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Omslagsbild
Ett strå vassare än Trekungamötet! Fyra ordföranden tillsammans i Varberg. Från vänster
Åge Antonsen, RREC Norge, Göran
Berg , RREC Sverige, Suzanne
Finch RREC och Jens Kjaerulf,
RREC Danmark. (Anm. Trekungamötet ägde rum i Kongahälla
år 1101 mellan de tre nordiska
kungarna, Magnus Olavsson,
Norge, Inge Stenkilsson, Svitjod
och Erik Ejegod, Danmark.)
Fylligt reportage från årsmötet
2008 med rally i Varberg kommer
i Bulletinen Nr 3 2008
Kommande nummer
nr 3 2008 manusstopp 1/9
utkommer w 40
nr 4 2008 manusstopp 21/11
utkommer w 50
RREC tar inget ansvar för
annonser och dess innehåll
RREC
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Bäste medlem
Nyss hemkommen från vårt årsmöte i Varberg gläds
jag åt att vi hade en mycket trevlig helg tillsammans
under synnerligen gynnsamma omständigheter perfekt väder, god mat, många vackra bilar och en
ovanligt kul utflykt. Stort tack till vår rallyarrangör
Håkan, det klaffade som vanligt perfekt! Mer om
årsmötet i nästa nummer, vår superbe Redaktör
har redan bokat detta nummer fullt med andra
läsvärda artiklar. Låt mig bara här passa på att
tacka avgående styrelsesuppleanten Thomas
Nuorimaa för tre års gott samarbete och hälsa Mia
Östlund välkommen som Thomas efterträdare!
Apropå denna bulletins omslagsbild hade vi angenämt sällskap i Varberg av moderklubbens
ordförande Suzanne Finch, liksom mina kollegor
från
Danmark och Norge. Sedan Suzanne
tillträdde förra året har stora framsteg gjorts
för att förbättra samarbetet mellan The Hunt
House och oss på ”Continenten”. Det bådar gott
för framtiden, i synnerhet som moderklubbens
styrelse, The Management Committée, numera
har tre representanter från Europa: Benno
Müller från Schweiz, Rolf Kuhnke från Tyskland
och Gerwald Anderle från Österrike Ett stort
tack till alla medlemmar i vår klubb som deltog
i omröstningen, vi hade mer än 80 röster från
Sverige, utan er medverkan hade det bara blivit
två styrelsemedlemmar från Europa - det skiljde
23 röster! Som jag lovade i samband med valet
har vi dragit fem namn bland dem som röstade,
som får en present från klubbshoppen i brevlådan.
De lyckliga är: Christian Kugelberg (Landskrona),
Claude de Laval (Azorerna), Jan Möller (Mölndal),
Ronnie Gustafsson (Norrköping) och Björn Prütz
(Viken). Grattis!
Som vanligt passar jag på att uppmuntra Dig som
har e-mail-adress att meddela den till klubben
om vi inte redan har fått den. Skicka ett mail till
vår webmaster Roberth: webmaster@rrec.se,
så kommer Du med på distributionslistan när vi
skickar ut nyheter etc.
Sist men inte minst, stort tack till vårt Bulletin-team,
Jan Segerfeldt och Svante Runberger, som fått ihop
ytterligare en bulletin med massor av läsvärda artiklar
För övrigt är färskpotatisskörden i full gång här
nere på Bjärehalvön, som vanligt
sjunker priset alldeles för snabbt
på denna läckerhet, till fromma
för Dig som konsument. Låt Dig
väl smaka, önskar Din ordförande
Göran

KOMMANDE EVENEMANG
Luncherna i Stockholm: Första måndagen varje månad kl 12.30 på Bistro Solsidan
som ligger just i Solsidan. Vi träffas åter i höst med början den 1 september.
Luncherna i Göteborg fortsätter, fortfarande på Elite Park Avenue och adressen
är som tidigare Kungsportsavenyen 36-38. Vi träffas åter i höst med början den 26
augusti.
KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG
RREC Annual Rally 21 - 22 juni
Mer info på sidan 14 i engelska Bulletinens maj/juni nummer B288
Eurorally 2008 kommer att förläggas till St Moritz i Schweiz
Korta programmet 18-21 september
Långa programmet 18 - 23 september
Speciell inbjudan skickas ut till alla RREC-medlemmar.
Flera svenska ekipage redan anmälda.
Mer info genom Göran Berg: goran.berg@rrec.se eller tel 0708-108118.

Det danska forårsrallyt präglas
alltid av vackert väder, glatt
humör och god mat, för att inte
tala om det danska gemytet.
Många svenskar deltog och vid
bordet ser vi Kjell Andersson,
Marianne Wass och Håkan Wollf
som har njutit av god måltid.
Läs mer på sidan 15
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Minnesord Nils-Erik Sundblad
Förre distriktsläkaren i Falköping, Nils-Erik Sundblad, har efter en tids sjukdom
avlidit i en ålder av 74 år. Nils-Erik var en äkta entusiast med många och skiftande
intressen. Hans hängivenhet till sina uppgifter, hans goda humör, öppenhet, rättframhet och vänliga sätt gjorde honom lätt att umgås med.
Nils-Erik lämnar ett stort tomrum efter sig. Vi i familjekretsen känner djupt med
hustrun Anne-Marie, barnen Martin, Christina, Lena och Pia med familjer. I sorgen och saknaden deltar också bror och syster, svåger, svägerska, övrig släkt och
många vänner.
Nils-Erik var född och uppvuxen i Falköping där han gick i läroverket. Därefter fortsatte han studierna vid ESAB:s verkstadsskola i Laxå, men han kom inte att stanna
i verkstadsmiljön. Han sadlade om och började istället en flygutbildning på F5 i
Ljungbyhed där han gick ut som kursetta 1954. Som förste fältflygare stannade
han sedan kvar inom Flygvapnet fram till 1962 och studerade under de senare åren
parallellt på Försvarets Läroverk där han tog studenten 1959. Därefter påbörjade
han sina medicinska studier i Uppsala och tjänstgjorde även som amanuens vid
anatomiska institutionen under fyra år. Läkarbanan kom sedan att bli hans kall.

När studierna var avklarade bosatte sig Nils-Erik i Gysinge där han arbetade som
provinsialläkare fram till 1982. Under åren i Gysinge byggde han upp en turistanläggning, Gysinge Automobilmuseum, med Rolls-Royce-bilar, lipizzanerhästar
och flyguppvisningar. Genom satsningen i Gysinge kom han att rädda det mycket
vackra Gysinge bruk vid Dalälven undan rivning och grävskopor. Idag ägs och drivs
Gysinge bruk av PRO. 1981 flyttades turistanläggningen till skånska Klippan och
1987 vidare till Falköping. Efter ekonomiska svårigheter lades den ner 1989 och
bilar och hästar såldes.
RREC

SWEDISH SECTION

-

Nils-Erik återgick nu till läkaryrket och fram till 1998 arbetade han som distriktsläkare i Falköping. Han blev mycket uppskattad av sina patienter för sitt empatiska
och vänliga sätt.
Två år innan pensioneringen började Nils-Erik arbeta på deltid som kommunläkare
i Berlevåg, beläget på den nordligaste delen av Varangerhalvön i Nordnorge. Under
åren 1998 till 2006 var han fast anställd kommunläkare där. Åren i Berlevåg blev
spännande år med mycket varierande arbetsuppgifter. Då det var 28 mil till närmaste sjukhus och det inte alltid var flygbart väder, var Nils-Eriks uppgifter allt från
att förlösa barn och behandla hjärtinfarkter till att skriva ut antibiotika. 2005 utsågs
han till ”Årets Lege i Finnmark”, efter en dramatisk insats för att rädda en patient.
En mycket hedersam utmärkelse.
Lusten att lära följde Nils-Erik genom livet, han vidareutbildade sig ständigt. De senaste tio åren bedrev han forskning och genomförde studier kring behandling av patienter med sjukdomen fibromyalgi, studier som Uppsala universitet ämnar slutföra
efter Nils-Eriks frånfälle.
Flyget var livet igenom ett av Nils-Eriks stora intressen och han hade ända till sin
död ett eget flygplan. Ett annat intresse var de kära Rolls-Royce bilarna. Nils-Erik
var en av grundarna till Svenska sektionen av RREC, som kom till genom ett möte
hemma i Nils-Eriks hem. Under sina sista år genomförde han tillsammans med Kent
Sävåsen en pietetsfull renovering av en Rolls-Royce 20/25 från 1932, som han kunnat köpa tillbaka. Den dagen renoveringen blir helt klar och bilen körs på sin provtur
kommer med all säkerhet Nils-Eriks ande att åka med
Anne-Marie Sundblad, Stellan Lindström
 - RREC
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TÄVLINGSDAGS
Så kommer vi till svaren på tävlingen förra Bulletinen:
1. Volkswagen
2. Voisin
3. Unic Centaur
4. Trabant
5. Talbot
6. Stutz
Ingen klarade av alla, men bäst var Jan Segerfeldt som
prickade fyra rätt. Lars-Bertil Nilsson blev tvåa med två
rätt. Priser kommer att skickas ut

Här kommer en ny tävling, även denna gång handlar det om att identifiera märken på
våra automobiler. Förmodlighen tyckte de flesta att tävlingen i förra numret var väl så
svår, så kanske denna stimulerar tankeverksmaheten mer, då den är betydligt lättare
Som vanlligt skriver Du ned namnet på märket för respektive automobil, och skicka
ditt svar till:

Tommy Strömberg
Svartkärrsvägen 20
133 32 SALTSJÖBADEN
tommy@jdv.se
Priser ur Klubshoppen utlovas.
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VINPROVNING PÅ BJERTORP SLOTT
4 – 5 APRIL 2008
text Clas-Thure Flinck, Ulla-Britt Rost-Runberger
bild: Ulla-Britt Rost Runberger, Svante Runberger
Bjertorp slott är Sveriges yngsta jugendslott och miljön är unik i sitt slag. Det som
framför allt kännetecknar Bjertorp slott är
det ambitiösa köket som är listat bland
Sveriges restaurangelit.

Vi samlades som brukligt på fredagens eftermiddag och bjöds kaffe eller te till slottets hembakade mjuka bakverk.
Kvällen startade redan kl 17.00 där vi beordrats omklädda och vackra infinna oss
till vinprovningen med efterföljande hemÅrets vinprovning på Bjertorp kom att liga föredragning.
samla tjugotre entusiastiska deltagare.
Stora förväntningar ställdes på kvällens Svante ledde som vanligt oss mindre kuntema som utlovats bli mousserande viner niga inom vinets värld på dess vindlande
av lite olika slag.
väg från vinstock och druva till vinglasets
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VINPROVNING PÅ BJERTORP SLOTT 4 – 5 APRIL 2008
smäktande innehåll. Denna gång provade Tankjäsningsmetoden (Cuve Close)
vi champagne i olika kvaliteter och fram- Andra jäsningen genomförs i trycktank, en
ställningsteknik.
ganska vanlig metod
Traditionell metod (champagnemetoden)
Vinerna som vi denna dag provade var, Så kommer vi till den ”riktiga” metoden,
Morgenhof Brut Reserve 2003 från Syd- där vinerna jäses i tankar en första gång,
afrika, Palmer & Co Brut, Palmer Mille- därefter blandas de olika vinerna till den
sime årgång1998 samt Nicolas Feuillatte rätta karaktären (cuveen) för det aktuella
Blanc de Blanc årgång 1999, samtliga äkta Champagnehuset. Så tilltar en andra jäsChampagner från Frankrike och därefter ning på flaska som då läggs i en ställning
en Asti Cinzano, från Asti, Italien.
(pupitre) där man maskinellt eller för hand
vrider flaskan ett par gånger om dagen.
Idag tillverkas Champagne eller mous- Därefter kommer man till borttagning av
serande viner över hela Världen men det jästrester (degorgement) genom att frysa
är bara viner som kommer från området flaskhalsen och bryta upp kapsylen varvid
Champagne som egentligen får kallas trycket i flaskan skjuter ut jästen. Man tillChampagne.
sätter därefter lite vin (dosage) för att fylla
upp flaskan och på med kork och grimma.
Svante berättade under dragningen om de
olika metoderna för tillverkning av mous- Asti Spumantemetoden
serande viner. Han beskrev fem metoder. Man kyler ner druvmusten, tillsätter en
speciell jästkultur som klarar kalljäsning.
Läskedrycksmetoden:
Vinet kalljäses i trycktank, filtreras och efI ett vin på flaska trycks kolsyra in vinet ter färdigjäsning fylls på flaska.
enkelt sagt
Alla våra provviner, utom Astivinet, var tillOmtappningsmetoden
verkade enligt champagnemetoden. Efter
Den här metoden liknar Champagneme- en så grundlig genomgång var det dags att
toden, men man återför vinet efter andra gå till handling, något som de flesta väntat
jäsningen till trycktank, för att efter filtre- på länge. Nu doftade och smakade vi på
ring tappa det på flaska.
de fem bubbelvinerna, och njutningen var
given.
Kvällens
hemliga
föredragning
hölls
av Magnus Hellman
som till vardags arbetar inom shipping
i modern tappning.
Magnus
beskrev
skillnaden
mellan
dagens
hypertekniska fartyg med
stränga
krav
på
bla dubbelskrov för
transporter av LNG
och oljor till skillnad
från tidigare fartygsbyggnationers något
bristfälliga säkerhet.
Marianne och Lars Wass låter sig väl smaka
RREC
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Self System AB
”The Work Shop”

Renovering & service
I vår välutrustade ”Work Shop” erbjuder vi renoveringar och service
av främst äldre Rolls Royce och Bentley bilar. Vi fi nns på landet nära
Hornborgasjön.
• Kompletta renoveringar
• Lackering
• Återuppbyggnad av träkarosser
• Byte av elsystem till
nytt tidstypiskt

• Glas och sandblästring
• Ytbehandling
• Polering av rostfritt
och aluminium
• Service och
underhåll

335:-

Läs mer på www.selfsystem.se

/tim

NYH

Transport på lastbil

ET!

I vår specialbyggda lastbil
transporteras din bil
inom hela EU. Kontakta oss för offert.

Transporter
inom hela
EU!
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senare som maskinchef på allt
större fartyg. Därefter ytterligare
tio år inom näringen som säljare
av komplicerade tekniska utrustningar.
Sjöfartsnäringen bedrivs idag i en
internationell miljö med skeppsredare och skeppsmäkleri över
hela Världen.
Nybyggnation av fartyg sker
mestadels i Asien, både Sydkorea, Japan och Kina är stora inom
skeppsvarvsnäringen.
Vi alla deltog med frågor och med
ett stort intresse av det Magnus
berättade med stor inlevelse på
ett roligt och kunnigt sätt. Tack
Magnus för detta.
Inför dagens nästa höjdpunkt kom slottets
sommelier, Anders Tidfelt och presenterade kvällens femrätters middag. Med en
mycket ordrik och bejublad presentation
fick han maten och det speciella utvalda
vinerna fick han snålvattnet att rinna i
För att leda arbetet på ett fartyg krävs munnen på oss och våra magar inte kunde
lång erfarenhet och lång utbildning. Mag- vänta en minut längre på att bli påfyllda.
nus hade själv tio års erfarenhet av arbete Maten och vinet kom inte heller att göra
på sjön, först som ung däcksmatros och
Ett fåtal av dessa åldrande fartyg är fortfarande i drift men försvinner mer och mer
från våra vatten, beroende på försäkringsbolagens stränga krav och sjöfartsnäringens egna, kanske ännu strängare.

Svante och Magnus avtackades av Lars Wass
som framförde deltagarnas tack och överlämnade en flaska mousserande vin från
Bourgogne till de båda föredragarna.
RREC
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Rekommenderas de som har
ärende
förbi
Vara,
torsdag
till lördag, gör
en avstickare till
torget och träffa Sivan. Det är
en
upplevelse
och ostarna är
mycket goda

En sådan formidabel middagsdukning
någon av oss besvikna, mätta och nöjda
stupade vi i säng frampå småtimmarna.
Tidigt nästa morgon efter en omfattande
frukost tog vi olika vägar, en del hade bråttom hem till nya aktiviteter. Några andra
av oss gjorde sällskap en bit på resan för
ett besök i en gammal handelsbod i Uvered, numera museum, och tillika Svantes
förfäders hemadress.
Precis vid järnvägsstationen i Vara hittar
man Konditori Nordpolen, det kunde vi inte
heller fara förbi. En god kopp kaffe med
Budapestbakelse, som är deras specialitet,
kunde några av oss inte motstå. Konditoriet har funnits på nästan samma plats i
mer än hundra år. Det har fått sitt namn
efter Ingenjör Andrés övningsflygning med
ballong när han landade på markerna utanför Vara inför avfarten till Nordpolen.
Dagens höjdpunkt blev mötet med Sivan i
Sivans ost på torget i Vara, Sivan numera
känd från TV, lät oss smaka på många underbara ostar och ingen av oss kunde avstå från att inhandla diverse förstklassiska
feta och smakrika ostar.

Gamla emaljerade reklamskyltar i Uvereds
handelsbod
13 - RREC
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Den bevarade lanthandeln i Uvered. Den startades en gång i slutet på1890-talet av Svantes
farfars bror, Leonard Ekström

Gäster för dagen i
handelsboden är från
vänster Marianne Wass,
Ulla-Britt Rost Runberger, Kjell Andersson och
Claes-Thure Flinck

RREC
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Forårsrallyt i Nordvestjylland 1-3 maj 2008

Forårsrallyt i Nordvestjylland 1-3 maj 2008
Text och bild Marie Östlund

Forårsrallyt i Nordvestjylland. Ja, der er
et yndigt land…
Det danske smil och gemyt från arrangörerna fick oss svenskar att genast
känna oss mycket välkomna. Ett hjärtligt och innerligt tack till Hanne och
Michael Aslo-Petersen som ordnade ett
fantastiskt trevligt försommarrally i Struen vid Limfjorden.
Många deltagare strålade samman redan
på Valborgsmässoafton i den trevliga puben på Grand Hotell. Av 54 anmälda bilar
kom fyra från Holland, en från tyskland,
två från Norge och inte mindre än tio från
Sverige. Från Tyskland kom Rolf R. Kuhntes nyinvald i huvudstyrelsen av RREC.
Hans fantastiskt fina Derby Bentley från
1933 vann för övrigt pris för vackraste
Bentley. Priset för den vackraste efterkrigstidsbilen erhöll det svenska paret
Janet och Björn Prutz för sin underbara

Azur från 1997. Man kunde konstatera att
andelen äldre bilar var högre här än vad
man brukar se på rallyn i Sverige. Dessutom var det sju Cornicher med. Tyder
detta på att vi var på varmare breddgrader? Nej, vi fick reda på att det snarare
berodde på de mer fördelaktiga danska
skattereglerna.
Dagen därpå, den första maj begav vi
oss ut till friluftsmuseet Hjerl Hede där
man förutom de fina gamla danska husen och miljön kunde uppleva gammal
hantverkstradition. Denna dag kunde
man även beskåda alla vackra bilar strategiskt utplacerade i klorofyllen. Grundarens barnbarn, Hans Peter Hjerl höll ett
inlevelsefullt föredrag om historiken och
tillblivelsen av museet. En härlig lunch
avnjöts bestående av sill, räkor, hackeboef, fläskstek med rödkål samt läckra
tillbehör. Vi behövde inte fråga oss när en
Tuborg smakar bäst…..
15 - RREC

SWEDISH SECTION

Forårsrallyt i Nordvestjylland 1-3 maj 2008
Eftermiddagen fortlöpte med årsmöte
och Jens Kjaerulf invaldes som ny ordförande.
Nästa dag fick vi en mycket spännande
och intressant visning av Bang & Olufsen.
En av grundarna var bygdens son och huvudkontoret har sedan starten 1925 legat
i Struen. Kontoret har numera en mycket
modern arkitektornisk utformning.
Vi fick ingående känna på och uppleva
företagets mycket kvalitativa och väldesignade produkter. Dess vision är, ”Courage to constantly question the ordinary in
search of surprising, long lasting experiences”. Vilket vi tyckte var mycket tänkvärt. Det noterades att bolaget omsätter
mer än 5 miljarder SEK. Den låga dollarkursen har dock stökat till det ordentligt och bolagets vd har nyligen bytts ut.
Vi blev även informerade om att det är
svårare att få ett studiebesök på B&O:s
huvudkontor än att träffa drottningen av
Danmark, så vi kände oss mycket privilegerade och tacksamma.
På eftermiddagen gick
rallyt vidare
till Limfjordscentret vid
Doverodde
köpmangård
där vi hade
en
trevlig
lunch
och
samvaro
i
solen.
De
som var hugade kunde
gå upp i det
höga
före
detta
silot
för att njuta
av
bygden
i den skira
grönskan
och studera
mer av de
vackra omgivningarna.
RREC

Galamiddagen avhölls på Tambohus Kro
med dejlig utsikt över Limfjorden. Många
fina priser delades ut och spirituella och
humoristiska tal hölls, även överraskning
i form av spännande underhållning bjöds.
Maken Per fick förtroendet att tacka våra
värdar å svenskarnas vägnar.
Sist och minst en särskild eloge till Andrea Holst Rydberg, sju år, som deltog i
rallyt med stort tålamod och ännu större
entusiasm.
Rallyt avslutades på lördagen med uppställning av våra vackra bilar på gågatan
i Struen.
Vi förstår nu varför så många svenskar
deltagit i detta rally (som alltid infaller
under Kristi Himmelsfärdshelgen) under
så många år. Nästa års rally som går av
stapeln på södra Fyn har vi därför redan
bokat in i almanackan.

Värdparet hjälper paret i bil 30 (Bentley Mk VI, 1953) att parkera. Paret i
bil 30 heter Jos och Cor Scoto och de kommer från Nederländerna
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HUR VÄLJER MAN EN PASSANDE STATSLIMOUSINE?
DEL 2

Text: Jan Segerfeldt
I en tidigare artikel i Bulletinen nr 1 2008
redogjorde redaktören om engelska
kungahusets val av statslimousiner från
1500-talet och fram till slutet av 1980-talet. Här följer fortsättningen.
Sent 1990-tal bestod statslimousinerna i
engelska hovstallet, som var särskilt avsedda för de åligganden som följer av det
kungliga protokollet, av en Phantom IV
från 1950 och två Phantom VI från 1978

respektive 1987. Ingen ny bil hade anskaffats på många år och det verkade knappast
möjligt att ersätta de gamla trotjänarna
med motsvarande lämpliga limousiner, eftersom några sådana inte längre tillverkades. Visserligen hade man från Rolls-Royce Motors ställt i utsikt att det, om än till
ett avskräckande högt pris, skulle gå att
tillverka en ny Phantom VI State Car även
efter 1992, för den händelse det skulle
visa sig finnas sådant behov och intres17 - RREC
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se. Men för ytterligare varje år som gick
måste man till slut inse att det inte längre
var varken realistiskt eller tekniskt möjligt
med en Phantom VI i repris. De förlängda
Rolls-Royce Silver Spirit/Spur, som exempelvis bilförädlingsföretagen Hoopers och
Robert Jankel byggde på 1980-talet och
faktiskt även genom Rolls-Royce Motors
själva, skulle nog knappast anses värdiga
som ersättare. Nej, här måste man söka
på annat håll.

Price Ltd hade köpt rättigheterna till bilmärket Lea-Francis. 1980 introducerade A
B Price Ltd en helt ny modell kallad Ace
of spades och åren därefter lyckades man
också sälja totalt 6 stycken - inte direkt
någon försäljningsframgång. A B Price Ltd
lekte också med tanken att starta tillverkning av en Lea-Francis sjusitsig prestigelimousine med en 5 ½-liter V 12-motor, separat tubchassi och alumuniumkaross. Om
det hade blivit något av planerna kunde
detta mycket väl ha utgjort en
passande statslimousine. Men
ingenting har hörts av företaget
efter 1999. Det är tveksamt om
planerna ens hade avancerat så
långt att inledande trevare hade
etablerats mellan hovstallet och
A B Price Ltd. Lea-Francis är inte
den första biltillverkaren i historien som har försvunnit efter
storvulna planer helt i brist på
ekonomiska resurser . Lord Montague skrev en gång en bok om
de många bilföretag som inte
överlevt (Lost causes of motoring (Cassels, London 1969)).
DAIMLER

LEA-FRANCIS
Ett gammalt engelskt traditionellt bilmärke, visserligen helt utan kunglig glans,
som låg i sin törnrosasömn sedan 1950talet var Lea-Francis. Motorfirman A B
RREC
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Det ärevördiga bilmärket Daimler fanns ännu kvar om än bara
till namnet och en och annan ny
Daimler-modell kom fortfarande
ut före 2000. Den sista Daimlerlimousinen DS420 las ned i början på 1990-talet och de två sist
tillverkade var beställda av hovstallet. Den enda aktuella modellen härefter var en lyxversion
av motsvarande Jaguar-saloon,
alltså som ett resultat av så kal�lad badge engineering. Ägaren
Ford hade nog inte något större
intresse av att etablera kontakter med kungahuset för att ta fram en
State Car, text:
särskiltJan
somSegerfeldt
här inte fanns något embryo till lämplig sådan modell inom
koncernen. Nu när det indiska bilföretaget
Tata Motors just har köpt Land-Rover och
Jaguar från Ford och fått Daimler på köpet,
har detta ärevördiga brittiska kungliga bil-
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Återstår alltså att söka sig utanför England.
I första hand kommer man då
att tänka på Mercedes-Benz
och BMW som delar på förstaplatsen när det gäller kvalitetsbilar i bästa lyxklass.
MERCEDES-BENZ

märke helt okänsligt bara lämnats åt sitt
öde genom att skänkas bort till ett gammalt engelskt lydrike som befriade sig från
det en gång så världsdominerande engelska imperiet. Vad kommer Indien att göra
med detta engelska adelsmärke som en
gång hade beställningar från alla världens
kungahus?
ROLLS-ROYCE/BENTLEY
Varken Rolls-Royce eller Bentley var vid
den här tiden i sådant tillstånd ekonomiskt
att de skulle kunnat satsa på en ny limousine. När de sedan köptes upp av BMW
respektive Volkswagen,
kändes det som helkört
för en ny kungabil. De
nya modeller av RollsRoyce och Bentley som
planerades skulle bli så
konstruktionstekniskt avancerade att det verkade
närmast otänkbart att
göra om dem till kungalimousiner. Ändå kan inte
uteslutas att Rolls-Royce
gärna hade önskat göra
en ny State Car om de
hade haft de tekniska och
ekonomiska
förutsättningarna. Men som sagt,
de fanns inte.

Mercedes-Benz hade med buller och bång återintroducerat
det gamla klassiska lyxbilsmärket Maybach och tagit fram en
helt ny stor lyxbil som skulle
säljas enbart som Maybach.
Skulle inte en specialmodell för
engelska kungahuset kunna vara juvelen i
kronan vid en sådan satsning? MercedesBenz har investerat oändliga summor på
Maybach-bilarna men det verkar inte som
den satsningen har gått något vidare. Till
Mercedes-Benz förtvivlan har inte någon
kunglighet och knappast ens någon person
med högt anseende i västvärlden valt att
bli ägare till en ny Maybach. Detta påminner väldigt mycket om Ettore Bugattis vita
elefant Bugatti Typ 41 Royale som inte alls
gick hem hos kungligheterna trots Ettores
stora förhoppningar.
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lands motorindustri på ungefär
samma sätt som skedde 1977/78
när hon fick Oil Barrel som gåva
till sitt 25-årsjubileum av SMMT.
Den stora överraskningen den här
gången var att monarkens officiella limousine inte skulle bli en
Rolls-Royce. Det skulle istället bli
en Bentley, ett klart avsteg från

BMW
BMW skulle säkert ha goda möjligheter
att ta fram en utmärkt produkt om intresse fanns. Men skulle det finnas något incitament? Knappast. En kungabil
för The Dear Olde England är väl inte
det första en tysk biltillverkare med
moderna, tekniskt avancerade produkter skulle satsa stora utvecklingskostnader på.

det traditionella alltså, men kanske ändå
inte så märkligt med tanke på att RollsMan kan således inte säga att biltillverkarRoyce och Bentley hade varit samma föna direkt stod på kö för att tillfredsställa
retag i nära 70 år även om de numera har
ett kungligt intresse av att få fram en ny
gått skilda vägar.
statslimousine för det engelska kungahuset. Mot bakgrund av att så få kungahus
Den nya bilen skulle ritas, utvecklas och
fortfarande finns kvar, är efterfrågan på
byggas i Crewe, i Rolls-Royce gamla fabrik
nya sådana fordon av naturliga skäl mycksedan andra världskriget men efter det att
et begränsad. Så vad återstår för drottning
Volkswagen kommit in i bilden används
Elisabeth och hennes efterträdare annat
den nu enbart för tillverkning av Bentleyän att fortsätta använda de gamla fina bibilar. Bakom produktionen av den nya Stalarna hon redan har i hovstallet? Kanske
te Car No 1 stod också ett 20-tal underleskulle hon kunna underhålla och renovera
verantörer inom bilindustrin. Bentley (läs
dem fortlöpande och på så sätt hålla liv
Volkswagen) gjorde stora investeringar för
i dem många år än? Men hur ska de anatt ta fram helt nya bilmodeller och avsåg
svariga för engelska hovstallet samtidigt
att öka produktionen avsevärt, inte minst
kunna leva upp till alla nya betydligt högre
med hjälp av ett ambitiöst racing-program
krav på säkerhet som hela tiden gör sig
på Le Mans. Fabriken i Crewe kom att gegällande? Nej, här behövs något modernomgå något som liknade en revolution och
nare att åka i!
det välkända namnet Rolls-Royce ovanför
entrén togs ned och byttes ut mot namBENTLEY!
net Bentley Motors. Vi vet nu i efterhand
att satsningarna har slagit mycket väl ut,
Från oväntat håll dyker plötsligt ett intresBentley vann på Le Mans och de nya Bentsant förslag upp. Sommaren 2000 avslöjas
ley-bilarna har blivit en enorm succé.
att drottning Elisabeth skall förlänas en ny
statslimousine av ett konsortium av EngDet var i den här positiva framtidsandan
RREC
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som Bentley redan i februari 2000 hade
tagit på sig uppgiften att ta fram och
bygga en helt unik one-off Bentley State
Car No 1 enbart för den engelska drottningen. Arbetet gick under namnet Project
Diamond. Ansvarig för konstruktionen av
den nya bilen blev en erfaren Bentley man,
Crispin Marshfield. Hans fullständiga designritningar visades för drottningen mot
slutet av år 2000. Givarna krävde att den
färdiga bilen skulle vara klar att överlämnas till drottningen i god tid inför hennes
Golden Jubilee, firandet av hennes 50 år
på tronen. Skulle man hinna rita, planera,
konstruera en helt ny bil från scratch och
få drottningens acceptans på den relativt
korta tid som stod till förfogande?
Här fanns många aspekter som skulle vägas in i designen. Det skulle vara en bil
som kombinerar tradition och modernitet.
Samtidigt fick designen inte bli så modeanpassad att den kommer att se hopplöst
omodern ut om 20-25 år. Den måste också
ha några kännetecken som visar att det är

en Bentley och inte en kopia av de gamla
Daimler- och Rolls-Royce-limousinerna. En
Bentley måste se något mer sportig ut, så
man försökte ge designen en sporty look
med lägre takhöjd än tidigare limousiner.
Även om man kunde använda delar av
Bentley Arnage som bas fick den absolut inte se ut som en förlängd Arnage. I
det avseendet får väl Marshfield anses ha
lyckats även om det finns vissa som säger
att han har skapat en Londontaxi som går
på anabola steroider. Litet elakt kallas den
ofta Betty´s new barge.
Hur som helst fick Bentley Motors drottningens godkännande så konstruktionsarbetet kunde sättas igång. 34 duktiga hantverkare hos Bentley Mulliner byggde den
tillsammans. De har alla skrivit sina namn
på en minnesplåt som sitter fästad på karossens insida. Bilen blev färdig i rättan tid
och överlämnades till drottningen av Bentleys ordförande och CEO Franz-Josef Paefgen på Windsor Castle den 29 maj 2002
precis som planerat. Drottningens första
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åktur i bilen gick till St Paul´s cathedral bilen därför, om det är nödvändigt, alterför Thanksgiving och vidare till en officiell nativt kan köras på LPG (liquid petroleum
bankett i Guildhall den 4 juni 2002.
gas).
Bilen har omisskännliga drag av Bentley
både i form och i detaljerna och den lackerades så som alltid en State Car ska vara i
de två färgerna black over royal claret med
en coachline i vermillion. Eftersom det är
en kunglig bil har man försett den med en
vapensköld på taket som visar ägarens heraldiska släktsymboler. Under denna placeras den lilla runda blå lampa som tänds
vid körning i mörker som ett kännetecken
för trafikpoliserna att det är fråga om en
viktig kunglig transport och att de alltid
ska aktivt assistera ekipaget att passera
snabbt och säkert även i tät trafik.
Som kronan på verket försågs den dominerande kromade Bentleygrillen, i stället
för det bevingade B:et, med drottningens
egen speciella kylarprydnad i solitt silver,
St George slaying the dragon, som alltid
sitter på drottningens limousiner medan
hon åker i bilen. Drottningens heraldiska
märke med texten Honi soit qui mal y pense (ung: Skam den som tycker illa härom)
finns som sig bör handmålat på bakdörrarna och bagageluckan men den här gången
lär man ha fått anlita en yngre förmåga att
utföra detta konstnärliga specialarbete eftersom Geoff Francis som alltid ansvarade
bara för denna viktiga detalj på tidigare
State Cars gick på övertid redan på 1970talet och nu har gjort sitt för länge sedan.
Hela bilen har en självbärande konstruktion, vilket är helt nytt när det gäller kungliga State Cars (men på samma sätt som
Daimler tog fram sin DS420). Mycket konstruktionsarbete har bedrivits med hjälp
av CAD-teknik och avancerade datorberäkningar. Ändå har det blivit en bjässe med
en toppfart på nära 200 km/tim, som väger ett och ett halvt ton mer och är metern
längre än en Arnage. Det säger sig själv
att den här bilen inte är särskilt miljövänlig
med hög bränsleförbrukning och stora koldioxidutsläpp. Kanske får man se det som
en liten eftergift för att tillfredställa delar
av den miljöångestlidande allmänheten att
RREC
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Drottningen har varit mycket noga med att
hon inte vill ha alltför mycket elektroniskt
lull-lull på bilen. Viss utrustning måste man
bara ha i en sådan här bil, som till exempel elektriskt höj- och sänkbar mellanruta
mellan förarhytten och baksätet. Baksätena har gjorts individuellt justerbara i höjdled, också detta med elektricitetens hjälp.
Det har ställts alldeles exceptionella krav
på funktionen hos bilens automatiska aircondition för att kupén ska kunna hållas
behagligt sval även i starkt solsken, trots
att halva taket är genomskinligt. Det anses
vara mycket viktigt att majestätet är fullt
synligt när det passerar sina undersåtar.
Bakdörrarna är så kallade självmordsdörrar, det vill säga de är hängda i bakkant
och möjliggör en öppningsvinkel på hela
81 grader för majestätisk och bekväm ioch urstigning.
Bilen har säkert också försetts med en hel
del avancerad säkerhetsutrustning men
Bentley Motors vill inte avslöja några närmare detaljer i dessa avseenden. Det har
beräknats att bilens vikt skulle komma att
närma sig 3 400 kg men i själva verket
är den verkliga vikten, efter att bilen har
försetts med all specialutrustning, 3 900
kg. Enligt helt obekräftade uppgifter beror mycket av viktskillnaden på att man
har förstärkt skyddet genom skottsäkra
sidoplåtar och minsäkert golv. Dessutom
skulle kupén vara säkrad mot gasangrepp
så att ingen luftinträngning ska förekomma interiört vid kemiska terrorattacker och
liknande. Naturligtvis finns ett väl utvecklat telekommunikationssystem, så att säkerhetsmännen ska kunna ha full kontroll
över alla situationer som kan uppkomma i
ett nödläge.
Med andra ord har Volkswagen-ägda Bentley skapat en bil som uppfyller morgondagens behov av säkerhet vid en kunglig
utflykt i vår numera allmänt oroliga värld.
Samtidigt har man lyckats bräda RollsRoyce (läs BMW) genom att ha fått förtro-
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endet att tillverka bilen och fullgjort detta
på ett väl godkänt sätt. Visserligen sägs
det att förvärvet av titeln Kunglig hovleverantör knappast säljer några bilar. Men att
däremot tappa ynnesten Kunglig hovleverantör kan vara en ren katastrof. Extrapoäng till Bentley alltså.

SPECIFIKATIONER:

Längd: 622 cm
Hjulbas: 384 cm
Höjd: 177 cm
Motor: 2xturbo 6,75 litre V8, 400 bhp
Vikt: 3 900 kg
Hjulbredd: 9 J
Kommer detta månne att vara den sista Däck: 285/55-19
specialtillverkade State Car No 1 i Eng- Toppfart: 120mph (193 km/tim, eleklands drygt hundraåriga bilhistoria?
troniskt begränsad)
Chaufför: Joe Last
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Rolls-Royce Silver Shadow I, STD Saloon 1973
Chassinummer SRH 15300
Bilen är lackerad i mörkblå Metallic med beige inredning. Den kom till
Sverige som flyttgods från England. Vattenpumpen är renoverad av oss,
Mycket prisvärd högerstyrd bil.
Pris: 110 000 SEK

Vill du veta mer,

A. Rohdins Automobile
Industrigatan 7, 461 3
Tel. +46 (0) 520-108 06 or
Email: info@rohdins.nu -
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Rolls-Royce Silver Seraph, STD Saloon 1999
Chassinummer LA61 E9 XCX 01773
Bilen är lackerad i mörkblå Metallic med inredning i magnolia med blå
piping.
Körd 45 000 km
Pris: 900 000 SEK

kontakta Rohdins

e Service i Trollhättan AB
37 Trollhättan, Sweden
r 96, Fax +46 (0) 520-341 80
- Website www.rohdins.nu
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Vi utför service och reparationer
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
Produktvägen 16
246 43 Löddeköpinge
Tel +46 (o)-46 71 23 23
Fax +46 (o)-46 71 23 23
Mobil +46 (o) 705-71 23 29
www.englishcarcare.com
E-mail englishcarcare@telia.com

PRINFO
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TILL MINNE AV JOHN BLATCHLEY
Jan Segerfeldt

Han föddes i London den första juli 1913
och växte upp i Chelsea. Redan som ung
var han mycket sjuklig med perioder av
reumatisk feber och med ett svagt hjärta.
Han avled den 16 februari i år. Han levde
alltså i 95 år, trots sjukdomarna. Faktum
är att redan i hans tonår när han tillbringat
långa perioder till sängs trodde läkarna att
han fick vara nöjd om han skulle överleva
sin 60-årsdag. Hur som helst var han tidigt
en mycket bilintresserad ung man och efter
studier bland annat på Automobile Engineering Training Collage i Chelsea, London,
lyckades han få arbete hos karossmakaren
J Gurney Nutting 1934. Dessförinnan hade
han som ett led i utbildningen fått lov att
pröva på att assistera vid designarbetet
hos den välkända karossmakaren Vanden
Plas i London. Detta har lett till att den historiska forskningen nu har blivit förvirrad,
eftersom Vanden Plas anställde en professionell designer i början av 1930-talet som
hette John Bradley. Det finns designritningar hos Vanden Plas som är signerade
J B och då kan man kanske tro att detta
står för John Blatchley. I själva verket är
det knappast troligt att han som juniorlärling skulle ha fått förtroendet att göra helt
egna designer. Det är nog mer sannolikt
att det är John Bradley som gjort dem.
J Gurney Nutting var en av de ledande
designhusen för bilar och John Blatchley
gjorde bra ifrån sig här under ledning av
chefsdesignern ”the boss” A F Mc Neill.
När denne gick över till karossbyggaren
James Young 1937 fick Blatchley ta över
hans uppgifter som chefsdesigner. Under
andra världskriget lämnade Blatchley Gur-

ney Nutting och gick över till designavdelningen hos Rolls-Royce Motors, där han
snart blev chefsstylist. Viktiga designer
som är från Blatchleys penna är modellövergången från Bentley Mk VI till R-type
standard saloon (helt ändrat bakparti) men
framför allt har han gjort designerna för
standardkarosserna till Rolls-Royce Silver
Cloud och Bentley S och Rolls-Royce Silver
Shadow och Bentley T. Dessa designer var
särskilt väl avpassade på sin tid och det är
ingen tvekan om att de än idag står för en
återhållsam sober elegans som inte många
andra designers har lyckats uppnå. Blatchley designade faktiskt också Park Wards
drophead och fixedhead coupes på Bentley R-type och Bentley S-type Continental
Park Ward/H J Mulliner Park Ward, som av
många uppfattas som de absolut snyggaste efterkrigskarosserna på Bentley.
Även om en del tror det, så har han inte
gjort designen till Bentley R-type H J Mulliner Continental coupe. Det är åtminstone
vad han själv har sagt. Blatchleys sista designuppgift för Rolls-Royce blev att ta fram
de tvådörrade versionerna av Rolls-Royce
Silver Shadow och Bentley T 1966 och
som sedermera har fått namnen Corniche saloon respektive Corniche drophead
coupe, den sistnämnda modellen som var
i produktion ända från 1966 och fram till
1995.
Större delen av hans karriär som designer innebar att han var ansvarig för hela
designen av bilarna men med tiden tyckte
han att det blev mer och mer fråga om att
en kommitté skulle bestämma det ena och
det andra och det samlade resultatet av
det blev inte så lyckat, så han trivdes inte
med jobbet på slutet. När han därför blev
erbjuden avtalspension 1969, alltså redan
vid 56 års ålder, tog han tillfället och flyttade från Crewe, där han inte trivdes så bra,
till Hastings vid engelska sydkusten, där
han tillbringade resten av sitt liv utan att
tänka särskilt mycket på bilar längre och
hans betydelse för bilhistorien föll i glömska. Först i slutet på 1990-talet började
man uppmärksamma hans viktiga roll som
bildesigner efter vad han förtjänade och de
sista åren får han anses ha blivit erkänd
som den stora konstnär han faktiskt var.
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Massiva material
Naturliga ytor

www.gad.se
Återförsäljare i hela Sverige på vår hemsida.
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AVDELNINGEN FÖR UDDA EXISTENSER
Text: Jan Segerfeldt

Bilder: World Car Fans.com

Älska dem eller hata dem! Under den här
rubriken tas bara upp märkliga specialmodeller, som alla har det gemensamt att
de har börjat med en produktionsmodell
från Bentley (det är väl ingen som vågar
ge sig på en Rolls-Royce?) och sedan har
de försökt modifiera och förbättra men
bara lyckats förstöra utgångsmaterialet
totalt (enligt redaktörens personliga uppfattning). De brukar kalla sin produkt för
concept. De väljer ofta att kalla sig själva
för bilförädlare. De må ha blivit ädlare eller inte men i de flesta fall kan man misstänka att avsikten främst var att skapa
uppmärksamhet kring sin produkt och
skaffa sig ett namn. Då gäller det att göra
något som verkligen sticker ut och bryter
mot det vanliga. När det drar ihop sig till
stor internationell bilutställning, såsom i
Geneve nyligen, brukar de här figurerna
dyka upp från ingenstans. Det begränsade
kundklientel som kan tänkas köpa de här
udda produkterna är nog inte så besjälade
av den förhöjda skönheten jämfört med
standardprodukten. Nej de vill nog främst

visa att de inte köper samma saker som
vanligt folk utan har skaffat sig något extraordinärt som speglar deras egen personlighet och är väldigt exklusivt (det vill
säga: dyrt).
TUNER PREMIER 4509
Det
japanska
eftermarknadsföretaget
Premier presenterar resultatet av engelsk ingenjörskonst i kombination med japansk extravagans i form av ett body kit
för Bentley Continental GT, bestående av
främre och bakre kofångare, omdesignade
fram- och bakpartier, sidokjolar m m i glasfiber och karbon som breddar bilen med
10 cm. Mr Yokomaku som är företagets VD
anser att man på det här viset markerar
bilens aggressiva sida samtidigt som man
vill ge en högre kvalitetsupplevelse utan
att ta bort originalets vackra linjer. Bara
100 stycken paket ska tillverkas och alla
kommer att förses med en egen numrerad
namnskylt.
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BENTLEY BOYS USA

är ett amerikanskt concept för 2009 av en
Bentley S3 från 1964 som byggs på standardmodellen Bentley Continental GT. Man
har valt att utrusta ombygget med en 4.4
liters BMW V8 på 300 hkr, en femväxlad
ZF automatlåda, skräddarsydda avgassystem i rostfritt stål och enorma hjul
och däck. Det är inte omöjligt att styrkan
i den avancerade bilstereon överglänser
kraften i BMW-motorn. Visionären bakom
bilen är ingen mindre än Arturo
Alonso. Teamet runt honom planerar att bygga tre stycken av
den här extremt speciella conceptbilen. Det tar åtta månader
mellan varje exemplar. Varje bil
ska kosta $ 150 000 fast pris.
Antagligen måste man själv bistå med en Bentley Continental
GT för att få den ombyggd. Om
bilarna blir verklighet lär vi knappast få se dem här. Det troliga
är att eventuella köpare finns i
Dubai, Johannesburg, New York
City, London eller Moskva, tror
företaget själva. Kanske lika bra
att slippa se dem?

förädlare och förknippas
främst med Alfa Romeo
och Lancia. Zagatos specialare på Aston Martin
DB4 GT anses i många
kretsar vara något av
det finaste som gjorts
och priserna på de få
exemplaren brukar gå
på auktion för åtskilliga
miljoner idag. Man har
till och med låtit nytillverka några stycken för
några år sedan. Men
nu har Zagato gett sig
på Bentley Continental
också. Om de har lyckats
eller inte får ni själva avgöra. Namnet är ganska
naturligt Bentley GTZ. Väldigt begränsad
information har hittills släppts men det
antas att det ska bli ett exklusivt litet antal bilar tillverkade. Hela bilen är omgjord
men man har hållit sig relativt nära originalet i form och utförande. Självklart har
Zagato fått med sin specialitet, den dubbelbubbliga takformen, som Zagato har
haft med på de flesta av sina designer sedan 1950-talet. Lägg också märke till bak-

partiet med de specialgjorda baklyktorna,
litet typisk italiensk retro kanske (men det
Bröderna Zagato går långt tillbaka i bilhis- hela ger en sammanhängande form som
torien som italienska karossmakare/bil- inte skäms för sig tycker redaktören).
ZAGATO
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AVDELNINGEN FÖR UDDA EXISTENSER
Man kan likväl fråga sig om det verkligen
är nödvändigt att ändra på den ursprungliga Bentley-designen. Den är väl fin som
den är. Det bekräftas för övrigt väl av den
oerhört framgångsrika försäljningen av
Bentley Continental GT!

MAYBACH LANDAULETTE
När vi ändå håller på med udda lyxbilar kan
Maybach få vara med på ett hörn också.
Inte för att Maybach skulle ge sig på att
bygga om en Bentley. Det finns nog med
problem hos Maybach ändå. I samband med
Genevemässan 2008 passade Maybach på
att presentera sin senaste modell, en 62
i landaulette-utförande. Försäljningen av
Daimler/Chrysler/Mercedes-Benz
ultralyxprestigebil Maybach har sedan starten
2002 sålt bedrövligt dåligt.

hela satsningen. Jämfört med de närmaste konkurrenternas enorma framgångar
(Rolls-Royce med cirka 1 000 bilar per år
och Bentley med cirka 10 000) så framstår Maybachprojektet som rena katastrofen, exempelvis bara 146 sålda bilar under
2007 mot beräknat cirka 1 500.
Tyvärr verkar den
inte alls ha gått
hem hos kungar,
presidenter
och
annat fint folk.
(Mercedes har inte
lyckats något vidare med att sälja
sin supersportbil
SLR Mc Laren heller. 2006 fick man
krängt 261 bilar
och 2007 blev det
275. Långt från de
beräknade 500 per
år.) Företrädarna
för Maybach tycks
vara nöjda ändå
och anser själva
att de har gett
Rolls-Royce och Bentley en match (?).
Den nya Maybach Landaulet lär nog göra
varken till eller från för försäljningen framöver. Maybach Landaulet har en AMG-tillverkad Mercedes V12-motor på 612 hkr
med dubbla turbo och det speciella med
den nya modellen är att den har ett öppningsbart tygtak över bakre passagerarutrymmet. Efterfrågan på bilar i landauletteutförande är inte överväldigande. Inte ens
kungar, presidenter eller påvar vill längre
synas i parad vinkande mot undersåtarna
i en öppen bil. Mordet på John Kennedy
är ett trist exempel på varför statsöverhuvuden av idag inte väljer landaulette utan
hellre gömmer sig i en bepansrad täckt
bil som skydd mot terrorister och andra
knäppgökar.

Lanseringen av ett separat lyxbilsmärke,
genom att skaka liv i ett avsomnat högklassigt tyskt bilmärke från före andra
världskriget, har säkert kostat företaget
enorma pengar. Rent tekniskt har man
kunnat använda den föregående MercedesBenz S-klassen till mycket av Maybachs Maybach Landaulet lär kunna bli den sist
modeller 57 och 62, vilket torde lätta den tillverkade modellen av lyxbilsmärket
ekonomiska bördan något. Frågan är om Maybach.
det ändå inte snart är dags att lägga ner
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Nyligen har Team Lehmann, som har till
uppgift att avslöja alla nya bilar långt innan tillverkarna själva vill släppa informationen, plåtat den nya kommande ”lilla”
Rolls-Roycen som går under arbetsnamnet
RR4 och ska vara klar för produktion 2010.
Naturligtvis var testbilen, som siktades när
den kördes runt i München, förklädd till
oigenkännlighet men Lehmann och hans
spioner har förmåga att se igenom det
mesta. De har med spionbilderna som underlag gjort en fantombild i datorn för att
visa hur den nya bilen kanske kan komma
att se ut. Men det är förstås bara spekulationer än så länge.
Tekniskt bygger den nya Rolls-Roycen
på en plattform som ska användas för
BMW:s nya 7-serie men Rolls-Royce
har förlängt plattformen betydligt. Det
blir en bil som är betydligt större än
BMW 7-serien så om ni trodde att det
skulle bli en liten bil får ni tänka om.
Enligt ryktena ska den nya bilens motor vara en V12 på 6 liter och 440 hkr.
Bilens prestanda bör bli klart imponerande. Säkert kommer man att dela
viss teknik och elektronik med BMW:
s 7-serie i delar som inte syns. Bilen
kommer att byggas i Goodwood-fabriken i England som håller på att utRREC
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vidga och nyanställa för fullt inför den nya
produktionen. Vissa igenkänningstecken i
designen från storebror Phantom kommer
att återfinnas på ”lillen” och bakdörrarna
ska öppnas bakåt precis som på den stora
modellen. Vissa stilelement som har etablerats som typiska för den nya generationen Rolls-Royce (by BMW) ska användas, som att grillen blir oproportionerligt
stor. Detta anser sig Team Lehmann redan
veta. Men klara besked om exakt hur den
kommer att se ut får vi vänta på ett tag
till. Priset på den lilla modellen lär komma
att ligga någon miljon lägre än Phantom
saloon (det uppges $ 250,000-280, 000).

bentley
continental gt speed
“they say lightning never strikes twice – they are wrong.”
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BROSCHYREN:

ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW AND BENTLEY T SERIES

När Rolls-Royce introducerade sin helt nya
Silver Shadow (och Bentley T) som ersättare för Silver Cloud (och Bentley S), sattes reklammakarna på prov. Hur skulle de
kunna framhäva den enorma tekniska utvecklingen som låg bakom introduktionen
av Silver Shadow med sin modernt kompakta, självbärande kaross och skivbromsar för ett klientel som gärna såg att RollsRoyce förblev en bil med konservativ utstrålning och som inte anammade tekniska
nymodigheter i onödan men ändå var bekväm, elegant och med goda prestanda,
vars närmare detaljer dock inte fick avslöjas. Nu hade man gjort en modern bil som
var mindre och lägre än föregångaren. Hur
skulle man få de Rolls-Roycetrogna köparna att ta till sig den nya produkten?

att de små fina träinramade speglarna i
bakre sidostolparna ingick i standardutförandet. Om köparna trots allt var genuint
tekniskt intresserade kunde de i broschyren ta del av en så kallad cutaway drawing, det vill säga en teckning som visar
hela bilen i genomskärning så att alla tekniska finesser synliggörs. Här ser man hur
välutrustad bilen har kunnat bli trots de
återhållna måtten jämfört med föregångaren.

Kanske var det viktigare att skinnsätena
fortfarande var generöst stoppade och
ryggstöden breda och stabila, att instrumentbrädan, dörrsidorna och picknickborden i baksätet hedrade det traditionella
hantverket i det utvalda valnötsträet och

Givetvis måste mässförsäljarna hos RollsRoyce-montern ha möjlighet att överräcka
en fin broschyr till de besökare som visade
ett seriöst intresse för att köpa den nya
bilen. Inför det förväntade intresset hade
den första broschyren tryckts upp i 20 000
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Som ofta på den här tiden passade man
på att introducera den nya bilen samtidigt
som den årliga internationella bilutställningen i Earls Court öppnade sina portar.
För Silver Shadow och T-modellerna skedde det i oktober 1965.

BROSCHYREN
den från 1966.
1966 tryckte man
också upp en liten fyrsidig folder
med delvis samma bildmaterial
men i mindre format (16 x 24 cm,
dvs något större
än A5) och i enklare
utförande.
Troligen
trycktes betydligt fler
exemplar av foldern för att den
upplagan skulle
kunna delas ut
mer frikostigt än
den stora, dyra
broschyren.

exemplar redan i september 1965. Den har
fått trycknummer TSD 2203 och formatet
är liggande 21.5 x 29 cm (ungefär A4).
Broschyren omfattar 12 sidor plus omslag
och försättsblad. Tryckeriet Wm Hodge &
Chilver Ltd, London EC 1, hade fått
uppdraget.

Samtidigt
som
den nya bilen visades på Earls Court, fanns naturligtvis
minst ett par nya bilar uppställda i RollsRoyce Ltd:s egen utställningshall på 14-15
Conduit Street, London, W 1. Adressen i
London anges på omslagets bakre insida

Ett identiskt omtryck under samma TSD-nummer
gjordes i januari
1966 i 7 500 exemplar. Enda skillnaden som jag
kan konstatera är
att främre insidan
på omslaget är vit
utan tryck på utgåvan från 1965
medan det finns
tryckta symboler i
grått och namnen
Rolls-Royce Silver
Shadow respektive
Bentley T Series på
motsvarande sida i
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i broschyren. Eftersom samma broschyr
senare skulle användas även vid introduktionen i USA, så finns också adressen med
till Rolls-Royce Inc., 45 Rockerfeller Plaza,
New York.
Broschyrens utsidor är silverliknande (som
en silver shadow) och med
en yta av linnestruktur, som
ger broschyren
en tydlig känsla
av exklusivitet.
Försättsbladen
av genomskinligt linnepapper
förstärker känslan. De avfotograferade bilarnas exteriör är i
färg, medan de
tekniska närbilderna av hjul-
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upphängningen
är så starkt retuscherade foton att de ser ut
som
färgteckningar. Av tio
snygga exteriörfoton är tre på
Rolls-Royce och
fyra på Bentley.
Märkligt nog är
inredningsbilderna bara två.
De detaljerade
specifikationerna
inkluderar
uppgifter
om
färgkombinationerna på lackeringen, klädseln,
mattorna
och
taket. Ett prima
kvalitetsjobb
med andra ord
och man har inte hållit tillbaka för kostnaderna. Precis vad som behövdes för att
marknadsföra en av de dyraste kvalitetsbilarna på marknaden det här året 1965.

BROSCHYREN
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DANMARK ÄR VÄRT EN MÄSSA

GTC med en prislapp på 4,4 milj DKR, alltså mer än 5 milj SEK (mycket billigare hos
Bentley i Stockholm).
Danska MLA Group S/A måste ha enormt
duktiga säljare. Av modellen Bentley
Brooklands, som bara byggs i totalt 550
exemplar, (varav 500 såldes redan innan
produktionen kom igång) har så många
som fem stycken sålts till Danmark. Det
får anses vara extremt många bilar för att
säljas på en så liten marknad. Säljprestationen blir inte mindre anmärkningsvärd
när man beaktar att grundpriset i Danmark för en ny Bentley Brooklands ligger
på 7 553 580 DKR (visserligen inklusive
leveranskostnader)!
Det fanns också en stor Classic car-avdelning på utställningen Biler i Bella för
märkesklubbar och handlare med fina exemplar av främst engelska och italienska
sportbilar. Damgaard-Nielsen A/S (www.
dna.dk) hade ställt upp med fyra RollsRoyce Silver Spirit/Spur, en Bentley Eight
1991 och en Bentley Arnage R 2001, alla
till salu. För en Rolls-Royce Silver Spur
från 1992 begärdes 895 000 DKR och då
ingår självklart också den förgyllda kylarprydnaden.

I Köpenhamn avhölls helt nyligen en stor bilutställning i
Bella Center. Störst uppmärksamhet
fick
utställningen
genom att den var platsen
för en riktig Racing Festival
som beskyddades av danske
kronprinsen Hans Kongelige
Höjhed Joachim och stöddes
av UNICEF och bland deltagande racerförare fanns ingen
mindre än Sir Stirling Moss.
Massor av vanliga och några
få exklusiva nya bilar ställdes
ut på mässan. I avdelningen
för exklusiva bilar visades en
läcker Bentley Continental
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NOTISER

BENTLEY STOCKHOLM TILL CALLISMA AB
Från och med april 2008 har Bentleys försäljning i Sverige tagits över av Callisma
AB (www.callisma.se). Callisma är ett relativt nytt företag grundat 2003 och blev
auktoriserad återförsäljare av Koenigsegg
i september 2006. Bakom företaget för
Selected cars only ligger Fred och Charlie
Mannerfelt som är kända för sin passion
för eleganta och unika lyxbilar. Callisma
AB ingick ett joint venture med Michael
Lassen Group A/S i Köpenhamn som är
återförsäljare av Bentley (samt Lamborghini, Lexus, Lotus och Porsche) i Danmark.

Den fina utställningslokalen på Strandvägen 7 a i Stockholm kommer dock även i
fortsättningen att vara exklusiv för Bentleyförsäljningen, där Päivi Repola och Tomas Resgård som hittills tar hand om kunderna. Men telefonnumret är nytt: 08-755
15 15 (Callismas växel, som Du når både
försäljning och reservdelar på), liksom
mailadresserna: paivi@callisma.se resp
tomas@callisma.se. I Edsberg i Sollentuna
ligger verkstaden där Bentley och Koenigsegg servas. Verstadschefen Peter Vainikka
hälsar alla Bentleyägare välkomna dit.

NORRORTS BIL & VANSERVICE
Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
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FRÅGA OCH SVAR TILL REDAKTIONEN
chassi. Chassinumret anges inte i Lawrence Daltons bok Coachwork on Rolls-Royce
1906-1939 (Dalton Watsons förlag 1975)
och jag har inte hittat någon angivelse i
andra böcker om R-R 40/50 H P heller vid
en snabbkoll.

FRÅGA:

Här är alltså utmaningen identifieringsobjektet. Karosseriet kallas ”Pullman”, och
det måste vara en mycket tidig Ghost,
eftersom boken, Filson Youngs The Complete Motorist, är tryckt 1907. Detta är ju
Den aktuella bilen förekommer på en bild
ett paradbygge.
från utställningen där den är skymd av två
andra (en 30 H P och ett 40/50 H P chasBästa hälsningar
si) samt en helbild ensam på bilen snett
framifrån (troligen också tagen på utställBjörn Linn
ningen fast man har tagit bort all bakgrund
som man ofta brukade göra genom att
hålla upp och skaka ett vitt skynke bakom
bilen när bilden togs). Den andra 40/50
SVAR:
som var med på montern var ett polerat
strippat chassi med en spegel under för att
Hej Björn
visa motorn underifrån med bottenkåpan
Bilden du har skickat visar en tidig R-R under motorn bortmonterad! Det lär ha
40/50 H P Pullman Limousine med kaross funnits en tredje bil utanför Olympia för
av Barker. Bilen stod på Olympia Motor kundernas provåkningar.
Show på C S Rolls & Co:s egen monter i
November 1906. Man tror att den är den När det gäller chassinumret så har jag
första 40/50 H P som inte är ett karosstest- som sagt inte hittat någon exakt uppgift
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om det. Jag vet att de första chassinumren specialbyggd fabrik i Derby angiven dag.
för 40/50 H P börjar på 60539 och löper till
60592. Det kan således vara 60539 eller Den bil som har gett namnet på alla bilarna, Silver Ghost, kommer från det tret60540 men det är osäkert.
tonde tillverkade chassit av 40/50 H P, nr
Den första Silver Ghost som såldes fann 60551, reg nr AX 201, där karossen var silverfärgad. Den finns kvar hos Rolls-Royce
sin köpare först 26 april 1907.
Motors än idag, tror jag. Jag är inte säker
De bilar som byggdes före 9 juli 1908 är på vad Volkswagens och Bentleys övertabyggda i den lilla fabriken i Manchester ganden har inneburit för den bilen.
där allt började. Sedan flyttade man till en

Med detta nummer introducerar vi en frågespalt. Vi har kallat den ”Frågor och
svar till redaktionen”. Vi ser gärna att frågvisa medlemmar i RREC kommer med
frågor så skall redaktionen utnyttja klubbens samlade kunskaper för att svara på
allt
Frågor skickas till Jan Segerfeldt, Västra Palmgrensgatan 189, 426 77 V FRÖLUNDA, eller via e-post: jan.segerfeldt@glocalnet.net.
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MILJÖSMARTA LÖSNINGAR
Text: Peter Gavel
Min Bentley av årsmodell 1950 är tung
och född törstig. Jag ska här beskriva hur
jag fått denna bil att bli förhållandevis väl
anpassad till dagens miljökrav. Hennes
koldioxidutsläpp har utan nackdelar kunnat göras exemplariskt låga. Det har skett
genom arbeten med låg utväxling och med
kraftigare inblandning av etanol i huvuddrivmedlet som är bensin, E85.
Överväxel. Min Bentley modell Mark VI
1950, är lågt växlad från födseln, nämligen
1:3,7 på fyran. 1940-talets engelska vägar
passade henne med sådan utväxling men
det gör inte merparten av Europas moderna vägar idag, år 2008. Eftersom Margareta och jag gärna reser långt i vår Bentley och på alla slags vägar mellan Abisko i
norr och Monaco i söder är bilens utväxling
en sak att beakta. Jag har därför redan för
15 år sedan tagit fram och installerat en
egen variant av överväxel som höjer den
totala utväxlingen på landsväg till 1:3,0.
Det ger förstås en motsvarande bränslebesparing om ca 20 %. Förbrukningen på
långfärd är idag ca 1,4 liter per mil, vilket
är lågt för en 2,25 ton tung, långreselastad
Bentley Mk VI.
E85 i veteranbilen – går det? Jovisst
går det och utan problem om man har litet
äldre SU-förgasare (typ H eller HS) installerade i sin bil. I min Bentley fanns de med
redan från början. E85 innebär, som alla
vet, att huvuddrivmedlet bensin spätts ut
med drygt 15 % etanol. Jag kör emellertid
ofta med ända upp till 50 % etanol i blyfri
bensin. Mer än så, faktiskt, för jag blandar
vanligtvis 50/50 av ren etanol i E85. Det är
enkelt gjort på dagens bensinmackar.
SU-förgasaren. Denna urgamla, typiskt
engelska konstruktion har inte något choke-reglage i vanlig mening utan ett reglage som sänker eller höjer förgasarmunstycket så att drivmedelstillförseln till förgasaren ökar eller minskar. Detta ”mixtuRREC
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re”-reglage möjliggör för föraren att i varje
ögonblick själv bestämma om han vill ha
en rikare (fetare) eller magrare bränsle/
luft-blandning. Han kan med andra ord
enkelt kompensera för att etanol har ett
lägre energiinnehåll per liter än bilbensin.
Det drar med sig kravet att föraren har
ett medfött eller förvärvat ”motoröra” och
därigenom kan göra anpassningen på ett
optimalt sätt. Detta är ingenting nytt utan
något som man har i generna och plockar
upp igen ungefär som konsten att elda
rätt med ved i braskaminen. Rätt hanterat
blir bränsleåtgången jämförelsevis låg och
avgaserna friare från sotpartiklar, CO och
CO2.
Min Bentley får genom E85 och nämnda
extratillsats av etanol så vackert sotfria
tändstift att redan den saken kan övertyga var och en om att motorn går fint och
snålt trots primitiv förgasarutrustning och
avsaknaden av modern bränsleinsprutning
och katalysator. Kombinerar vi data och
andra upplysningar nämnda här ovan kan
vi se att Bentleyn ifråga sparar rejält med
utsläpp av miljöovänliga gaser. Jag har ju
genom överväxeln minskat drivmedelsåtgången kraftigt och ökat inblandningen av
etanol så mycket att jag har ett drivmedel
som till mer än hälften består av etanol
– som anses förnyelsebar och därför kan
bortses ifrån i koldioxidhänseende, som
man gör även i seriös debatt om våra bilars utsläpp.

ÄLDSTA LILLA
ROLLS-ROYCEN SÅLD
Den äldsta överlevande Rolls-Royce 20 H
P såldes på auktions hos Barons i England
i april i år. Det är en av prototyperna, Exprimentbil nr 4 (kodnamn Goshawk eller
Baby-Rolls som den ofta kallas) som användes av fabriken för att testa det nya
chassit som skulle bryta den tidigare enmodellspolicyn (den föråldrade 40/50 H P,
Silver Ghost) med att en mindre bil också
skulle börja säljas parallellt med det stora
chassit.
Ursprungligen hade 20 H P-chassit (4-G11) av årsmodell 1921 försetts med en
tourerkaross från Hooper & Co. Bilen kördes i början bland andra av F H Royce själv
men även av chefsdesignern Ernest Hives,
vid de omfattande tester som var brukligt i
företaget. Royce körde den ofta till sitt hem
i West Wittering men även till villan i LeCanadel på franska Rivieran. Tester pågick
fortlöpande till 1925 då Hooperkarossen

ersattes med en cabriolet från T H Gill & Co och
en helt ny motor(G-739) installerades samtidigt,
så att bilen kunde säljas i uppfräschat skick till sin
första privata ägare. Som det tidiga exemplar det
är fråga om så har den en treväxlad låda och bara
bromsar på bakhjulen, som sig bör. Man beräknade att budgivningen på auktionen skulle få upp
den till någonstans omkring £ 30 000 – 50 000.
Det visade sig att försäljningspriset stannade på
måttliga £ 34 000. Mot bakgrund av bilens stora
betydelse i Rolls-Royce tidiga historia får den som
köpte bilen anses ha gjort ett verkligt fynd.

Klubbshopen
Vi har några kavajpins RREC 50 år kvar enligt bilden. 75.- kostar de. Vill du köpa mejla till Clifford på
clifford.h@bredband.net
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TILL SALU.
2 st. lyktor Lucas P 100 i bra originalskick med gamla glas, behöver dock
omkromning
1 st. signalhorn Klaxon med mässingstratt
1 st. brevkniv med ”lady” handtag ny i kartong
2 st. vinflaskor vitt/rött med unika etiketter från silverträffen 1994 (oöppnade)
1 st. nyckelring med lady i silver
1 st. broderat kavajmärke
1 st. reservdelskatalog Phantom 2
1 st. original tuschteckning med RR anknytning av Kar De Mumma (signerad)
c:a   30 modellbilar RR
c:a   20 böcker RR/B
div. vagnmärken RREC

Är du intresserad, kontakta Hans Gehlin
tel: 070-3303040     e-post RR.sala@swipnet.se
RREC
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MEDLEMSANNONSER
Rolls-Royce Silver Cloud III 1964
drophead couoé by Mulliner.
Renoverad till nyskick, vänsterstyrd. Ännu ej i Sverige men
kommer hem om intresse finns.
Pris: bud över 1 500 000.-

Rolls-Royce Silver Spur 1988. Endast körd
6000 mil. Som ny, nyservad, vänsterstyrd
Pris: 230 000.-

Rolls-Royce Silver Cloud III 1965. Standard Steel
Saloon. En av de sisa tillverkade. Lågt miltal,
Nyservad och fungerar mycket bra. Alla verktyg
finns. Svensksåld och vänsterstyrd.
Pris: bud över 23 000.-

Är Du intresserad, kontakta
Tommy Strömberg
tel/fax 08-759 05 05
mobil 0705-17 18 77
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NYA MEDLEMMAR
Gert-Ove Petersson
Box 30
360 51 Hovmantorp
Vi önskar Dig hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av
klubbens arrangemang

Annonsregister
Bentley
Bil & Industribromsar
English Car Care
GAD
Kent Sävåsen, Self System AB
Norrorts Bil & Van Service
Nynäs
PASCO AB
Prinfo Alfredssons AB
Raymond Weil
RR & B Motors
Rohdins Automobile Service AB

sid
33
sid
45
sid	26
sid	28
sid	10
sid
39
sid	2
sid
47
sid 	26
sid
48
sid
41
sid 	24-25

Annonspriser i den Svenska Bulletinen, priserna anges för helt år
		
Färg
Omslagets sista sida		11 000 kr
Mittuppslag		10 000 kr
Helsida		
5 000 kr
Halvsida 		
3 000 kr
Kvartssida		
2 000 kr
Medlemmars radannonser är gratis
Guiden
I våra planer kommer RREC guiden att finnas 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
RREC
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UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB

Bentley Brooklands 1996, Racinggreen med
vacker beige skinninredning och matchande
mörkgrön piping och mörkgröna mattor. En
mycket vacker bil i ett utomordentligt gott
skick.

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

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

Rolls-Royce Phantom II 3-position drop head by
Ranalah. Gräddfärgad med vacker skinninteriör i
oxblöd. Unik 2-dörrars Rolls-Royce, som vunnit
Concour d´Elegance bland 500 bilar. Endast 2
tillverkade. Bilen har genomgått en 4 000 timmars nut and bolt restoration.

Maserati Royale 1989, Grafitmetallic med vacker
magnolia skinnklädsel. Obs! Endast körd 1 900
mil. Wn alldeles unik bil, som tillverkats i endast
48 exemplar, helt för hand för stadsöverhuvuden och personer som Pavarotti. Motorn är den
legendariska v(:an på 4,9 liter. Bilen är svensksåld och har all tänkbar utrustning inkl utsökt
vackra bord i baksätet

Panther DeVille 1979, unik handgjord bil med
aluminiumkaross. Tillverkad i endast 46 exemplar. Vacker röd skinninredning. Vänsterstyrd,
svenskregistrerad och körd endast ca 3000 mil

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

Tel 070-756 46 60, 08-756 38 30, Garage 08-624 06 50, pasco.car@tele2.se
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Finns hos välsorterade Urbutiker;
Generalagent Bandax Time AB
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