januari 1966 presenterade karosstillverkaren James Young sin tvådörrars modell
och efter ytterligare ett par månader var
det dags för H J Mulliner Park Ward för deras
tvådörrars fixedhead coupé. 1967 kom så den
öppna DHC:n från Mulliner Park Ward.

Rolls-Royce Corniche
36

Bentley Corniche
Redan från början hade alla vänsterstyrda
exportmodeller GM:s treväxlade GM400 Hydramatic automatlåda, som vid denna tid bl
a återfanns i Cadillac. Växellådan levererades

Corniche dhc och fhc
från USA, men kompletterades i Crewe med
en elekriskt manövrerad växelväljare, vilket
var unikt för Rolls-Royce och
Bentley. De första åren hade
dock de högerstyrda bilarna
för hemmamarknaden en automatisk fyrväxlad låda. 1968
försågs dock även dessa med
GM400-lådan.
1969 försvann bl a främre nivåregleringen, medan den bakre
behölls. Ändringen förbättrade väghållningen, liksom
ett antal andra andringar som
gjordes. Dessutom blev AC
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Royce historia. Efter problem på flygmotorsidan gick brittiska staten in och tog över RollsRoyce för att förhindra konkurs. Bildelen gick
dock dela tiden med vinst och tillgångarna
översteg ständigt skulderna.

Rolls-Royce Silver Shadow lwb
standard, i stället för som tidigare extrautrustning. 1969 introducerades den förlängda varianten: LWB eller Long Wheel Base som hade en
totallängd på 527 cm att jämföra med standardvariantens 516 cm. LWB-versionen hade alltid
Everflex vinyltak samt mindre bakruta ”for enhanced privacy”. (Redan 1967 hade dock 10 st
LWB-bilar tillverkats på prov, varav den mest
uppmärksammade för princessan Margaret.)
V8-motorn var från början på 6.23 liter. Krav
på lägre bränsleförbrukning och oktantal i bl a
Kalifornien minskade dock motoreffekten. Från
1970 ökades bl a därför motorvolymen till den
för Rolls-Royce och Bentley numera klassiska
6.75 liter. Ökningen som åstadkoms med ökad
slaglängd (från 91 till 99 mm) gjordes för att
få ett högre vridmoment. Effekten blev nu c:a
220 hk mot tidigare c:a 200. Liksom tidigare var
dock motoreffekten hemlig. Det var emellertid
nära att man i stället ökade cylindervolymen
till hela 7.3 liter, vilket i provbilarna resulterade
i en toppfart på 203 km/h i stället för de
189 km/h som uppmättes med 6.75-litersmotorn (185 med 6.2-litersvarianten).
I tider av oljekris såg man det dock inte
lämpligt att öka bränsleförbrukningen
alltför mycket. Amerikanska säkerhetsbestämmelser resulterade även bl a i en ny
madrasserad instrumentpanel, samt att
de bakre picknickborden försvann.

Bildivisionen försökte att fortsätta med business as usual och redan fem veckor efter ”den
svarta torsdagen” presenterades två nya modeller som avsågs visa att Rolls-Royce åter
var på gång. Egentligen var det väl dock mest
en marknadsinnovation. Nya varianter på de
tidigare tvådörrars modellerna från Mulliner
Park Ward presenterades nu med stor massmedial uppmärksamhet under det gemensamma
namnet Corniche: en öppen ”drophead coupé”
och en täckt ”fixedhead coupé”. (Den mycket
vackra, öppna modellen fanns f ö kvar i modellutbudet ända tills 1995.) De båda Corniche-modellerna presenterades för världens
motorjournalister vid ett spektakulärt event
1971 i Nice på Franska Rivieran, varifrån även
namnet Corniche kommer. Corniche är ju namnet på kustvägarna mellan Cannes, Nice och
Monte Carlo m fl orter. Rolls-Royce fick dock
kritik för den överdådiga lanseringen i Nice.
Kritiken tystnade dock när VD David Plastow
försynt påpekade att hela arrangemanget kostade mindre än en halv Corniche. De tvådörrade
modellerna fick därefter ofta fungera som provbänk för kommande förändringar av Shadow
och T-type. Dessutom hade de c:a 10 % högre
motoreffekt. Regeln var sedermera efter introduktionen av Camargue 1975 : Först infördes
förändringarna på Camargue, ett år senare på
Corniche och efter ytterligare ett år på Shadow
och T-type.

På 1971 års modell infördes bl a centrallås.
Från våren 1971 kunde man beställa sin bil
med farthållare. Olika förändringar gjordes åter för att förbättra väghållningen.
Torsdagen den 4 februari 1971 inträffade
den kanske värsta dagen i företaget Rolls-

Rolls-Royce Camargue
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Från 1972 var det möjligt att utrusta bilarna
med radialdäck. Man gjorde dessutom om instrumentpanelen något.
1973 infördes en speciell utrustning enbart för
den svenska marknaden: strålkastartorkare av
borstmodell. (Detta noteras även i engelskspråkig litteratur.)

strålkastarna försvann och två rektangulära
Lucas extratjus blev standard. Elekroniskt tändsystem. Stötfångare av svart polyuretan och
med bättre krockegenskaper monterades på bilar avsedda för den amerikanska marknaden.
Den Pinifarinadesignade Camargue med bl a
tvåzons automatisk luftkonditionering introducerades i januari 1975 – under många år världens dyraste ”standardbil”. 1976 fick Corniche
Camargues luftkonditionering.
Från början var det meningen att Silver Shadow
och Bentley skulle få en ersättare 1975, dvs efter
tio år. Av många skäl blev så inte fallet. Bolagets
ekonomiska problem 1971, fördröjningar i utvecklandet av en ny modell, amerikanska säkerhets- och avgasbestämmelser m m satte käppar
i hjulet. I stället kom en faceliftversion kallad
Silver Shadow II och Bentley T2 1977. LWB-varianten i Rolls-Royce-utförande fick samtidigt
en egen modellbeteckning: Silver Wraith II, ett
namn med traditioner. Under 1950-talet hade
ju det vanligaste långa chassit för karosser från
fristående karossmakare betecknats just Silver
Wraith.

Rolls-Royce Silver Shadow II
1974 ökades hjulbas, spårvidd och skärmbreddare. Infärgade glasrutor från Sundym infördes
som standard. De avlånga luftintagen under

Serie II-bilarna hade förändrats på hela 2 000
punkter. Bl a infördes kuggstångsstyrning och
förändringar i framvagnen som gav bättre köregenskaper samt avgassystem med två pipor
baktill. Polyuretantstötfångarna infördes nu på
alla bilar oavsett marknad. Automatisk tvåzons
klimatanläggning och en ny instumentpanel infördes även på Shadow II och T2. Den senare
återanvändes sedermera i stort sett oförändrad
i de efterföljande modellerna Silver Spirit m
fl. Överhuvudtaget kan man
säga att mycket av det som infördes på serie II-modellerna
övertogs av efterföljarna.
1980 var det så dags för RollsRoyce i Crewe att presentera
de nya modellerna Rolls-Royce Silver Spirit och Bentley
Mulsanne, men detta är en
annan historia. Rolls-Royce
Silver Shadow och Bentley T
förpassades därvid efter välförtjänta insatser till historiens
finrum. Får man kalla Silver
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Shadow för historiens mesta Rolls-.Royce? I
varje fall handlade det otvetydigt om den mest
framgångsrika modellen från Rolls-Royce och
Crewe någonsin. Det finns dock mycket som tyder på att nya Bentley Continental kommer att
ta över denna mantel i Crewe inom en relativt
snar framtid. Och med tiden kan det komma en
ny mindre volymmodell även från nya Rolls-

Royce i Goodwood. Ryktena säger att den kommer att heta Silver Shadow eller möjligen bara
Shadow. Vem var det som sa att historien inte
upprepar sig?
För oss Bentley- och Rolls-Royceentusiaster
finns det med andra ord mycket att glädjas åt
även på nybilsfronten! Silver Shadow och Bentley T har dock en särskild
plats i många Rolls-Royce
och Bentleyentusiasters
hjärtan.

Ovan
Rolls-Royce Silver Wraith II

Till höger Författarens egna
Silver Shadow på den tiden
det begav sig, åker numera
i en Silver Spirit, mer om
detta i nästa nr

Källor:
Malcolm Bobbitt (1996): Rolls-Royce Silver Shadow, Bentley T-Series, Camargue & Corniche, Veloce
Publishing, Dorchester, England
Jonathan Wood (2001): Rolls-Royce & Bentley – Spirit of Excellence, Haynes, Sparkford, England
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SILVER SHADOW 1975 – SRH21505
Historien om en Silver Shadow 1975 – SRH21505
Text och bild: Carl Lagercrantz
Eftersom jag var ganska aktiv inom RREC i
mitten på 90-talet inbillade jag mig att en något modernare bil än min dåvarande Bentley
R-type skulle underlätta långresorna. Jag har
alltid skrämts lite av Shadowbilarnas komplexitet medan å andra sidan de senare Spirit
och Mulsanne inte alls är lika snygga enligt min
uppfattning. Det måste nog bli en Shadow trots
allt. Shadow 2 är naturligtvis en bättre bil med
sin kuggstångsstyrning, uppdaterade klimatanläggning , hydraulik, nackstöd mm. Men vem
gillar stötfångarna, den förminskade grillen
och frånvaron av en mittkonsol? Nej Shadow
1 fick det bli. De tidiga Shadowbilarna har en
underbar inredning, men de lider samtidigt av
en onödigt komplicerad nivåreglering samt den
mindre 6.25 liters motorn med Hydramatic växellåda. Från och med mitten av 1974 fick bilarna
bredare hjul, ökad spårvidd och utsvängda
hjulhus och enligt min mening är det just dessa
från sent 1974 till tidigt 1976 som är de snyggaste av de moderna RR-bilarna. Dags att börja
leta m a o.

hört tidigare. Ett vanligt argument för att påskynda en affär var ”det är väldigt många som
ringer på bilen”. Jag undrade alltid hur det kom
sig att den inte var såld i så fall. Efter många
samtal tipsade min gode vän Dick Larsson mig
om en bil i en gammal advertiser. Den såg fin ut
och hade bara gått 33000 miles så jag tänkte att
den kan väl aldrig finnas kvar. Mr Cairns dialekt avslöjade genast att detta inte kunde vara
i England. Nej, Glasgow var det, men enligt mr
Cairns var det minsann lika enkelt att komma
dit som till vilken annan plats som helst i öriket. Var bilen bra då? Jorå, den är väl omhändertagen. Mint condition? Knappast, den är ju
över 20 år gammal. Folk som ser den säger att
den är fin, synd bara att den är grön. Färg på
inredningen? Grön. Många som ringer? Nej, du
är först. Det där lät så bra att jag gjorde upp om
ett möte på flygplatsen i Glasgow och reste dit.
Redan när bilen kom körande upp mot entrén
visste jag att den var min. Vi åkte hem till familjen Cairns och gjorde upp affären, varefter
hemfärden genast påbörjades.

Jag lusläste varje nummer av advertisern och
ringde på allt som fångade mitt intresse. Under
dessa samtal lärde jag mig en hel del om hur
man bör värdera engelsmäns superlativer. Så
mycket goda omdömen om bilar hade jag inte

Då hade jag ingen aning om bilens intressanta
historia, det var ju inte den som fångade mitt
intresse. Det var först när jag läste alla papper
som följde med bilen som jag anade att något
var speciellt. Jag skrev då till Mr Cairns som gav
mig de sista pusselbitarna: 1978 hade
Libyens härskare
Moammar Khadaffi drabbats av en
allvarlig ögonsjukdom, som krävde
en operation. Uppdraget gick till en
dr Cant från Glasgow, som reste till
Libyen och utförde
operationen. Den
minnesgode läsaren kommer säkert
ihåg att Khadaffi
hade en lapp över
ögat
vid denna
tid. Operationen
gick uppenbarli-
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gen bra eftersom dr Cant återvände helskinnad
till Glasgow. Dessutom finansierade Khadaffi
ett köp av en Rolls-Royce åt doktorn. Den 1
nov 1978 köpte så dr Cant SRH 21505 från Appleyard. Bilen hade tidgare ägts av ett hotell i
Glasgow som kört den 14900 miles. Priset var
£23500. Alla kylarslangar byttes ut, bilen polerades och ett märke från en cigarr på förarstolen
snyggades till. Dr Cant körde sedan bilen 15100
miles under 11 år innan han själv drabbades av
sjukdom. 1989 sålde han bilen till M B Jarvie
Ltd, verkstaden som servade den, för £12500.
Verkstaden behöll sedan bilen ända fram till jan
1997 då jag köpte den för samma pris. Alla kvitton på reparationer och MOT finns kvar, liksom
ett brännmärke i förarstolen.

Det var egentligen inte tänkt att hela bilen skulle lackeras. Genom en liten olyckshändelse på
en verkstad i västsverige fick bilen en skada på
högra framflygeln. Det visade sig mycket svårt
att få fram färg till bilen. Rolls-Royce kunde inte
leverera och ingen av de stora lackfirmorna i
Sverige kunde. Jag erinrade mig då att jag vid
ett besök hos Bernt i Tärnsjö sett utrustning för
färgblandning. På vinst och förlust ringde jag
och uppgav färgkoden. Efter en kort stund ringde Bernt tillbaks och sade ”Jajjamensan!”. Någon tid senare dök han oanmäld upp i Bengtsfors med en liter färg. Det gick naturligtvis inte
att nå ett riktigt bra resultat utan att lacka om
en större del av bilen osv osv. Det slutade alltså
med hellack i Tärnsjö.

Vad hände sen? Jag har lagt ner mycket tid och
pengar på att göra bilen körbar, dvs den ska
vara så problemfri och lättkörd som möjligt. Bl
a har den fått aluminiumfälgar i stället för de
orunda originalfälgarna. Hydraulsystemet är
totalt genomgånget och efter flera års spökerier
fungerar det nu nästan perfekt. Ett litet internt
läckage i en nivåventil ska åtgärdas. Hårdare
fjädrar, stötdämpare och en något mindre ratt
gör körningen lugnare. Stolarna är naturligtvis omstoppade eftersom de precis som i alla
andra Silver Shadow var nersuttna. De flesta
gummidetaljerna är bytta. Från hösten 2000 till
våren 2002 stod bilen hos Bernt Apell i Tärnsjö
för rostlagning och lackering. Bernt gjorde ett
mycket fint arbete som ofta uppmärksammas.

Hösten 1997 kördes bilen under Eurorallyt i S:
t Moritz och belönades med the Rippon Trophy
(bästa fyrdörrarsbil) bland 160 RR & B. Sommaren 2004 blev den uppmärksammad på Classic
Car Show vid Rosersbergs slott.
Bilen har körts i hela Norden, Alperna, Frankrike, Tyskland och England. Den har testats på
racerbana i Frankrike, i nära 200 km/h på autobahn och den känns helt pålitlig i alla lägen.
I planerna för kommande år ingår ett besök
i Skottland vid deras ”Annual Rally” (det blir
nog en del whisky där) samt ett eventuellt nytt
Euro-rally i S:t Moritz år 2008. Vi kanske ses
där!
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Hur man köper en Rolls-Royce Silver Shadow
Text och bild: Clifford Hellzén
Låt mig få bidraga med en sann verklighetsbeskrivning ur levande livet, en historia som
sträcker sig ganska många år bakåt i tiden.
Först en liten resumé för att åskådligöra bakgrunden för mitt intresse för Rolls-Royce. Detta
förutom det vanliga som liten grabb: att man
när man bland kompisarna skulle välja bil tog
till det allra värsta och då var det bara Rolls som
gällde. Ferrari och dylikt fick man ta till först om
någon annan först hann att säga Rolls-Royce.
Min far, som i alla tider varit en sann bilentusiast, drev en liten lunchrestaurang där jag jobbade på skolferierna som liten parvel. Varje dag
kom två distingerade gentlemen körande i en
Rolls-Royce, som parkerades utanför resturangen, alltmedan de intog sin dagliga lunch. Och
det var inte samma Rolls varje dag, utan olika
varje vecka. En av dessa herrar hette George
Wessman, som jag snart lärde känna. [George
Wessman var under många år ensam försäljare
av Rolls-Royce i Sverige. Redaktörens anmärkning.] Jag erhöll även broschyrer och lite historia runt märket. Så man kan säga att jag redan i
ett tidigt skede av livet kom i nära kontakt med
Rolls-Royce.
Tiden gick och utbildningen på restaurangskolan Hasselbacken avslutades med praktik på
ärevördiga Grand Hotell i Stockholm, varvid
jag uppnådde den fantastiska slutlönen av 380
kr/mån. Efter diverse restauranger var nu tiden
mogen för att hoppa in i min faders verksamhet. Jag fick därvid ännu ett lyft på lönen, nu till
hela 750 kr/mån. Så nu var det dags att fundera
på bil. Dessutom var åldern inne för körlektioner. Och George var fortfarande stamkund och
Rollssnacket kom åter igång.
Om jag sparade 750 kr i månaden X 12 månader X 10 år (dvs hela min bruttolön ) så skulle
man kunna köpa den där nya modellen som
visst kallades för Silver Shadow, rena drömbilen, men ur drömmar kan man vakna ganska
brutalt. Det blev litet si och så med sparandet,
men jag gnetade på så gott jag kunde. Det var
bara det att år 2 höjdes priset om jag inte minns
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fel till 109.000 kr dvs höjningen var högre än
vad jag kunde spara, om så jag skulle spara hela
min bruttolön. Därmed rann mina drömmar ut
i sanden för de närmaste 15 åren.
En händelse jag minns från början av 60-talet
var när George erbjöd min far att ta hans nya
Jaguar E-Type i inbyte mot Anna-Ida Broströms
Rolls-Royce Silver Cloud. Utan mellanskillnad!
Min far höjde förvånat på ögonbrynen och undrade om George var vid sina sinnens fulla bruk.
Skulle han byta bort sin nya bil mot en gammal??? En bil som dessutom gått 10.000 mil???
Aldrig i livet! När man bytte bil, då skulle det
vara mot en nyare. Punkt och slut.
Våren 1978 vaknade åter mina Rollsdrömmar
till liv, nu som innehavare av en egen lunchrestaurang sedan några år. Varje morgon startades
med 5 koppar kaffe och några cigaretter samt
Dagens Nyheter, detta medan grytorna stog och
puttrade på spisen inför dagens luncher. OCH
DÄR mitt framför mina ögon, fanns en annons
om BILEN som väntat på mig i minst 15-20 år!
Det var liksom inte läge att ringa på annonsen,
ty klockan var bara 6 på morgonen, men det
kliade i pekfingret. Klockan 8 prick ringde jag.
En beskrivning fick jag av säljaren. Bl a fanns en
mobiltelefon. Och 90.000 kr ville han ha. Milda
makter! För en 68:a på 9.000 mil, 10 år gammal. Här gällde det att vara businessman. Jag
var inte intresserad av mobiltelefonen, där ville
jag dra av 5.000 kr. Dessutom måste han ta min
Volvo 264 -75 i byte. Säljaren ville fundera och
skulle återkomma.
En månad gick, inte ett ljud. Jag förbannade
mig själv. Varför tog jag inte mobiltelefonen?!
Jag kunde ju ha sålt den själv! Men sånt är livet! På nåt sätt kände jag att detta tillfälle aldrig
skulle återkomma. Men så plötsligt en fredagmorgon ringde telefonen! Det var säljaren som
undrade om jag fortfarande var intresserad av
Rollsen. Han beklagade att han inte återkommit tidigare. Det hade varit både sjukdom och
en Frankrikevistelse, därav dröjsmålet. Kvickt
som ögat sa jag ” JAG TAR TELEFONEN OCH
BILEN! Kan vi göra upp idag, löd min fråga. OK
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sa säljaren, bilen finns i Eskilstuna. Blixtsnabbt
blev mitt svar ”JAG KOMMER!”
Nu är det så att jag har en viss förmåga att handla
först och tänka sedan. Om något valspråk skulle
passa in, som präglat hela mitt liv, så är det ”den
dagen den sorgen”. Dessutom kan tilläggas att
jag i alla år har haft en förstående hustru.
De faktiska förhållandena var att några större
skulder ej fanns, men å andra sidan inte några slantar i börsen heller. Snabbt på telefonen,
ringde farsan. ”Har du 50 papp att låna ut inom
en timme?” Som jag tidigare nämnde så var han
en stor bilentusiast, så där var det inga problem.
Men mer pengar behövdes, ringde svärfar, men
han är den typen som man inte lånar av hur
som helst. Jag drog till med att om han lånar
ut 10.000 kr så skulle han få tillbaka dem inom
en månad plus ränta. Men han ville förstås ha
reda på vad pengarna skulle gå till. Jag sa att
det skulle bli en överraskning och efter många
om och men fick jag låna.Och han fixade fram
pengarna på två timmar.
Allt verkade gå som på räls. Men det räckte inte,
klockan började närma sig bankstängning. På
den tiden och förmodligen än i dag,var det inte
tillåtet att låna pengar av ett aktiebolag som man
själv var huvudägare till, men då det är över 20
år sedan förmodar jag att det är preskiberat vid
det här laget. Och vad vore livet utan att tänja på
gränser och spännande blir det också! Man kan
så här i efterhand se sig som en föregångare till
dagens fallskärmar, kontkortsaffärer, osv. Men
vad gör man inte – för MINA DRÖMMARS BIL
STÅR FRAMFÖR MIN DÖRR!!!
Stockholm-Eskilstuna gick på rekordtid, garagedörrarna öppnades och där stod den! Den
stod med den berömda grillen rakt framför
mig och bara väntade. Jag såg inget annat än
denna sägenomspunna kylare. Jag var i en annan värld! Joakim von Anka som badar i pengar
brukar avporträtteras med dollartecken i hans
ögon. I mina var två stora RR inristade i ögongloberna.
Jag vaknade upp ur mitt tillstånd av trans när
ägaren frågade om vi skulle provköra bilen.
Men jag sa nej, det behövdes inte. Han undrade
om vi inte skulle köra ut den ur garaget i alla

fall. Nej, det var inte nödvändigt tyckte jag. Hur
som helst började jag kvickna till, bilen kom
därför ut ur det trånga garaget så att det gick att
få en överblick av den, men jag ville bara göra
uppoch så snabbt som möjligt göra upp - så att
han inte ångrade sig.
Vid denna tidpunkt var det inte så lämpligt att
äga något fint eller att vara företagare. Det var
inte så att det var skottpengar på kapitalister,
men näst intill. Detta hade f ö drabbat denne
säljare som var konsthandlare och ägde en stor
herrgård på 10-12 rum mitt inne i Eskilstuna.
Och det var således i en tid som präglades av
jämnlikhetsivrarnas och rödstrumpor, deras
egen gyllene epok. Och då går jag och skaffar
sig den yttersta symbolen på kapitalisternas
himmel: en Rolls-Royce.
Nåväl, DEN DAGEN DEN SORGEN! Hemfärd,
herregud, dags att köra och gick gjorde den. Jag
minns det som igår: första gången jag klev in i
bilen, hur högt jag satt, doften av läder - trots
att alla askkoppar var fulla. Instrumentpanelen,
men hur skulle jag kunna lära mig alla knappar?
Och någon större hjälp av den förre ägaren fick
jag inte: Så fort jag frågade så gned han sig på
hakan och sa: Nej, den har jag aldrig använt, så
det vet jag inte. Men instruktionsboken finns i
handskfacket, titta där. Klockan var 20.00, hemåt det bar. Regn, mörkt, ena vindrutartorkan var
borta (säljaren hade upplyst mig om detta). Jag
svävade fram likt en Silver Skugga!
Min första besvikelse, eller synd att kalla för besvikelse, mer en förvåning, var när jag upptäckte att huven sluttade neråt. Jag som alltid trott
att den var rak, så att man likt en kulspruteskytt
hade ladyn som ett sikte på framförvarande
omgivning. Plötsligt hände något, en lampa
blinkade till, men motorn spann som en tibetansk tempelkatt. Hjärtat hade plötsligt fått en
oregelbunden gång, pulsen hade stigit 40 slag
i sekunden, vad är detta? Lampan blinkade ytterligare ett antal gånger och den var gul! Milda
makter, det måste vara oljan! Jag körde av mot
vägkanten. Det var mörkt. Regnet öste ner. Jag
öppnade motorhuven och för första gången
i mitt liv tittar jag ner i motorutrymmet på en
Rolls-Royce. (Det där med att hitta huvöppnaren vill jag helst glömma.) Och den lilla löjliga
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lampan som skall lysa upp motorutrymmet lyste så dåligt att man nästan inte såg var lampan
satt! I detta mörker och i ett virrvarr av kablar
och ledningar: Var är oljestickan? Va, finns det
två stycken? En på varje sida? V8!? Ja, RollsRoyce gör nog inte som alla andra. Vad skulle
jag torka av stickan på? Skjortan? Nej, det var
nog att fresta lyckan för mycket! Här gällde det
att så fort som möjligt hitta en bensinmack.
Lampan blinkade i varje vänstersväng, men ej
då jag svängde höger. Hela mitt inre var nu i
uppror. Hade jag blivit lurad? Satt det överhuvudtaget en Rollsmotor under huven? Tänk om
dom slängt i en Chevamotor!? STORTORSK!
Äntligen en mack! I ljuset kunde jag se att det
stog ROLLS-ROYCE på ventilkåporna! Pulsen
sjönk dramatiskt ner till en något sånär normal
nivå. Det lite pinsamma var att jag hade tittat på
stickan till växellådan, även den var OK. Men
vad betydde den gula lampan?! COLIANT! Vad
i helvete betydde det? Det fanns vatten i kylaren, så det var till att slå upp handboken och
min engelska var på den tiden i nivå med ” I
am a house ”. Men ändå tyckte jag mig förstå att
det hade något med vattnet i kylaren att göra.
Jag gick in och frågade på macken om någon
kunde engelska, men i Eskilstuna på den tiden
låg nivån på engelska språket på ”No I am not a
house, I am a dog”. Jag gjorde ett antal fruktlösa
försök att via telefon nå säljaren, men det tutade
bara upptaget.
Min lyckodag var på väg mot en katastrof.
Min hustru hade jag ju helt glömt bort! Hon fick
ta en taxi till min fars restaurang, där jag skulle
plocka upp henne klockan åtta på kvällen. Det
var ungefär då jag letat efter oljestickan utanför
Eskilstuna. Och som jag tidigare antydde så var
det inte så lämpligt att med en Rolls plocka upp
henne utanför mitt eget näringställe. Någon
kund kunde ju se oss: att ha dyra bilvanor och
samtidigt bli av med kunder är ingen bra kombination.
Klockan elva på kvällen anländer jag till
Stockholm och finner till min förvåning min
hustru stående under en markis med en taxvalp,
nioåriga dottern, tre st 12 liters burkar Falu rödfärg samt ett antal 4-litersburkar vit färg - allt
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till sommarstugans upprustning. Det var ju dit
vi skulle åka.
Min far hade stängt redan klockan tjugo, ty det
var storhelg. Och makan kunde inte gärna återvända till vårt näringställe, då hon befarade att
jag inte skulle hitta henne.
En trogen hustru som bistår sin biltokiga make
är guld värd! Och någon utskällning fick jag inte
Om det var för mina förtvivlade anledsdrag vid
min beskrivning av den gula lampans ilavarslande sken vet jag inte ens i denna dag. För att
riktigt demonstrera katastrofen letade jag upp
varenda vänsterkorsning. Och när jag för tredje
gången passerade Norra Bantorget tittade folk
fram under sina paraplyer och undrade vad det
var för exentrisk miljonär som körde runt i en
Rolls-Royce i ösregnet med vilt stirrande blick
in i instrumentpanelen.
Nu var inte dagen slut än. Jag hade också lovat
att visa överraskningen för min svärfar. Det jag
hade märkt vid alla stopp var att startmotorn
snurrade väldigt långsamt, men det berodde
nog på ett dåligt batteri, tänkte jag. Så vid Essomacken (de hette så på den tiden) i Ullriksdal
köpte jag startkablar. Och nytt batteri var det
också bäst att investera i, ty man vet ju inte hur
gammalt det batteri var som satt i. Och inte ville
man bli stående vid sommarstugan, mitt ute på
landsbyggden, tre mil från Sala. Jag ville inte
heller ringa efter en bärgare, för inte kan väl en
Rolls bli stående!!
Käckt beställde jag ett batteri till en Rolls-Royce.
Killen på macken stirrade storögt på mig, några Rollsbatterier hittade han inte i sina listor!
Han förklarade att det får bli ett Mercedes-batteri. ÅTTAHUNDRA SPÄNN !!! + startkablar!
ÅTTAHUNDRA SPÄNN 1978!!! Skulle den här
dagen aldrig ta slut???
Åkte hem till svärfar, men var parkerar man en
Rolls-Royce i ett hyreshusområde sent på kvällen? Jo, naturligtvis under en lyktstolpe mitt
framför deras balkong. Så kom det stora ögonblicket när de skulle träda ut på balkongen och
lyfta sina blickar de 20 metrarna. Jag pekade ut
riktningen till mina drömmars mål, en RollsRoyce som likt en grekisk marmorstatyett glänste ikapp med månens sken! Gatlyktan gjorde
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fruktlösa försök att överglänsa lystern i kromet
och Rollsens kylare, som gnistrade likt diamanter av hela himlavalvets stjärnbild. Och lacken
kastade sina ljuskaskader som förbländade insidorna i mina slutna ögonglober.
HAR DU KÖPT EN HUSVAGN ?! HUSVAGN,
sa han! HUSVAGN !!! Ja, vad är det som står under lampan? Det är ju en Rolls-Royce, kraxade
jag fram. Jaså, vad är det för årsmodell? 1968
stönade jag fram, allt medan livsmodet sjönk
och en viss frustration började spira. NI ÄR
TOKIGA, ska ni byta bort en Volvo 75:a mot en
bil från 68:a?! Jag skulle aldrig ha lånat pengar
till er, man skall ju inte byta nedåt utan uppåt
när man byter bil! Även svärmor hade nu fattat galoppen och understödde med bestämdhet
om det vansiniga köpet som hennes svärson genomfört. Och han hade dessutom förlett deras
dotter in i dessa tokigheter.
Svärfar hade lämnat balkongen. Skulle han
ringa?! Jag kunde i mitt inre se fyra bastanta
karlar komma dragande med tvångströja och
en bil med roterande blåljus, på väg till rikshospitalet. Emellertid lugnade situationen ner
sig. Nu gällde det i stället den blinkande gula
lampan samt bagageluckan som inte gick att
låsa. Jag försökte åter att ringa förre ägaren.
Upptaget, upptaget! Han hade bergis lagt av
luren. Jag hade gått på världens nit! Supertorsk!
Det kan bara inte vara sant! Skulle mina svärföräldrar få rätt?!
Vid tolvtiden på natten fick jag äntligen kontakt med säljaren. Det visade sig att det fattades
en deciliter vatten i kylaren och det räckte för
att lampan skulle börja blinka! Jag fick också
beskrivningen om det där med Masters Key.
Något liknande hade jag aldrig hört talas om.
Äntligen återinfann sig livsmodet. Masters Key!
Det kan bara vara en Rolls-Royce som har något
liknande. Men livet började att leka igen!
Någon sommarstugefärd den helgen blev inte
aktuell. Det visade sig att mitt garage var så litet att vikportarna ej gick att stänga. Skulle jag
behöva montera ner kofångarna varje gång jag
skulle köra in bilen? Det blev en kedja och ett
kraftigt hänglås som införskaffades. Merparten
av områdets invånare visade sig ligga krypande
på knä för att försöka kika in under den sluttande och fastkedjade porten för att om möjligt se

vad som doldes i detta garage med sin märkliga
port, kedja och hänglås. Och som jag tidigare
påpekat så intog jag en låg profil på den tiden.
Även mina svärföräldrar ändrade uppfattning,
inte bara efter att ha fått tillbaka sina utlånade
pengar. Den avgörande händelsen var en granne som bodde minst 60 meter bort och redan
samma kväll upptäckt vad det var för bil som
stod och glänste i kvällskenet. Han frågade därför omgående svärfar vad var det för fint folk
han umgicks med. På den tiden jobbade merparten av befolkningen i Märsta på Arlanda, där
det snabbt spred sig att Arnold hade en svärson
som minsann hade en Rolls-Royce.
Detta var min första Rolls-Royce dag och jag
kan avsluta min artikel med hela min första
vecka, som både chockade och grävde djupa
hål i min något ansträngda ekonomi. Genast på
måndag morgon ringde jag George för att berätta om nyheten. Han frågade genast om chassinummret. Jag blev djupt imponerad av att han
hade alla data om bilen. Nöjd blev jag av att han
kunde bekräfta att bilen inte hade gått längre
än vad mätaren visade, men sen: Som en blixt
från klar himmel och hjärtat stannade i minst
30 sekunder. Bilen blev TOTALKVADDAD I
BÅSTADSBACKEN 1969 efter 600 mil!!!
Men George lugnade mig. Bilen skickades över
till England. Den fick där en helt ny kaross. Det
var vid det tillfället det svarta vinyltaket kom
på. Och Rolls-Royce kompromissar aldrig: Bilen
levererades i nyskick till dåvarande ägare, som
köpte bilen medan den fixades till i England.
Reparationen kostade lika mycket som en ny
Rolls.
George tyckte jag borde göra en service på bilen.
Det var trots allt några år sedan de hade haft
bilen och jag höll med att det var på sin plats
att generalagenten om någon är den som sköter
servicen. Jag anade att det skulle bli lite dyrare
än på Volvo, som jag ju sedan många år var van
vid. Så för säkerhets skull bad jag verkarn att
ringa mig om det skulle dyka upp några stora
problem och när jag förklarat för honom att jag
inte tillhörde den kategori som normalt ägde
denna typ av bilar så lovade han att ringa.
Och nog ringde den käre Eskko Palmo och det
kostade 2 000 spänn varje gång. Bl a ringde han
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om stötdämparna som läckte. Och de övriga var
dåliga även de och borde därför också bytas.
Jaha, tänkte jag. 80-90 kr/st till en Volvo. Till en
Rolls kostar de bergis 300 kr/st. Jag sa till Eskko
att vi tar alla fyra. Det hördes ett harklande från
Eskko: De kostar 980 kr plus montering per
styck!!! Mitt snabba svar blev: ” Vi tar den som
läcker ”.
Så var det dags att hämta ut bilen efter denna
översyn. Normalt brukade man skicka faktura
till sina kunder, men eftersom det var första
gången som jag var där så var jag denna gång
tvungen att betala kontant. Nästa gång skulle
dock även jag få fakturerat, förklarade Eskko
för mig.

Hjärtat stannade ånyo, denna gång i minst 40
sekunder. Det här var tredje gången på mindre
än en vecka jag hade fått hjärtstillestånd! 10 850
KRONOR!!! Jag kunde inte lösa ut bilen, men
som tur är har jag en fader som är en sann bilentusiast, han fick åter rycka ut.
Både i sagor och verklighet kan det sluta lyckligt. ”Och så levde de lyckliga i 100 år.” I mitt
fall kan jag säga: ”Jag har bilen kvar!” Men det
kan vara på sin plats att påpeka att tillgångsvägasättet kanske bör vara lite annorlunda då en
ROLLS-ROYCE Silver Shadow skall införskaffas.

NORRORTS BIL & VANSERVICE
Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
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SLÄKTFORSKA PÅ HUNT HOUSE
Släktforska med Hunt House
Text och bild: Kent Sävåsen
Ibland är det kul med släktforskning eller att
försöka lösa lite mysterier och gåtor. Dan Brown
författade en bok ”Da Vinci Code” där huvudpersonerna löser gåta efter gåta för att komma
fram till en sanning. Lite åt det hållet känner jag
när jag närmar mig min bils historia.
När jag kom till Hunt House (engelska moderklubbens klubbhus, redaktörens anm.) för första gången så överväldigades jag av detta hus
med så mycket historia. Väggarna är fyllda med
historiska bilder och glasskåpen av historiska
händelser och föremål. Jag fick en fråga om
jag ville besöka arkivet och svarade självklart
ja! Arkivet är en stor del av Hunt House och
Barbara Westlake guidade mig genom det ena
rummet efter det andra och förklarade att här
har vi i stort sett allt som finns om samtliga tillverkade Rolls-Royce- och Bentleybilar. Barbara
tog fram en tjock läderinbunden bok. Boken var
från 1932 och innehöll garantiuppgifterna på de
uppradade chassinumren, historiens vingslag
gav en härlig känsla. När jag försiktigt bläddrade i boken kom jag att tänk på att den tiden
var helt utan datorer, för att veta aktuell ägare
så fanns det plats att skriva in totalt 6 st olika
ägare under garantitiden nedanför varandra.
Om något chassi bytt ägare 7 ggr under garanti
tiden så hade man haft problem...
Nu kunde jag dock inte hålla mig längre, utan
frågade vilken information som fanns om min
bil, Barbara sa ”kom så kollar vi” och så var jakten igång.
61GX
Min Rolls-Royce är en Phantom II Continental
1931 Sports Saloon med kaross från Hooper. Jag
köpte bilen 1998 från Prangnell i Australien.

Chassie card
Chassikortet gav information om motornummer, subframe number, första ägaren, datum
för första test, leveransdatum samt Garanti information. Nedre delen och baksidan på kortet
uppgav de förändringar som utförts på chassiet
efter leverans och då troligen på garantin.
Owner Card
På ägarkortet listades alla tidigare ägare, Warlow sålde bilden redan 1/12 1931 o.s.v, Totalt har
min bil haft 7 ägare innan mig. Undrar vem som
tog av bagageräcket …
Chassie Sale Card
Här ser vi mycket kul information t ex Continental och ”Same as 26EX” (26EX är den mycket kända experimentmodellen för Phantom II
Continental). En skröna om bilen var att första
ägaren ville att bagageluckan bara skulle nås
inifrån bilen då han skulle köra i Frankrike och
där kunde man lätt bli rånad, ”Be awere of the
Frenchmen”. Visst stöd för detta återfinns under Wheel Carriers.
Construction ans test records
Här finns mycket godis, t ex ”F” Stearing, 193903-20 arbete utfört med ”Starter”, accelerationstest, leverans av troligen ”Genuine original
parts”.
Hooper information
Här ser vi ett utdrag av karosserimakarens uppgifter.
Bilder
Barbara fann även lite bilder på min bil, vilket
kändes väldigt kul. Här är bl a bilen utanför en
av ägarnas hus Wiscombe Park, i dag är detta en
känd bana för Hill Climbe.
Utgående från mina egna efarenheter vill
jag varmt rekommendera släktforskning på
din egen Rolls Royce. Barbara nås på Hunt
House +44 1327 811797, Good Hunting.
Posta gärna bilder på din bil till Hunt House, alldeles speciellt gärna om du renoverat
bilen, då dokumentationen kan vara av intresse för framtida generationer
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Upplev Öland - Solens och vindarnas ö - Fantastisk natur, underbara badstränder,
ﬁna gol�anor, känn historiens vingslag!

Whiskykällare

Ölands nya SPA

över 850 sorter i lager

Allt från ansiktsbehandlingar till hårvård

Provningar från 240.- per
person

60 fräscha hotellrum - varav 25 i nya Tingshuset
Konferenslokaler för upp till 130 personer
Restaurang med plats för 300 gäster
Spapaket, Gourmetpaket, Golfpaket, Konferenspaket, med mera

Tingshusgatan 1, 386 31 Färjestaden
Tel : 0485-305 30 Fax : 0485-348 04
www.hotelskansen.com, info@hotelskansen.com
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More Powerful than Ever – Bentley Arnage Model Year 2007
Text: Jan Möller Bild: Bentley Motors
Bentley Motors fortsätter utvecklingen av sin
top of the line limousinemodell, flaggskeppet
Bentley Arnage: en underbar landsvägskryssare i bästa Crewetradition. Den är som gjord för
snabba, komfortabla och luxuösa resor ned till
Rivieran, sommarstugan eller resmålet för den
njutningsfulla weekendsemestern. Inför
modellåret 2007 har bl a motorer, växellåda och chassi uppgraderats ytterligare.
Syftet är enligt Bentley Motors att förbli
i fronten av den teknologiska utvecklingen för att kunna leverera prestanda,
förfining och lyx på den höga nivå som
Bentleys kunder efterfrågar.
Den klassiska V8:an på 6.75 liter i den
mest motorstarka varianten Arnage T ger
nu hela 500 hk och har ett vridmoment på
hisnande 1 000 Nm. Accelerationen 0-100
km/h är därmed nu nere på 5.5 sekunder
(fabriksuppgifter) och toppfarten numera
288 km/h. (Tidigare var den 270 km/h.)
Detta är väl därmed troligen värdens näst snabbaste fyradörrars limousine, enbart slagen av en
nära släkting: Bentley Continental Flying Spur,
som är ännnu snabbare. Detta beror på såväl
starkare motor (560 hk) som lägre vikt. Arnagen
väger ju faktiskt hela 2 600 kg på 15 kg när. Så
när den obligatoriska champagnekylen, baren,
navigatorn och DVD:n är installerade lär man
med råge ha passerat 2. 6 ton…
Arnage T är den sportiga varianten av Arnage

med bl a solfjäderborstade aluminiumpaneler
på instrumentpaneler och dörrar och ett tuffare,
kaxigare och sportigare utförande på det mesta.
Med Mercedes terminologi skulle denna variant
ha kallats Avantgarde. Den klassiskt eleganta
och stilfulla versionen med polerade valnötspa-

neler och sanslös lyx heter numera Arnage R,
i förlängd version RL. Med samma Mercedesspråk skulle den ha kallats Elegance. Arnage R
och RL har numera en motor på 450 hk. Detta
räcker för att ge en acceleration 0-100 km/h på
5.8 sekunder och en toppfart på 270 km/h (259
km/h), vilket lär räcka för de allra flesta. RL-versionen har dessutom fått ett än bekvämare och
luxuöst baksäte med bl a flaskkyl som standard
och två separata fåtöljer bak.
För två år sedan introducerades
kraftigt förändrat, uppdaterat och
moderniserat chassi, eletroniskt
antisladdsystem m m, liksom styrning och bromsar som skulle kunna
matchas av betydligt högre effekt och
vridmoment. Nu kommer följaktligen en motsvarande uppgradering
även av drivlinan. Bakom den supermjuka motorn hittar man således en
ny växellåda: ZF:s allra senaste automatlåda med hela sex växlar, låsbar
monentomvandlare i alla sex stegen
och datoriserad styrning från Bosch
(med tre lägen: drive, sport och halvautomat), allt på modernast tänkbara
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nivå. (Bl a sänker växellådsstyrningen automatiskt gaspådraget vid uppväxling.) Motorljudet

hörs därför troligen mindre än tidigare. Jag har
haft nöjet att provköra Bentleys demo-Arnager
ett par gånger. Bilen gör ju ett helt överväldigande intryck, precis som när man första gången sätter sig i de flesta Bentley eller Rolls-Royce
man inte tidigare är bekant med. Jag blev dock
vid båda tillfällena något förvånad över att motorljudet hördes så tydligt, även om det handlar
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om ett synnerligen behagligt sådant. Mitt subjektiva intryck är således att ljudnivån från motorn är lägre i hustruns
och min ägandes RollsRoyce Silver Spirit 1982.
Den V8-motor på 6.23 liter helt i aluminium som
introducerades på salig
Rolls-Royce Silver Cloud
II och Bentley S2 redan
1959 gav på från början c:
a 200 hk, även om Crewe
på den tiden vägrade att
avslöja
motoreffekten.
Idag ger i grunden samma motor, fortfarande
tillverkad i Crewe, men
nu med dubbla nykonstruerade turboaggregat
och avancerad datoriserad styrning och bränsleinsprutning hela 500 hk,
men har samtidigt inte mindre än 40 % lägre
bränsleförbrukning än 1959 års motorer. Tala
om gammal teknik som håller och utveckling
som går framåt! Ja, det inte klokt vad de kan i
Crewe…
Bentley Arnage – to travel with upmost comfort
and style. And remember: The modest man drives a Bentley....

NYHETER OCH NOTISER
NY BOK
ROLLS-ROYCE & BENTLEY av Graham Robson
Text: Jan Segerfeldt
De senaste åren har det inte kommit ut så
många nya böcker om Rolls-Royce och Bentley.
Många av de äldre böckerna om våra märken
står sig dock mycket väl ännu. Särskilt de som
har getts ut i Dalton Watson-serien och genom
RREC. Har man inte någon litteratur om dessa
bilar bör man börja med dem. På marknaden
finns också en del böcker som bara upprepar
sådant som redan har skrivits tidigare. Några
nya intressanta fakta brukar de inte innehålla.
Graham Robson är en sådan författare som kan
skriva om vilket bilmärken som helst men hans
”grundforskning” går knappast på djupet. Det
liknar mer löpandebands-principen. Så även
med den här boken. Men den kan ändå vara
läsvärd. Det är en typiskt tjusig produktion
som ser fin ut när den ligger framme på bordet.
Det är en typ av bok som engelsmännen brukar kalla för ”coffee-table book”, dvs i liggande
format, med snygga bilder och en lättläst text
(256 sidor och cirka 300 foton, de flesta i färg)
som man kan sitta och bläddra i länge. Robson
är en gammal garvad motorjournalist och han
har skrivit mängder av böcker genom åren, inte
minst om Rolls-Royce. Här delar han med sig
av sina gedigna yrkeskunskaper på området,
även om nästan all denna information redan
finns att hämta i hans tidigare utgåvor. Den här
boken är dock en stilfull uppdatering till de senaste Rolls-Royce- och Bentley-modellerna från
1980/90-talet och upp till 2005, vilket upptar
sista tredjedelen av boken.

För den här boken speciellt nytagna bilder på
något exemplar av Rolls-Royce Silver Ghost och
20/25, Bentley 4 ½ litre, Speed Six, 8 litre och 3 ½
litre fyller den första tredjedelen. Alla bilder efter kriget är däremot hämtade ur fabrikens eget
press- och broschyrmaterial. Här finns underbara originalbilder från 1950/60-talet i färg, via
Silver Cloud och Silver Shadow och ända upp
till de senaste Bentley Continental GT och RollsRoyce Phantom från 2004/05. Jag saknar tyvärr
bilder på Phantom II och III, 25/30, Wraith och
Silver Wraith. Det är synd men det är svårt med
en så här allmän bok att täcka allt. Men man har
inte missat Bentley Java och Hunaudieres och
Rolls-Royce EX 100-protoyperna som vi aldrig
kommer att få se på gatorna i verkligheten.
Har man inte redan alla broschyrerna (vilket
jag i och för sig har) är den här boken en förträfflig ersättare. Den idealiska julklappen, en
sådan man önskar sig om man som jag aldrig
kan läsa för mycket om dessa härliga bilar. Bokens normalpris i England är £ 19.99. Jag köpte
mitt exemplar på www.amazon.cu.uk för drygt
£ 13.00 plus porto. Verkligen prisvärt! Köp den
ni också!
Fullständig referens:
Graham Robson (2005): ”Rolls-Royce & Bentley”, copywright Colin Gower Enterprises
Ltd., publisher Kp Books, 700 East State Street
Iola WI 54//990-0001. ISBN-nummer 0-89689238-7, Library of Congress Catalog Number
2005906861
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Gunilla Lennström, vår nya suppleant i styrelsen
Mitt namn är Gunilla Lennström och jag är
född på en liten gård i Seglora församling,
väster om Borås. Staffan och jag gifte oss för
31 år sedan i Seglora kyrka i Seglora. Vår
gamla träkyrka såldes 1916 till Skansen, då
den nya stod färdig sedan några år.
Utbildningsorten blev Göteborg och Lärarhögskolan. Sista terminen träffade jag chalmeristen Staffan och kom via Småland till
Bohuslän och Stenungsund. Där bodde vi i
15 år och barnen gjorde sina entréer - Linda
78, David 80, Olof 82 och Erik 83. Min tid
gick åt till våra egna barn, så skolan fick
vänta några år. Under tiden byggde vi med
släktingars hjälp ett fritidshus i Seglora.
Där har vi tillbringat många helger och
lov.
Under tiden 1989-1994 bodde familjen i Bryssel. Barnen gick på den Skandinaviska skolan där
mamma också fick tjänst. Det var en spännande och utmanande tid.
Efter tiden i Belgien blev Staffans nya arbetsplats Lyngby, norr om Köpenhamn, men familjen valde
att bosätta sig i Helsingborg. Här trivs vi fint med närhet till det mesta.
Mitt intresse för bilar är visserligen mindre än det för kultur, men de vävs fint samman i RREC´s
program och rallyn. Det uppskattar jag mycket.

Karl-Gustav (Kalle) Giertz, klubbens nye kassör
Vid midsommar 1995 köpte jag min Rolls-Royce Corniche FHC 1976 av Stig Hartwig. Genom
Torbjörn Hansson på PIKAB i Stockholm kom jag i kontakt med RREC och blev medlem samma
höst. Jag arbetade då som auktoriserad revisor och klubbens medlemmar valde mig till dess revisor
1997. Så har det förblivit till sommarens årsmöte då jag avgick och valdes till styrelseledamot och
kassör i stället.
1965 anställdes jag på Bohlins Revisionsbyrå AB – numera KPMG –och har varit företaget troget
till min pensionering 2003. 1969 avslutade jag mina studier på Handelshögskolan i Stockholm och
1972 fick jag min auktorisation. Under tiden på revisionsbyrån har jag varit aktiv
revisor och samtidigt haft ett antal interna
befattningar som; utvecklingsansvarig, international contact partner, chef för management konsulterna, VVD och VD. Jag har
även varit engagerad i FAR, både i dess
kommittéer och som styrelseledamot.
Sedan 2003 är jag pensionär och kan
ägna mig åt familj - hustru Gunilla, tre
barns familjer med sju barnbarn - hus
och trädgård, jakt, resor, Cornichen och
klubben.
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BENTLEY CONTINENTAL GTC
To Sunbathe with Style – The Brand New Bentley Continental GTC
Text: Jan Möller
Bild: Bentley Motors
Så kom den då till slut: den efterlängtade öppna
versionen av nya Bentley Continental GT. Nykomlingen Bentley Continental GTC är en extremt vacker, imposant, läcker, öppen Bentley,
en våt dröm i bästa Bentley-tradition från Crewe. Och imposantfaktorn kan göras än större
på en skala: Man kan fälla ned eller fälla upp
taket i upp till hela 30 km/h. Detta är något att
imponera med på flanörerna utmed strandpromenaden, i någon ljuvlig svensk sommarort, på
Strandvägen i Stockholm, Kungsportsavenyen
i Göteborg, eller t ex Croisetten i Cannes, Promenade des Anglais i Nice, framför Casinot i
Monte Carlo eller någon annan trevlig plats där
man råkar glida fram med sin nya GTC.
Bentley Continental GTC är enligt Teknikens
Världs Marcus Engström en solstol i högfartsmodell. Rubriken är ”Kryssningsmissil med
soldäck”. Bentley Motors VD Franz-Josef Paefgen menar att ”The Continental GTC is the most
distinctive new Bentley yet. It is very elegant
and at the same time effortlessly modern.”…

”Continental GTC is designed for customers
looking to enjoy the phenomenal performance,
style and excitement”…”with the additional
benefits of classic open-top Bentley motoring.”
Redaktören ber om ursäkt för det engelska inslaget, men det är helt enkelt omöjligt att över-

sätta både detta och egentligen även alla andra
omdömen från Bentley Motors utan att tappa
merparten av språkets alla nyanser.
GTC:n gör nya Continentalserien komplett.
Den täckta Continental GT coupén är förmodligen framför allt förarens bil, Continental Flying
Spur är den mer praktiska fyrdörrade Grand
Tourern, men Continental GTC är enligt Paefgen paradnumret för företagets nya formgivningsspråk. Och visst är den bara så läcker… So
why not join the club…?
En halv trävaruaffär och vackert, väldoftande,
handsytt skinn från ett flertal svenska kor (insektsbetten är färre här) ingår som vanligt i priset, som närmare bestämt är 1 950 000 kr, det
lägsta för en Bentley drophead coupé på något
decennium och dessutom under den magiska
tvåmiljonersgränsen. Det handlar med andra
ord om ny, läcker, öppen Bentley som dessutom
är rena fyndet. Bentley Motors påpekar dessutom att GTC är tänkt att kunna användas alla
dagar året om. Inte en bil som
mest står i garaget medan
ägaren kör omkring i sin Volvo, BMW eller Mercedes med
andra ord.
Att göra om en täckt coupé
till en cabriolet kräver rejäla
förstärkningar för att behålla
vridstyvheten så att karossen
inte skall vrida sig så att det
hela tiden flexar och gnyr i
karossen, något som givetvis
är uteslutet för en kvalitetsbil
från Bentley, men inte helt
ovanligt när det gäller andra
märken. Problemet är bara att
förstärkningarna väger tungt,
liksom sufflettmekanismen.
Man var således tvungna att både lätta och
förstärka bilen när man skulle skapa nya GTC.
Till slut ökade bilens vikt med ”bara” 110 kg,
till 2 495 kg. Och motoreffekten är enligt bästa
Crewe-tradition fullt tillräcklig: 0-100 km/h avverkas på 5.1 sekunder och toppfarten utan tak
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är 306 km/h (!) och med tak 312 km/h. Och vridstyvheten är efter alla ansträngningar nu lika
stor som för många täckta bilar.
Till skillnad från nya Bentley Azure som är
”fullt fyrsitsig” uppges GTC bara vara 2 + 2-sitsig (varmed menas att sätena bak bara är avsedda för barn.) Av bilderna i pressmaterialet och
Teknikens Värld (nr 21/2006) att döma tycker redaktören dock att det bakre benutrymmet verkar fullt tillräckligt även för vuxna av normallängd. Däremot är det möjligt att takhöjden bak
inte räcker till för vuxna med suffletten uppe
– ett vanligt problem i cabriolet- och coupémodeller – även från Crewe. På tal om utrymme är
bagagevolymen hela 235 liter tack var mindre
utrymmeskrävande bakvagnsupphängning på
just GTC:n. Enligt pressmaterialet skall man
därmed kunna få plats med golfbagar, skidor
(via lucka i baksätet) och resväskor – samtidigt!
Med erfarenhet från andra cabrioletmodeller
vill jag bara säga ”I doubt it!”

Motorn är den vanliga i nya Continental-serien:
den härliga, silkesmjuka, numera Crewetillverkade sexliters W12-motorn på 560 hk och med
ett vridmoment på 650 Nm (vid 1600 r/min).
Motorn är helt vibrationsfri. Enligt Teknikens
Värld kan man använda det gamla Rolls-Roycetricket att på tomgång ställa ett mynt på högkant ovanpå den vackra Bentley- märkta kåpan
på motorn – och myntet står kvar. Fyrhjulsdrift,
sexväxlad automat och luftfjädring med kontinuerlig dämpningskontroll är andra tekniska
företräden.
Bilens tyngd och fyrhjulsdriften gör enligt
Teknikens Värld att bilen ligger som slickad
mot vägbanan även när man börjar närma sig
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toppfarten på dryga 300 km/h. GTC:n är enligt tidningen en av de mest kompetenta långfärdskryssarna på marknaden. Och dessutom
fylld av all lyx som någonsin kan behövas. Massage i stolarna, svenskt koskinn överallt, blankpolerade valnötspaneler och Breitlingklocka
mitt på panelen. Och den som t ex tänkt sig att
köpa en Mercedes SL 65 AMG-Merca och i stället väljer en GTC sparar hela 114 000 kr, vilket
bl a räcker till en eller två Breitlingklockor i
armbandsmodell. Specialmodellerna ”Breitling
for Bentley” bör väl passa som hand i handske!
Köpet av en GTC innebär även att man inte riskerar att köra en likadan bil som kvarterets pizzabagare eller Original Gangsters. Med en GTC
får man dessutom en bil som sägs vara förvånande tyst i kupén såväl med taket uppe som
nere. Bentley har gjort sin hemläxa – och många
vindtunnelprov.
Bentley Motors lanserade GTC:n i Aspen, Colorado, USA. Detta kan verka vara en något udda
plats för en cabriolet från engelska Crewe, men
det är inte så konstigt som det kan låta. Förmodligen kommer minst hälften av alla GTC att
säljas i USA, närmare bestämt räknar man med
2 500 stycken redan i år. De flesta kommer att
säljas i Kalifornien och Florida, men merparten
av de kunder som utgör målgruppen har även
sin alldeles egen lilla fjällstuga i just Aspen.
(Fast Jack Nicholsson har tre.) Och på Aspens
flygplats står privatjetplanen på rad.
Ett försäljningsmål på 2 500 bilar i USA bara
i år tyder på volymer runt 5 000 bilar världen
över, vilket bör resultera i sammanlagt närmare
15 000 bilar på årsbasis för hela Continental-serien. Vem trodde detta för fem år sedan?
Good luck, old chaps!

MilesPerHour –
en mässa för sport- och prestigebilar i Göteborg
Rapport från MPH-mässan
text och bild Jan Segerfeldt
En av årets stora svenska bilhändelser var premiären i Göteborg för MPH06. Här visar biltillverkarna upp sina hetaste och häftigaste sportoch lyxvagnar av årgång 2006. Cirka 40 bilar
från Maybach, Mc Laren, Ferrari, Lamborghini,
Maserati, Porsche, Jaguar med flera, som man
sällan får chansen att se i Sverige annars, var utställda på mässan.
Bland dessa fanns även Bentleys senaste Continental GTC representerad. Stående på bästa
plats precis vid entrén och med en knallgul Lamborghini Gallardo Spider närmast intill. Bentley
hade dragit samman hela sin tillgängliga personal på fem stycken för att bistå den nyfikna
publiken med alla upptänkliga fakta om bilen.
Bilen var i svart lack, det absolut blankaste man
kunde skåda. Mot en sobert svart bakgrund och

under en något diskret namnskylt i taket som
enda ytterligare dekoration framstod den som
en nästan overklig drömbil. En otroligt imponerande bil från Bentleystallet! Man fick känslan
av att den här är allt man behöver för att uppnå
den högsta lyckan. Ge mig den nu! Jag vill köra
ut den härifrån genast!
Det lär finnas sju stycken bilar tilldelade för den
svenska marknaden. Jag skulle bli förvånad om
det finns något exemplar kvar att köpa just nu.
De flesta bilarna som tillverkas i Crewe går till
USA, cabrioletens förlovade land. Men om man
beställer ett exemplar nu, så kanske det finns en
chans att den kan levereras om ett år eller två,
om man orkar vänta så länge.
Okej, då får jag väl nöja mig med en ny Bentley
Azure så länge!
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MHRF:s ÅRSMÖTE
Rapport från MHRF:s årsmöte
Text: Karl-G Giertz
RREC representerades på MHRF:s årsmöte,
lördagen den 14 oktober 2006, av Lars Nord,
Södertälje och Kalle Giertz, Grödinge. Till
stämman var 197 personer anmälda. (MotorHistoriska RiksFörbundet är gammelbilhobbyns svenska paraplyorganisation, i vilken bl
a RREC:s svenska sektion ingår som medlem.
Redaktörens anmärkning.)
MHRF med 152 medlemsklubbar med sammanlagt 93.000 medlemmar, har till uppgift att
”säkerställa att gårdagens fordon kan och får
användas på morgondagens vägar”. Det gör
man genom att bevaka och påverka lagstiftningen i Sverige och inom EU.
I informationen till årsmötet noterades att det i
lagstiftningen ofta händer att de historiska fordonens speciella krav förbises. Från den 1 juli i
år gäller t ex förbud mot fler passagerare än vad
fordonet är registrerat för. Förbudet motiveras
av Vägverket med ökad trafiksäkerhet. Konsekvensen är att några bilmodeller inte får ta mer
än en passagerare längre trots att det kan finnas
plats för fler.
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Från den 1/1 2007 gäller en ny skrotningslag.
Avställning upphör efter 1 år om inte man ansöker om förnyad avställning eller om fordonet
är 30 år eller äldre. Fordon kan endast slutligt
avregistreras om det skrotas av behörigt företag. Det påverkar bl.a. möjligheten att ha reservdelsbilar.
Ett annan lag som påverkar flera RREC-medlemmar är lagen om åtgärder mot svarttaxi.
Lasse Amarald beskrev reglerna i förra numret
av Bulletinen.
För information om dessa lagändringar och andra pågående och aviserade utredningar hänvisas till MHRF:s hemsida: www.mhrf.se. Det
rekommenderades särskilt att vi skulle läsa informationen om FIVA på: www.fiva.org.
Årsmötet valde in några nya medlemsklubbar
bl.a. Jaguar Enthusiast´s Club, Region Sweden
med 70 medlemmar och Rolls-Royce och Bentley Club med 55 medlemmar. Den senare klubben presenterades av Göran Ryberg.
Stämman avslutades efter sedvanliga stämmoförhandlingar.

ROLLS-ROYCE PHANTOM
Rolls-Royce - Still the Best Car in the World
Text: Jan Möller
Bild Rolls-Royce Motor Cars och Jan Segerfeldt
Du kan välja på en ambulans med blåljus eller
en Rolls-Royce Phantom. De ger samma resultat: Bilarna framför kör nästan ner i diket i sin
iver att släppa förbi Dig. Och handen på hjärtat:
Nog känns det väl skönare att parkera en ny
Rolls-Royce framför garaget än en ambulans...
För en mycket stor del av världens befolkning
är Rolls-Royce synonymt med det allra bästa
av sitt slag. Och fråga vem som helst om vilket
bilmärke som är världens bästa lyxbil: Flertalet
kommer att säga Rolls-Royce. Nya Rolls-Royce
Phantom är en magnifik nutida arvtagare till
Rolls-Royce med alla dess uttalade och outtalade traditionella värden: Extremt tyst gång,
enastående åk- och fjädringskomfort, det allra
bästa hantverket, perfekt finish, stil, klass, extrem lyx men utan vräkighet, prålighet och
överdådighet, bara lågmäld perfektion i Henry
Royce sanna anda: ”Ta det bästa som finns och
gör det ännu bättre!” Baksidan på myntet är
dock att ytterligare ett faktum fastslaget av den
gode Henry gäller fortfarande: ”The quality remains long after the price is forgotten”. Numera
är priset i standardutförande närmare bestämt
upp mot 4 Mkr. Dessutom är listan över extratrustning lång som en norrländsk vinternatt.
Det finns därför i praktiken inget pristak uppåt.
Flertalet kunder specialutrustar/anpassar sina

nya Phantom utifrån sina personliga preferenser (”bespoke” säger man på Rolls-Royce).
Låt oss börja från början. Volkswagen köpte 1998
som man trodde Rolls-Royce i Crewe och varumärkena Bentley och Rolls-Royce. Det visade
sig dock med tiden att varumärket Rolls-Royce
för biltillverkning bara ingick i fem år. Vid årsskiftet 2002/2003 var det i stället BMW som fick
rättigheterna till varumärket Rolls-Royce, efter
att ha köpt detta av varumärkets dåvarande
ägare, Rolls-Royce plc, flygmotortillverkaren.
Volkswagen stod således efter ett tag med rättigheterna bara till Bentley samt en nedsliten bilfabrik i engelska Crewe, ursprungligen byggd för
flygmotorproduktion 1939, men konverterad
till bilfabrik i mitten på 1940-talet. BMW hade å
andra sidan då dimmorna lagt sig och affärerna
klarnat rättigheterna till Rolls-Royce från 2003,
men däremot ingen fabrik.
BMW har dock gjort läxan ordentligt. Efter köpet av rättigheterna till varumärket Rolls-Royce
i samband med bilar hade man 4½ år på sig
fram till övertagandet 1 januari 2003. Under
denna tid projekterade och byggde man en helt
ny, mycket modern fabrik samt ett nytt huvudkontor, allt delvis under jord i Goodwood i södra England, vackert beläget och
påtagligt anpassat
till det omgivande
landskapet.
Det
senare resulterar
bl a i att fabriken
inte syns från luften. Intill fabriken
finns
dessutom
lägligt nog en tävlingsbana för bilar,
där man kan pröva nya produkter,
samt ett flygfält
där kunderna kan
landa och starta
med sina privatjetplan.
Under
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ROLLS-ROYCE PHANTOM
samma 4½ år rekryterade man och utbildade all
personal (drygt 500 personer) samt byggde upp
ett globalt återförsäljarnät bestående av drygt
70 återförsäljare i mer än 40 länder.
Och inte nog med detta: Vid Rolls-Royce nya design- och konstruktionskontor i London gjorde
man noggrann och djuplodande research: Vad
karaktäriserar egentligen en Rolls-Royce? Inspirationen kom framför allt från Phantom I och II,
Silver Cloud och Silver Shadow. Man kom bl a
fram till att motorhuven skall vara mycket lång,
medan överhänget fram skall vara ovanligt
kort. Hjulbasen skall vara lång och C-stolpen
ovanligt bred - för att förhindra oönskad insyn.
Hjulens diameter skall motsvara ungefär halva
bilens höjd och ”pressveck” skall finnas högst
uppe på flyglarna. Motorhuvens mitt
skall markeras med en kromlist – en reminiscens från den tid då motorhuvens
mitt bestod av ett gångjärn av pianotyp.
På samma sätt har man försökt fånga
vad som är typiskt Rolls-Royce när det
gäller inredning, teknik, köregenskaper
och mycket mera. Efter att således noggrant ha studerat historien har man så
på Londonkontoret sedan 1998 utvecklat en helt ny modell, slutligen lanserad
i Goodwood den 3 januari 2003. Det
handlar alltså om nya Rolls-Royce Phantom, som av en relativt enig motorpress
världen över fått superlativerna att flöda.
Vanliga omdömen är åter ”The Best Car
in the World”. Däremot är kanske ett annat ömdöme nytt i sammanhanget: “Den är för billig!”
Prestandan har imponerat på de flesta, särskilt
som accelerationen 0-100 km/h på 5.9 sekunder
sägs ske i princip ljudlöst. Även vid den elektroniskt begränsade toppfarten 240 km/h sägs det
vara påfallande tyst i kupén. ”Det är tyst som i
ett bibliotek, medan scenerierna utanför spelas
upp som i en stumfilm.” Och motorns 460 hk
och 720 Nm har inte trollats fram med några
fuskattiraljer som turbo. Här är det sugmotorns
oförvanskade råa styrka som gäller. 75 % av
maximala vridmomentet finns f ö redan på tomgång. Den sexväxlade adaptiva automatlådan
regleras på sedan 50 år traditionellt vis med ett
reglage på ratten. Precis som på tidigare modeller framför man bilen värdigt och sirligt. Men
den är också lätt att köra fort och långt. Trots sin
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storlek är den nämligen mycket lättkörd. Man
tappar snart respekten för de imponerande
måtten och märkets aura för att i stället glatt
gasa på, byta fil obehindrat och gärna köra om
långtradare, bussar och mindre bilar, som håller
lägre fart än vi själva. Känns detta igen?
En tidigare Rolls-Royce- eller Bentleyägare
känner verkligen igen sig. I bakre takstolparna
hittar man de obligatoriska, belysta makeupspeglarna. På golvet ligger långhåriga, tjocka,
färgmatchade ullmattor. På framstolarnas ryggar finns picknickbord i trä. De runda ventilationsgallren i instrumentpanelen ser ut precis
som tidigare och slås av och på med hjälp av
kromade, filtdämpade dragreglage. Och startnyckeln sitter fortfarande till vänster.

Och hantverket står ännu i en klass för sig:
15 – 18 kohudar krävs för de sammanlagt 450
skinndetaljer som finns i varje Phantom. Alla
dessa 450 numera laserskurna skinnbitar måste komma från samma parti för att få perfekt
färgmatchning i 13 olika standardkulörer. Det
tar totalt 17 arbetsdagar per bil att färdigställa
skinninredningen.
Trädetaljerna i samma inredning består av 42
detaljer (i vardera sex alternativa träslag). Totalt
handlar det om upp till hela 5 m2 trä per bil.
Fortfarande kan man hålla långa föredrag om
hur man för varje enskild bil måste välja fanér
utifrån ådring och hur man spegelvänder fanerbitarna så att träet på höger sida har sin motsvarighet till vänster. Och fortfarande kan man

ROLLS-ROYCE PHANTOM
mentbilarna 100EX (tvådörrad
cabrilolet) och 101EX (tvådörrad coupé) är å andra sidan 25
cm kortare.

för all framtid beställa en ny exakt likadan fanerbit om någon trädetalj i bilen skulle komma
att skadas. Man blir därför inte förvånad över
att träarbetena för varje enskild bil tar totalt 30
dagar att färdigställa - inklusive de sex lagerna
lack. Jämför detta med att de flesta andra bilar
i dag monteras färdigt på tio till femton timmar... (Fast de kostar ju inte fyra miljoner.) Och
på tal om detta - monteringen görs för hand i
22 stationer med totalt mer än tvåtusen operationer. Inte konstigt att man gärna välkomnar
besökare för att bese fabriken! Och nog verkar
Rolls-Royce även med BMW i bakgrunden att
förvalta varumärkets arv på bästa möjliga vis.
“The quality will remain...” Samtidigt finns
dock numera både ny supermodern teknik, robotar (där detta är överlägset) och logistik som
skulle fått Sir Henry att bli både förvånad och
fascinerad.
Karosskonstruktionen på minner om Audi A8
- en s k space frame i aluminium, på vilken
karossplåtarna - flertalet i aluminium men t ex
framskärmar i kompositmaterial - monteras med
svets- , nit- och/eller limtteknik. Själva ramen the space frame - aluminium, dvs aluminium
som uppvärmd görs i bearbetad strängpressad
(eller extruderad) form med mycket högt tryck
pressats genom ett verktyg eller en matris ungefär som man pressar kakdeg genom en matris
då man gör spritskakor. Själva ramen eller buren väger drygt 500 kg. Den är redan från början
konstruerad för att medge olika karosslängder.
Den förlängda varianten - Extended Wheel Base
- är 25 cm längre än standardvarianten. Experi-

Enligt Rolls-Royce själva har
ingen annan inom bilindustrin lyckats att på så kort tid
åstadkomma allt det som
Rolls-Royce nu gjort sedan
1998. Mest imponerad blir
man kanske som utomstående
bedömare över att man lyckats att bygga upp strävan mot
perfektion efter vad det verkar
Henry Royce alla tänkbara intentioner. “Take the best that
exists and make it better. If it
doesn´t exist design it!”
Nya Rolls-Royce Phantom har bl a funnits att
beskåda sedan i våras hos Michael De Geer på
BMW Groups kontor i Solna samt har dessutom
bl a medverkat vid två RREC-arrangemang:
Årsmötet på Ekerö i juni samt Änglagårdsrallyt
i Västergötland i september. Vid det senare fotograferade Jan Segerfeldt bl a Phantoms Spirit
of Ecstacy, en mycket vacker bild som kommer
att pryda omslaget till nästa nummer av Bulletinen.
BMW Groups vackra demo-Phantom lånades
dessutom bl a ut en vecka till tidningen Automobil. Som resultat publicerade tidningen ett
extremt postitivt biltest i nr 10/2006, dessutom
med mycket vackra bilder. Testet var top of
the line i ett specialnummer om lyxbilar. Som
slutkläm i testen konstaterar man att Phantom
är världens bästa, komfortabla och mest välarbetade bil. Man passade dock på frågan om den
är värd sitt pris, eftersom man enligt tidningen
inte kan vet detta förrän om sisådär 30 år. Som
sagt: “The qualit will remain...”
Källor:
Automobil nr 10 2006
Presskommunikéer från Rolls-Royce Motor
Cars Ltd, Goodwood, England.
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NYA MODELLER FRÅN ROLLS-ROYCE
Nytt från Rolls-Royce: Cabriolet, utökat
återförsäljarnät och försäljningssiffror
Rolls-Royce fortsätter att bygga upp sitt återförsäljarnät, som nu består av totalt 74 återförsäljare. De senaste distributörerna finns i Oman,
Pakistan, Denver i USA och Mumbai i Indien.
Det utökade återförsäljarnätet förbereder introduktionen av den nya cabrioletmodellen baserad på Phantom, som kommer att lanseras under 2007. Efter att ha kunnat konstatera ett stort
intresse för den Phantom Drop Head Coupé
som presenterades i form av experimentmodellen 100EX på Genevesalongen våren 2004 har
man nu kommit så långt att det snart är dags
för marknadsintroduktion. (Man kan notera att
Porche säljer fler öppna än täckta bilar på RollsRoyce största marknad USA.) Troligen kommer
den öppna modellen att få en hjulbas som är 25
cm kortare än Phantom, men kommer troligen
ändå att få en totallängd runt 561 cm. Vågar vi
gissa att modellen kommer att få namnet Corniche? Hur som helst var 2007 års tillverkning
nästan slutsåld redan för några månader sedan.
Återförsäljarna i Beverly Hills förväntas leverera flest bilar även av den öppna modellen, precis som tidigare när det gällt täckta Phantom.
Troligen kommer därefter en Fixed Head Coupé att introduceras under 2009. Hur många bilar av dessa modeller som kommer att hitta till
Sverige återstår att se.
Beroende på vem man frågar får man olika svar
när det gäller hur framgångsrik nya Phantom
faktiskt har blivit. Från Rolls-Royce Motor Cars
framhåller man att det inte sålts fler nya RollsRoyce sedan början av 1990-talet, då Crewes
stora framgångar med bentleys turbomodeller
resulterade i att fler Bentley än Rolls-Royce började att levereras från dåvarande Rolls-Royce i
Crewe. Detta förhållande höll sedan i sig. Den
sista gemensamm fyrdörrarsmodellen från Crewe, i Rolls-Royce version kallad Silver Seraph
och med en V12:a från BMW, var i produktion
1998-2002. Den tillverkades och såldes under
dessa fem år i totalt 1 570 exemplar, dvs bara
några hundra per år. Sett i detta perspektiv och
även i jämförelse med (ur ägaren BMW:s perspektiv) ärkerivalen Mercedes superlimousine
Maybach, som också sägs säljas i bara 200-300
ex per år är Phantoms försäljning på ca 800 per
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år relativt sett en stor framgång. Försäljningen
framförallt i Europa utom Storbrittanien har
dock blivi mindre än förväntat. Men det är
ändå särklassigt största volymen i det allra
översta superlyxlimousinesegmentet och man
har ökat försäljningen varje år sedan introduktionen av nya Phantom år 2003. Ändå var nog
de ursprungliga planerna att man skulle sälja
1 000-1 200 nya Phantom per år. Den nya förlängda varianten - extended wheelbase - har nu
introducerats även i Europa. Den säljer än så
länge dubbelt i förhållande till prognoserna och
har ändå inte introducerats i USA, Rolls-Royce
största marknad.
Ny mindre modell från Rolls-Royce
Enligt en presskommuniké från Rolls-Royce
Motor Cars bekräftade Ian Robertson, ordförande och VD, i samband med Parissalongen i
slutet av september att arbetet sedan en tid nu
pågår på en ny mindre bilmodell från RollsRoyce. Den färdiga bilen kommer att introduceras inom fyra år. Den nya modellen kommer
att bli mindre än Phantom och priset beräknas
komma att hamna mellan € 200 000 och 300 000
före skatter. Som jämförelse kostar en ny Phantom f n i grundpris € 323 000 exklusive skatter.
Det är troligt att en mindre bil från Rolls-Royce kommer att vara högre prissatt än Bentleys
Continentalmodeller, i syfte att stärka och överensstämma med Rolls-Royce varumärkesstrategier.
Man har redan fått myndigheternas tillstånd
att bygga ut fabriken i Goodwood för att även
få plats med tillverkingen av den nya, mindre
modellen.
Aktuella nypriser i svenska kronor (extrautrustning tillkommer):
Bentley

Arnage R
Arnage T
Arnage RL
Azure
Continental GT
Cont Flying Spur
Continental GTC

2 620 000
2 780 000
2 940 000
3 390 000
1 774 000
1 774 000
1 950 000

Rolls-Royce

Phantom
Phantom EWB

3 400 000
4 000 000

Dan S-born Refining
Vår verksamhet med inriktning på Bentley och RR från i huvudsak 1955-65 & specialbyggen av äldre vagnar med öppen karaktär gör att vi vill ge den svenska klubben en
möjlighet att få tillgång till åtgärder och skapande av dessa tidlösa skönheter.
Ett flertal vagnar finns till salu i olika stadier för att kunna fördigställas till kundens egna
specifika anvisningar och önskemål.
Försäljningsuppdrag och förmedling är en annan del av vår verksamhet. Besök gärna vår
hemsida. För besök av vår workshop, endast genom bokning. Vi inriktar oss på uppdrag
att utföra karosseriarbeten av alla slag på vagnar äldre än 1965. Vår specialité är öppna
vagnar. Vi utför även service och teknikreparationer från 1965 och bakåt. Reservdelar
anskaffas direkt från England. Även svåra delar finns som regel att tillgå genom nytillverkning.

Till salu: BC 11 DF James Young Continental 1958. Denna raritet är tillverkad helt i
aluminium, endast i 20 exemplar. Den har en del extra finesser som beställaren önskade
på den tiden. Bilen levereras nylackerad i valfri färg. Invändigt är den klädd i grått skinn
med en viss patina.. Träpanelerna är av det ljusare slaget. Golvmattorna är nya i grått.
Vagnen är i ett mycket gott skick och någon översyn av drivlinan är ej aktuell. Ljudanläggning är ej installerad. Detta är något som vi med mycket varm hand kan låta utföra
till absolut supernivå. Vagnen är högerstyrd. Den är original utrustad med elektriska
fönsterhissar fram.
Prisbild: 87´£
Till salu: Morgan + 8 , 1969 Le mans Special. Denna extrema sportbil för sin tid blev en
av två fabriksbyggda vagnar varav den ena blev återbyggd till en standard +8 efter att
reglerna ändrades så att ingen av dessa bilar kom att tävla. Denna den enda i sitt slag,
helt i aluminium med en V8:a på över 340 hkr är en vagn som redan blivit inskriven i
historieböckerna.Den nuvarande ägaren har nu efter 19 år bestämt sig för att släppa ifrån
sig detta fullblod. Ett enastående tillfälle för en samlare. Prisbild 790´Skr.

Dans S-born Refining, Ljungbackevägen 16, 443 39 Lerum
0707-92 62 76, e-mail: info@dansborn.com, hemsida: www.dansborn.com

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

sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

27
51
61
13
46
64
34
62
32-33
48

NYA MEDLEMMAR
Louis de Geer, Sunnanå Säteri, 740 20 Vänge
Rolls-Royce 25/30 HP Saloon by H.J. Mulliner 1937
Hasse Johansson, Albertsgatan 2, 260 50 Billesholm
Rolls-Royce Silver Shadow II 1977
Bertil Lindh Jonsson, Floragränd 3, 891 50 Örnsköldsvik
Rolls-Royce Silver Shadow 1975
Kent Lyrevall, Vibogatan 10, 511 56 Kinna
Rolls-Royce Silver Shadow 1974
Kenneth Rinaldo, Lejens väg 26, 360 42 Braås
Robert Aften, Box 34014, 100 26 Stockholm
Rolls Royce Silver Cloud I 1956, Rolls Royce Silver Spur 1983, Rolls Royce Silver Spur II 1992.
Vi hoppas att Ni alla skall känna Er hjärtligt välkomna och att Ni skall få glädje, nytta och
kunskap tack vare Ert medlemskap i RREC Swedish Section

Annonspriser i den Svenska Bulletinen, priserna anges för helt år
Omslagets sista sida
Mittuppslag
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 att finnas i Bulletinen och på klubbens hemsida. Denna
kommer att vara till för dig som äger en Rolls Royce och där kan du få många tips. I Guiden
kommer du att hitta företag som är intresserade av att hjälpa dig på olika sätt.
Antal utgivningar, 4 nr per år, Upplaga 500 ex

UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB

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

Panther DeVille 1979, unik handgjord bil med aluminiumkaross. Tillverkad i endast 46 exemplar. Vacker röd skinninredning. Vänsterstyrd, svenskregistrerad och körd endast
ca 3.500 mil.

Mercedes Benz 300 SL Roadster 1959 Silver med svart skinninredning och i ett mycket fint originalskick. En av de vackraste
bilar som någonsin tillverkats. Mycket intressant första ägare.
Senaste ägaren har haft den och vårdat den i 35 år. Ett tillfälle
som inte återkommer.

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

Aston Martin Virage Volante 1991. Premiärbilen från Birminghamutställningen, den enda i sitt slag. Röd med svart skinninredning. Bilen är i nyskick och nyservad av fabriken. En unik
och vacker cabriolet med mycket god potential för framtiden

Ferrari Mondial 3,2i 1985. Vacker beige skinninredning. Bilen är svensksåld och nyservad och har endast gått ca 3.300
mil. Denna eftertraktade 2+2 sitsiga Ferrari är specialutrustad med bl.a. el-taklucka och AC. Sannolikt Nordens finaste

Vi köper gärna Er fina bil kontant./ Vi åtager oss gärna säljuppdrag.
Ring för besök! Vi finns också på www.pascocar.com
Visning efter överenskommelse.. Välkommen

Tel 070-756 46 60, 08-756 38 30, Garage 08-624 06 50, pascocar@tele2.se

