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Och tack för att Du betalt medlemsavgiften. Det är
glädjande att se medlemstalet i vår klubb öka från
år till år.
Bli inte förvånad när det kommer ett nytt inbetalningskort senare i höst! Vår moderklubb i England
har av olika anledningar ändrat så att medlemsåret
skall börja 1 januari i stället för 1 juni, som gällt
sen starten för 50 år sedan. Det var därför vår kassör bara debiterade en halv årsavgift i somras, och
det innebär således att nästa betalning gäller helåret
2009.
Tack vare generösa annonsörer och sponsorer har vi
kunnat begränsa avgiftshöjningen till 50 kr jämfört
med 2007, trots större höjningar från moderklubben.
Till sist kan jag inte låta bli att ta med bilden jag tog
i juni när vi hade celebert besök nere på Bjäre - vår
moderklubbs ordförande hälsar att hon var mycket
nöjd med Sverigefärden och årsmötet i Varberg i
synnerhet.
Med de bästa Entusiasthälsningar
Göran
“När vår moderklubbs ordförande, Suzanne Finch,
på bilden med maken Nick,
gästade Sverige på väg till
Svenska sektionens årsmöte i Varberg gällde det
gamla ordspråket “There
are no free lunches”. Suzanne och Nick fick själva
plocka färskpotatisen till
maten när de gästade
vår ordförande på Bjärehalvön.”

EVENEMANGSKALENDER
Luncherna i Stockholm: Ställs in tillvidare i avvaktan på beslut om ny lokal.
Luncherna i Göteborg fortsätter, fortfarande på Elite Park Avenue och adressen är
som tidigare Kungsportsavenyen 36-38. Vi träffas åter i höst sista tisdagen i varje
månad
KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG
2008-10-15/17 Inköpsresa till England, besök hos reservdels/tillbehörs företag
Besöka olika reservdelsfirmor, handla delar mm.
Vi skickar hem allt i en Container som kommer till Västerås.
Fraktpris: 700 SEK per euro-pall.
Flyg till Stansted med Ryanair från Skavsta, hyra bil, sova på B&B, gå på Puben etc.
3-4 dagars trevlig resa helt enkelt.
För mer information eller anmäla intresse, tag kontakt med
Anders Malmqvist, anders.malmqvist@rrec.se
Greasy Fingers Day # 5 den 25 Oktober 2008
Denna gång tänkte vi hälsa på hos Möbelsnickarmästare Neil Jonsson
(Neil Jonsson Snickeri AB) i Almunge.
Neil är specialist på träbehandling, och trä finns det det mycket i våra bilar.
Ta gärna med trädetaljer från era bilar. För vidare information se hemsidan.
2008-11-7/9 MPH-på Svenska Mässan
MilesPerHour arrangeras nu i Göteborg för tredje gången. Efter föregående mässas publiksuccé tar vi nu steget och flyttar MPH till Svenska Mässan, mitt i centrala Göteborg.
Denna gången kommer även några klassiska sportbilar att visas.
Lördagen den 6 december kl 12.00 Julbord Stockholm,
Bistro Solsidan i Saltsjöbaden
Intresse anmäls till Tommy Strömberg, tel 08 – 759 05 05, 0705 – 17 18 77
Våra vänner i Finland med John Häggström i spetsen har redan anmält sig
Söndagen den 14 december kl 14.00 Julbord Göteborg,
Sjömagasinet.
Intresse anmäls till Clas-Thure Flinck 031-93 00 66

2009-03-20/21 Vinprovning Bjertorp Slott
Den sedvanliga vinprovningen med efterföljande femrättersmiddag och slottsövernattning sker redan i mars 2009.
Priset är 1450.- per person i dubbelrum, enkelrumstillägg 400.-Kostnad för vinerna i
vinprovningen och vinet till maten tillkommer.
Anmälan till: svante.runberger@swipnet.se
2009-05-15/17 Årsmöte och Rally i Norrköpings trakten
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TÄVLINGSDAGS
Svaren på tävlingen i Bulletin nr 2-08:
1. Austin
2. Opel
3. Mitsubishi
4. Skoda
5. Jaguar
6. Ferrari
Denna gång var det flera som klarade alla rätt:
Roland Frenzel
Lars-Bertil Nilsson,
Jan Möller
Örjan Johansson
Lottad vinnare blev Roland Frenzel. Grattis
Ny tävling
De tidigare två tävlingarna har handlat om kylarprydnader. Den första var alldelse för svår och
den andra för lätt. Nu hoppas jag att den skall vara lagom svår för de flesta och samla fler deltagare än tidigare. Den är upplagd som en tipskupong, där Du skall markera vad Du tror är de rätta
svaren. Varje rätt belönas med 3 poäng medan fel blir avdrag med 1 poäng.
1. Vilket av följande bilmärken har haft människohuvuden till kylarprydnad?
1) Minerva
x) Stutz

2) Pontiac

2. Bilmärket Smith Flyer hade?
1) Tre hjul

2) Fem hjul

x) Fyra hjul

3. Vilket bilmärke har haft Lycomingmotor?
1) Essex
x) Cord

2) Nash

4 ERA tävlingsbilar hade motorer byggda på?
1) Frazer Nash
x) MG

2) Riley

5. Den första BMW bilen var en licenstillverkad?
1) Austin Seven
x) Simca

2) Fiat

6. Bugatti var från början tillverkad i?
1) Tyskland

2) Italien

x) Frankrike

7. Vilket av följande märken var före kriget högerstyrda?
1) Delahaye
x) Lancia

2) Hispano-Suiza

8. Denna bil startades genom att trycka gasen i botten?
1) Buick 1934
x) Volvo Suggan 1956

2) Humber 1961

9. Vilka av dessa märken har haft s k halvtoppmotorer (F-head)?
1) Armstrong-Siddeley
x) Rolls-Royce

2) Rover

10. BMW 328 motorn på 2 liter har funnits i denna bil?
1) Frazer-Nash
x) EMW

2) Bristol

11. Vilken av följande hade en V16 motor på 1,5 liter?
1) BRM
x) HRG

2) Auto Union

12 Vilken av dessa bilmärken hade ångdrift?
1) Doble
x) Stanley

2) Minerva

Skriv ditt namn här och skicka in........................................................................................
Svaren skickas senast 10 november till Tommy Strömberg, Svartkärrsvägen 20, 133 32 Saltsjöbaden.
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VARBERGSRALLYT MED ÅRSMÖTET
23-25 MAJ 2008
Text: Barbro Hiderström
Bild: Hallands Nyheter, Göran Berg och Jan Segerfeldt

Redan tidigt på fredagsmorgonen startade Erik. FIVA:s president Horst Brüning fick
vi med stor glädje resan mot Varberg. Vi heta Erik den Mäktige och hans hustru Gia
hade äntligen fått vår RR på hjul igen, ef- Ragnhild den Fagra. Moderklubbens ordföter det allvarliga axelhaveriet
vid förra årets RREC-årsmöte.
Vädret var perfekt och vi körde
nerkabbat hela vägen. Bland
de först ankomna hälsades vi
varmt välkomna av Rallygeneralen Håkan Johansson vid
Choise Hotell Fregatten och
bjöds på kaffe. Efter årsmötesförhandlingarna samlades
vi alla vid den traditionella
drinken. Därefter gick vi en
kort promenad till Varbergs
Fästning där middagen serverades. Lättare oöm klädsel
hade rekommenderats och alla
fick vi klä oss i en enkel tunika
och vikingahjälm. Temat för
kvällen var Vikingagille. Innan
vi fick sätta oss till bords blev
vi tilldelade namn, alla damer Nu är vikingarna samlade för kvällsblot, vilket var uppskatkallades Ragnhild och herrarna tat på flera sätt
7 - RREC
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rande Suzanne Finch
fick namnet
Ragnhild
the Crusader. Även
våra grannländers
klubbordföranden
Åge Antonsen, Norge
och
Jens
K j æ r u l f f,
Danmark
fick
heta
Erik
den
Någonting.
Vår
egen
Ragnhild the Crusader
ordförande
Göran Berg
blev Erik den Store och vår kassör K-G
Giertz Erik den Girige. Vi fick en munter
stund när alla deltagare tilldelades sina
namn, som anspelade på våra yrken eller
karaktärer. Det blev en annorlunda måltid,
då vi åt på trätallrik och endast hade en
kniv som redskap. Helst skulle vi äta med
fingrarna. Vi bjöds på många
olika rätter, som alla var
speciella och smakade
mycket gott.
Som underhållning dök
en husfru upp, som kontrollerade om vi dög att
anställa, eftersom kungen skulle hålla gästabud
på fästningen. Därför behövdes mycket till olika
sysslor. Vi blev inte godkända, då vi ansågs lata
och okunniga. Kvällen
blev mycket minnesvärd.
Efter frukost på lördagen
for vi till Öströö Fårfarm.
Vi bekantade oss med
gården, där det fanns
flera butiker med hantverk och charkuterivaror,
som tillverkats av får och
lamm. Gården drivs ekoloRREC
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giskt och allt tas tillvara av djuren. Gårdens ägare bjuder gästerna på en Lammsafari och berättar om sin affärsidé, som
var mycket intressant.
Vi fick kliva ombord på vagnar efter en
traktor och fraktades runt ägorna. Hunden Frans-Oskar var också med och satt
med husse i traktorn. På ett stort fält med
massor av får stannade ekipaget. Vi fick
en demonstration av fårfarmare Mikael
och hunden, hur det går till att samla samman fåren. Vid en kort vissling från husse
rusade Frans-Oskar som en raket in i skogen och föste ut alla fåren på fältet. Sedan
sprang han runt gärdet och motade alla
djuren tillsammans till en rund hop av får
och lamm. En ny vissling från husse och
hunden kom och lade vid husses fötter.
Uppdraget var slutfört och mäkta imponerade belönade vi hund och husse med en
varm applåd. För att hålla parasiter borta
från fåren utan besprutning måste Mikael
också ha en besättning nötkreatur.
Efter lunchen, som naturligtvis bestod av
lammkött med tillbehör, kunde man besöka
radiostationen Grimeton, strosa i Varbergs

Vallhundsdemonstration. Frans-Oskar (hunden) samlade alla fåren på ett litet kick

VARBERGSRALLYT MED ÅRSMÖTE 2008
Som bonus på weekenden fick Kjell
en nostalgikick eftersom hotellet var
dekorerat med bilder från Monarkfabrikens gyllene år. Kjells moppe var
en Monark med ILO-motor av 1953
års modell.
Med varma RR-hälsningar och önskan
om återseende 2009
Barbro Hideström

Klubbens ståtliga vandringspokal donerades
en gång i tiden av Vilhelm och Asta Nyström.
Här överlämnar Asta trofén till årets vinnare,
familjen Lenström, från vänster Staffan, Gunilla och Erik med sambon Karin Wittrup.
hamn, men vi valde att ta det lugnt på hotellet. Kl 19.30 samlades vi för gemensam
champagne-mingel i baren och
därefter en kort promenad till
Societetshuset för en utsökt
galamåltid. Årets inteckning i
vandringspriset vanns av Staffan och Gunilla Lennström.
Fina priser delades ut till övriga pristagare, med högsta
poäng på frågeformuläret.

Bilder från galamåltiden på lördagskvällen

Glada och nöjda med dagen
gick vi och lade oss. Söndagens program deltog vi inte i,
utan styrde kosan hemåt.
Årets RREC-träff var en av de
bästa vi deltagit i under de år
vi har varit medlemmar. Ett
stort TACK till arrangörerna.
Skål till Anders Rhodin 2:e man från höger för de fina
rallypriserna
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Hur man nattar en R-R 25/30. Derek Illingworth gör suflettfället och byter ut Ladyn
på rekordtiden 12 minuter och 56 sekunder!
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VARBERGSRALLYT MED ÅRSMÖTE 2008
Det var stor uppslutning
till vårt årsmöte, och
Suzanne Finch passade
på att ta till orda på och
berätta om moderklubben.

Många visade upp sina vackra kreationer
när det var dags för lördagens galamiddag.
Suzanne uttryckte sin förtjusning att få vara
med på den svenska sektionens årsmöte,
och som avslutning höll Tommy Strömberg
tacktalet till de som arrangerade rallyt.
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Vackert väder, härlig utsikt över Laholmsbukten och Kattegatt bjöds deltagarna
vid Hova Hallar - en av de finaste platserna på Bjärehalvön

UTFLYKT PÅ BJÄREHALVÖN 9 AUGUSTI
Text: Claes-Thure Flinck
Bild: Göran Berg

Klockan halv elva samlades elva ekipage
med 26 deltagare vid Båstads järnvägsstation, där glaskonstnären Rickard Rackham
visade runt bland utställningsföremålen i
sin studio, där han visade hur man blåser
och lägger in färger i glaset. Några av deltagarna passade på att göra några inköp.
Det är den glashytta som tidigare legat vid
Norrvikens tädgårdar som nu flyttat upp
till järnvägen.

Efter detta besök körde via Lindallén, Ludvig Nobels Allé, Norrviken och Kattvik till
Hovs Hallar, med strålande utsikt över
Laholmsbukten och Kattegatt - en av de
finaste platserna på Bjärehalvön. Här vi
intog vår lunch på restaurang Hovs Hallar
där vi serverades timjanbakad majskykling med skogssvampsås och örtpotatis
med efterföljande kaffe och kaka.

Efter lunchen var eftermiddagen fri för delEfter omkring tre kvart startade vi färden tagarna. Många tog tillfället att promenera
mot Märta Måås-Fjätterströms ateljé på mellan stenar, enbuskar och nötkreatur
Agardhsgatan, där mattväveriet förevisa- ner till havet.
des.
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UTFLYKT PÅ BJÄREHALVÖN

Rickard Rackham kom från
England till Sverige för att lär
aig svensk glasblåsarteknik i
Orrefors för 28 år sedan, gifte
sig med en svenska och bor nu
i Båstad sedan 1982.

Rickards glasstudio har det
träffande namnet Eldoluft. Vi
fick lära oss historien om hur
glas uppfanns flera tusen år
före Kristi födelse.

Flera av deltagarna kunde inte motstå att handla några av de vackra
glasen
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UTFLYKT PÅ BJÄREHALVÖN

Nästa anhalt var det berömda mattväveriet Märta Måås-Fjetterström, där VD Angelica
Persson (längst till vänster nedan) berättade om företagets historia. I förgrunden Marianne och Christian Kugelbergs härliga 20/25 HP parkerad utanför väveriet på berömda
Aghardsgatan i Båstad.
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Här serveras den goda lunchen på restaurang Hovs
Hallar

Carl Malmaeus, god vän
med Rickard Rackham,
körde sin vackra 3/4,5
liters WO Bentley årgång
1925
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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 29
Mobil +46 (o) 705-71 23 29
www.englishcarcare.com
E-mail englishcarcare@telia.com
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NORRORTS BIL & VANSERVICE
Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
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LITET SMÅLANDSRALLY
Text och bild: Svante Runberger

Under två dagar i mitten av augusti upplevde några av oss i RREC, ett par trevliga
dagar i Småland som vi gärna vill förmedla
till övriga klubbmedlemmar. Vi, Lars Wass
och Håkan Wollf körde från Västkusten i
en blå Silver Spirit, och vi, Tommy Mårder,
Johan Arnell och jag själv reste från Öland
i Johans vackra Silver Dawn. Vi alla hade
ställt in oss på att mötas i Kosta. Orten
Kostas namn är bildat av de två landshövdingarna Koskulls och Staël von
Holsteins namn. De anlade
bruket 1742.
Orten Kosta har bl a glasbruk,
en nedlagd gammal järnväg
och Bruno Mathssons arkitektritade villor. Våra båda ekipage anlände till Kosta i fullt solsken, högtrycket med det fina
sommarvädret låg fortfarande
över östra Småland. Strax intill själva glasbruket fann vi
Bruno Mathssons villor som är
byggda i mitten på femtiotalet. De hann bli smått förfallna
och hotades av rivning, men
som tur är har man nu rustat
upp dem till den nivå de hade
från början. Vi lyckades få en
RREC
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guidad visning av husen där vi även blev
informerade om det moderna tänkandet
bakom husets alla lösningar. De har en
mycket tilltalande planlösning med avskild
sovdel mot trädgårdssidan och vardagsoch köksdel mot framsidan. Köket hade
dessutom en hel del moderniteter som var
långt före sin tid. Husets exteriöra utformning var också mycket tilltalande.

LITET SMÅLANDSRALLY
stort sett allt som har med
glas att göra. Naturligtvis var
det mest intressanta att ta
del av hennes konstnärskap,
både tidiga alster och senare.
Anna har mer än trettio års
erfarenhet bakom sig på bruket. Hon stod just nu i startgroparna för att visa en del
av sina alster på utställningar
i USA. En annan intressant
fråga är vart vår glasbruksindustri är på väg. Kommer
Torsten Jansson i New Wave
kunna finna nya vägar fram-

Så besökte vi naturligtvis glasbruket, men på ett
mycket speciellt sätt. Vi har
fått en ny RREC medlem
bland brukets glaskonstnärer, Anna Ehrner, som under
2007 blev arvtagare till en
Bentley S2 Continental, 62
års modell. Vi hälsade på
henne i hennes atelje på
bruket, och hade en trevlig
pratstund med henne om i

åt? En av hans idéer är att
bygga ett Kristallhotell, en
motsvarighet till ishotellet
i Jukkasjärvi, för att fånga
upp turistströmmar till orten.
Anna framhöll att skillnaden
är stor mellan det tidigare
danska ledarskapet och det
nya. Hon är klart positiv till
den utveckling som nu sker.
En gång i tiden fanns det en
liten järnväg, primärt för att
frakta företagets produkter
ut till den större stationen
19 - RREC
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över. Järnvägen försvann
1948, varefter endast viss
trafik inom glasbruksområdet skedde.

Lessebo och för att ta hem råmaterial till
glasproduktionen. Strax utanför bruket
finns det ett litet tåg uppställt, med loket
femman i spetsen. Jag måste dock rannsaka mitt minne och kommer då fram till
att loket förmodligen aldrig gått på denna
lilla bana (spårvidden var bara 600 mm),
under det att vagnarna kan vara original
från banan. Det var ganska längesedan
järnvägen lades ner och lastbilarna tog
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Vi övernattade på Toftastrand strax norr om Växjö,
ett trevligt litet hotell. Dock
måste man gå till närliggande restaurang för att avnjuta
en god kvällsmåltid. Nästa
dag reste vi genom Växjö,
där vi inte kunde avhålla oss
från ett besök i domkyrkan
för att bese och beundra Bertil Valliens vackra altartavla.
Vi for sedan till Huseby, Florence Stephens gamla bruk,
där vi avnjöt en riktig småländsk isterbandslunch. Sedan skiljdes våra vägar och
var och en for hem till sitt.

RREC ANNUAL RALLY
Kelmarsh Hall 2008
Text: Tommy Strömberg
Bild: Kjell Andersson

Reseskildringar brukar vara populära i vår
Bulletin. Svårigheten är kanske att variera dessa så att det blir litet annorlunda
och ej samma sak varje gång. Det kräver
av skribenten att han eller hon hittar litet upplevelser som ej är så vanliga och
som, hoppas man, kan roa de som ej var
med på evenemanget. I det följande har
jag försökt fokusera på sånt som ej är så
vanligt i reseskildringar.
Vi startade i tidig morgon från Saltsjöbaden. Vi var på denna utflykt: Jan Håkansson, Lars-Peter Larsson och denna skrivelses författare. Resan började i Jannes
Bentley Turbo R vilken var i god form efter
tidigare resor bl a till Eurorallyt i Bad Sarrow i oktober förra året. Som Du kanske
såg i Bulletin nr 1-2008 hade jag hittat ett
rederi som kör båtar mellan Göteborg och
England. Man kan ju fråga sig varför det
ej lönar sig att köra färjetrafik på denna
sträcka längre. Man kan åka över Danmark, som ju är ett mycket trevligt land,
till Esbjerg men resan genom vårt grann-

land är ca. 24 mil och ganska långtråkig
och rätt besinslukande. När jag nu funnit
ett rederi som tar ett mindre antal passagerar och ett fåtal bilar skulle vi prova detta. Förutom vi tre i en Bentley kom även
den gamle rallyräven Kjell Andersson i sin
Silver Spirit. Resten av fartyget lastades
med några hundra kontainers fyllda med
överskott från Sverige. Vi var i god tid for
incheckning kl. 14 men fick ej köra ombord
förrän ca. kl. 20 på kvällen. Väl ombord
fick vi en utomordentlig middag som ju ingick i resans pris. Överfärden gick lugnt
och fint och fartyget var ju väl så stort som
de andra bilfärjorna vi tidigare åkt med till
England. Restiden blev ca. 26 timmar och
vi landade i Tilbury Docks på måndagsmorgonen. Vi hade i förväg planerat att
besöka såväl Rolls-Royce-fabriken i Goodwood och det fina museet i Beaulieu. Jag
har gjort många resor i England och oftast
med 20-30-tals Rollsar vilket aldrig inneburit några som helst problem att hitta rätt
väg men denna gång blev annorlunda. Vi
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var tre personer i bilen. Två navigerande
med varsina Garmin navigators och kartor
i alla format, och en som körde ( det var
jag). Att rätta sig efter fyra olika anvisningar på rätt körväg har sina sidor. Två
från Garminerna och två från de olika kartorna är mycket svårt. Felkörningar brukar
ju höra till de uppiggande incidenterna vid
resor och dömer vi av detta var nog denna
resan den hittills bästa jag varit med om.
En Bentley Turbo R sitter man bra
i och den är mycket lättmanövrerad så någon större nöd gick de
aldrig på oss. Att från Göteborg
komma till Tilbury Docks var som
att återvända till 40-50- talet då
Suecia och Brittania trafikerade
denna trad. Vägarna i England är
utomordentliga och väl där rullade
vi på i lagom, takt tror jag. Maxfarten på de flesta större vägarna
kan vara 70 eller 80 mph eller
110 eller 130 km/h. Då vi saknade uppgifter fick jag förtroendet
att välja. De övriga vägfararna inklusive
skåpbilar och lastfordon brukade välja det
högre alternativet. Framemot kvällen hade
vi rullat runt stora delar av södra England
och så småningom hittat Goodwood som
låg straxt utanför Chichester nära Portsmouth. Rolls-Royce Motor har här byggt
upp en jättefabrik där vi tror att man monterar ihop de nya Phantombilarna. I den
magnifika utställningen fanns ett urval av
de senaste produkterna i färdigt skick och
en drop head halvfärdig. Någon visning
kunde de ej erbjuda tyvärr men man var,
för övrigt, mycket vänliga och trevliga och
hoppades att vi skulle återkomma någon
annan dag. Vi tog nu in på Park Hotel i
Chichester. En liten vacker stad uppkallad
efter någon känd världsomseglare med
samma namn. Hotellet var så trevligt att
vi blev kvar där ett par dagar. Där fanns
även SPA avdelning med bastu och pool
vilket verkligen uppskattades. Vi gjorde
även en utflykt till Beaulieu som ju är det
kanske finaste motormuseet i England
skapat av den välkände motormannen lord
Montague. Museet innehåller det mesta av
de framgångsrika rekordbilarna genom tiderna. Bilar som Blue Bird. Golden Arrow
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ägda av, rekordsättare, Malcolm Campbell,
Henry Seagrave, John Cobb m fl allt fanns
där. Museet kan varmt rekommenderas
alla som har vägarna åt detta håll.
Så blev det då dags att vända nosen norröver. Vi gjorde då en sväng förbi det berömda Stone Henges. Ett mycket imponerande
monument över något man ej är säker på
vad det egentligen symboliserar. Långt ute

Kjells Rolls-Royce Silver Spirit och Jan
Håkanssons Bentley Turbo R
i ett f ö fritt landskap har man släpat ihop
mängder av jättestora stenar som placerats i en märklig formation. Detta har skapat och skapar alltjämt mycken huvudbry
för stackars tittare. Fram på kvällen kom
vi så fram till vårt huvudmål, det gamla
välkända Cross Road Hotel i Weedon där
många av oss bott tidigare. Nu träffade vi
även samman med Kjell Andersson som
ju var med på överresan fran Göteborg.
Ett par mycket goda och ovanliga middagar hann vi med tillsammans och vägen
till Kelmarsh Hall var ej betungande lång
(ca. 30 mil). Tack vare mina navigerande
reskamrater upplevde vi olika vägval alla
fyra resorna och fick då se en del den av
den vackra naturen i området. RREC Annaul meeting var välbesökt och nästan alla
gamla vänner fanns där. Eric Barrass, Susanne Finch, Ian Rimmer, Annie Heilijgers,
Philip Hall och många, många andra var
där. Även den nyblivne 50-åringen Anders
Rhodin naturligtvis.Såväl renoverare som
återförsäljare av Rolls och Bentleygrejor på
plats. Ett lätt duggregn dämpade köplusten och någon ytterligare Rolls eller Bent-
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ley blev det ej denna gång. Bonhams auktion var givetvis den stora attraktionen.
Vad sägs om en Rolls-Royce Alpine Eagle
1919 i ett superbt skick for £ 154.000 ( ca.
1.900.000 SEK).
På söndagen klarnade vädret upp och solen tittade fram och så gjorde även vinden. Man blir trött av vind. Concoursen
var mycket trevlig och i vanlig ordning var
det de vackraste och bäst renoverade objekten som vann. Höjdpunkten var utan
tvekan när vår President Eric Barrass tog
en åktur runt manegen i Silver Ghosten

AX201 renoverad av P & A Woods och idag
ägd av VW.
Sista kvällen i området firade vi med en
fantastisk middag med vännen Kjell på
ett ställe i närheten som hette Golden Inn
och där det fanns tonvis med vackra mässingsföremål.
Hemresan gick nu fran Immingham och
blev så småningom lyckad. Det började
med en försenad avgång från kl. 02.00
till 09.00. 7 timmar i en bil i väntan på
av och pålastning av containers går
klart över smärtgränsen. En bekväm
resa och god mat, som ingick, gjorde
det litet lättare att uthärda. väl åter i
Göteborg kunde vi andas ut och försöka att smälta alla intryck vi fått på
vår vecka i England. Rallyt i Kelmarsh
Hall är stort därom råder ingen tvekan
liksom alla de minnen vi fått. Ännu en
stor upplevelse den saken är klar.
Tommy Strömberg och Jan Håkansson
vilar sig i solen


Den
vackra RollsRoyce Silver Ghost
AX201 (chassi nr
60 551) renoverad
av P & A Woods.
På vinjettbilden i
början av artikeln
kan man se AX201
passera pristältet
med Eric Barras på
passagerarsätet vid
föraren

Se fler bilder från Kelmarsh Hall på sidorna 26-27
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Bentley Azure 1998
Chassinummer WCX61567 Vänsterstyrd
En bi i mycket fint skick. Nybesiktigad med bara 44 000 km på mätaren
Pris: 995 000 SEK

Vill du veta mer,

A. Rohdins Automobil
Industrigatan 7, 461
Tel. +46 (0) 520-108 06 o
Email: info@rohdins.nu
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, kontakta Rohdins

Rolls-Royce Phantom V Limousine
James Young 1963
Chassinummer 5-LVB-49, design nummer: PV22. Vänsterstyrd
Bilen är i ett mycket gott skick. Nyservad och genomgången i vår
verkstad för ca 180 000.- under 2007/2008. En oerhört pampig bil med
barskåp och allt.
Pris: 1 275 000.- SEK

le Service i Trollhättan AB
37 Trollhättan, Sweden
or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
- Website www.rohdins.nu
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Class 1 vinnare av
Elegance, 1911
40/50 HP (1605) ”Roi
des Belges” tourer by
Wilkinson

Rolls-Royce 10HP
2-cyl 1905 (20
163)

Rolls-Royce 40/50 (1606)
1911, Barker style tourer by
Lamb kom först i Class 1
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Touring pris i Class 8,
1934 Bentley 3,5 liters
(B118CR) Kellner coupé
cabriolet, ägd av nye
Europeiske ledamoten av
moderklubbens Management Committee, som
vi alla hjälptes åt att
rösta in.

Första pris i Class 11,
1955 Rolls-Royce Silver
Dawn (SVJ67) 4dr
saloon.

PRINFO
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GARAGETRÄFF HOS BOSSE ÖNNEMARK
30 AUGUSTI 2008
Text: Tommy Strömberg
Bilder: Göran Berg

I Roslagens famn på den blommande ö.
Så skulle jag vilja börja den härliga träffen hos Margaretha och Bosse Önnemark
lördagen den 30 augusti. Om Bosse vill jag
framhålla att han troligen är den som varit längst medlem i RREC Swedish Section.
Han har även tillhört styrelsen i sektionen
såväl som han varit ordförande i AHK:s
Rolls-Bentley sektion sedan starten, men
idag efterträdd av Ulf Markenfeldt. Han är
mycket kunnig tekniker och har även ordnat en mängd träffar under åren och varit
en mycket uppskattad arrangör.
Bosse har samlat på fina bilar de senaste
50 åren. Emellertid har hans arbete hindrat honom att genomföra renovering av
alla de objekt han samlat på sig. Vad sägs
om följande: ett antal Douglas mc, Lancia Artena och Aprilia, Rolls-Royce Silver
Ghost 1920 (nästan 2 st), Bugatti Brecia,
Derby Bentley, MGB GT, Mercedes Benz
170, Peugeot och mycket annat. När nu
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Bosse efter sin pensionering dragit sig tillbaka och skaffat sig ett båtvarv med tillhörande glasmästeri blev det som ur askan i
elden. Bosses förhoppning om att få sina
objekt färdiga för vägen har ännu ej kunnat komma så mycket framåt.
Vi inom RREC kan ju glädja oss åt att få
besöka Margaretha och Bosse och titta på
allt fint Bosse samlat på sig. De har ett
underbart ställe på Ljusterö i Stockholms
skärgård. Denna lördag var välvald och
många besökare hade passat på tillfället
att denna vackra sensommardag komma
ut i en underbar miljö där Margaretha och
Bosse med hjälp av en trivsam granne
ordnat en utomordentlig lunch. Vi började
med en hemlagad ostkaka och gick sedan
in på en helstekt fläskfilé. De visade prov
på kokkonstens allra högsta nivåer och
mätta och glada vandrade vi sedan runt i
varvets bilpåverkade del. Bosse berättade
om de två objekt som för ögonblicket stod

GARAGETRÄFF HOS BOSSE ÖNNERMARK
ROLLS-ROYCE ”Silver Ghost” 1920, Chassinummer 70 TW
Denna vagn importerades ny till Sverige 1921 och hade då ett öppet karosseri byggt
av karosserifabriken “Barker” I England.
1924 lät dåvarande ägaren, Emil Matton i Gävle, frakta vagnen till Paris där han av
karosserifabriken ”Rothschild et Fils” beställde ett täckt karosseri för vinterbruk.
Då vagnen återfraktades till Gävle medföljde det öppna karosseriet för att kunna
användas sommartid i Sverige, vilket hittills aldrig förverkligades.
I mitten av 1930-talet moderniserades (tyvärr) det täckta karosseriet genom att förarhytten täcktes in och framskärmarna modifierades samt mindre och knubbigare
hjul monterades (6,50 x 20 istället för originaldimensionen 895 x 135).
Vid krigsutbrottet 1939 pallades vagnen up i Gävle och har ej körts sedan dess.
Nuvarande ägaren, Bo Önnermark, förvärvade vagnen 1957 och i köpet ingick även
det öppna karosseriet, som förvarats i Gävle sedan 1924.
De primära planerna är nu att återställa vagnen i det skick den hade 1920, d.v.s.
återmontera det vackra öppna karosseriet för nostalgiturer sommartid.
Det täckta karosseriet har en mycket snarlik ”syster” monterad på ett Mercedeschassi tillhörande Hallwylska Museet i Stockholm. Bägge karosserierna är tillverkade
av ”Rothschild et Fils” i Paris varför detaljutförandet är mycket lika och planerna är
att återställa det täckta karosseriet till sitt ursprungliga skick med hjälp av foton och
måttskisser från ”systerkarosseriet” och därefter montera det restaurerade täckta
karosseriet på ett annat ”Silver Ghost” chassi.
i hans verkstad. Den ena var
en Derby Bentley som genomgick en grundlig renovering
och som, vad man kunde se,
hade vänt och var på väg att
byggas ihop igen. Det andra
var, troligen Bosses första, en

I Bosse Önnermarks välorganiserade verkstad
syns närmast Silver Ghosten och där bakom
Derby Bentleyn.

1957 köpte Bosse sin Silver Ghost
chassinr 70TW tillverkad 1920. den
hade stått upp-pallad i Gävle sedan
1939, och har inte körts sedan dess!

Silver Ghost som nu verkar ha kommit en
bit framåt. Bosse är grundlig och har, efter
mycket forskning lyckats återskaffa den
ursprungliga karossen som var en öppen
fyradörrars (sommarvariant). På den tiden
var det ju vanligt att man bytte från en öp29 - RREC
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Deltagarna lät sig väl smaka av familjen
Önnermarks härliga lunchbuffé

pen till täkt bil och tillbaka två gånger
per år. Chauffören satt givetvis alltid
utomhus.

Silver Ghost motorn: 6 cylindrar. 7,4
liter slagvolym.

En lång rad med entusiastiska medlemmar hade mött upp och så även från
grannsektionen AHK Rolls-Bentley. Vi
blev ett trettiotal gäster i bortemot 20
vackra automobiler. Bland dessa kunde
märkas Cadillac V16 two door roadster
med Anders Läck på kuskbocken.
En underbar dag, en fantastisk lunch,
och en mycket intressant visning av en
magnifik samling fina renoveringsobjekt.
Tack Margaretha och Bosse Önnermark
med sin matglade granne. Får vi så
kommer vi åter ett annat år.

Under 33 år har Magnus Westlund renoverat
sin vackra WO Bentley från 1924 som blev
färdig förra året. Bilden är tagen på Ljusteröfärjan
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HUNDRA ÅR I ROLLS-ROYCEFABRIKEN I DERBY
Text: Jan Segerfeldt
Bilder: Rolls-Royce Motors

Det var den 8 juli 1908 som den nya RollsRoyce-fabriken öppnades med buller och
bång på Nightingale Road i Derby. Det är
alltså nu över 100 år sedan denna utomordentligt viktiga händelse i Rolls-Royce historia inträffade. Ändå verkar det inte som
den har fått någon större uppmärksamhet.
Beror det på att detta bara var en liten parentes i legenden om Rolls-Royce? Eller är
det för att Rolls-Royce historia egentligen
börjar betydligt tidigare än 1908, så det
här med en särskild fabrik inte är något
speciellt att hurra för?
COOKE STREET, MANCHESTER
Frederick Henry Royce började bygga bilar
redan 1904 men då i en relativt liten fabrik på nummer 1A och 3, Cooke Street,
Hulme, Manchester, England. Det var här
som Royce hade startat sin tillverkning av
elektriska kranar och andra apparater i ett
företag som han tillsammans med Ernest
Claremont bildat så
tidigt som 1884 under namnet Royce
Ltd. När man ser
ritningar och bilder
från Cooke Streetfabriken får man
uppfattningen
att
det var en tämligen

begränsad yta som verksamheten bedrevs
på. Här kanske fick plats med på sin höjd
tre-fyra bilar samtidigt. Det var alldeles för
trångt för att skapa drägliga arbetsvillkor
för personalen. Framför allt fanns det inget
utrymme alls för att kunna utveckla några
nya bilmodeller. Men F H Royce hade alltför
begränsade ekonomiska resurser själv för
att kunna gå vidare.
Efter det berömda mötet mellan F H Royce och Charles Stuart
Rolls utvecklades biltillverkningen
raskt.
C S Rolls hade i sin
bilförsäljningsfirma en
större lokal vid Lilly
Hall i Fulham, London,
där service och enklare reparationer utfördes på salubilarna
och han hade ett flott
kontor på 14-15 Conduit Street i centrala
London. Men det var
i Midlandsområdet en bit längre norrut i
England som den engelska motorindustrin
levde och frodades. Staden Manchester
låg precis rätt till för att få tillgång till den
duktiga arbetskraft som behövdes hos nya
Rolls-Royce. Royce var en mycket krävande
arbetsgivare så här dög inte vad som helst.
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Han jobbade själv minst lika hårt som han
krävde av sina anställda. Med sina hårda
metoder tog han säkert knäcken av många
av dem trots att de säkert gjorde så gott
som de någonsin förmådde.
ROLLS-ROYCE LTD
Ett nytt bolag, Rolls-Royce Ltd, bildades
den 16 mars 1906 med ett nominellt aktiekapital på £ 60 000. Det nya bolaget
tog över Rolls tidigare bolag C S Rolls Ltd
medan F H Royces kran- och elbolag Royce Ltd hölls utanför. När biltillverkningen
kom igång på allvar i Rolls-Roycefabriken
i Manchester blev det snart uppenbart att
man inte kunde fortsätta i de begränsade
utrymmena. Det var
Claude Johnson som
fick uppdraget att
finna en ny lokal där
biltillverkning skulle
kunna
bedrivas
i
större skala. Kraven
på en sådan lokalisering var många.
Priset på fastighetsmarknaden, tillgången till skickliga arbetare, råmaterial, transporter och inte minst
elektrisk kraft skulle vägas in. Manchester
låg mitt i hjärtat av den här miljön men det
fanns också platser som Stretford, Bradford, Macclesfield och inte minst Leicester
som var heta som potentiella orter för den
nya fabriken. Det hade nog blivit Leicester
om Claude Johnson hade fått avgöra placeringsfrågan själv, men som ofta när det
gäller etableringar av företag så finns det
kommunala intressen som kan komma att
påverka beslutsprocessen. Företrädarna
för Derby kommun som låg ungefär åtta
mil bort från Manchester kunde erbjuda
industrimark för ett överkomligt pris och
med gott om plats för ytterligare expansion i framtiden. Här gavs också garantier för elkraft till rimliga priser och annat
sådant som brukar vara lockbete för att
attrahera nya företag. Kommunen lovade
också att tillhandhålla bra vägar och att
bygga anständiga kommunägda bostäder
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för arbetarna. Henry Royce gillade Derbyalternativt speciellt för att hyrorna och
eltarifferna faktiskt till och med var lägre
än i Manchester. Gott om duktiga arbetare
fanns också i Derby, som av ålder varit
centrum för sidenindustrin i England, och
här fanns redan stora fabriker som byggde
järnvägslokomotiv med samma höga krav
på skicklig arbetskraft som de Rolls-Royce
behövde för att kunna prioritera den uppnådda högsta kvaliteten i produktionen
även i fortsättningen.
VALET FÖLL PÅ DERBY
Förhandlingarna ledde till ett avtal i april
1907 och på platsen som hette the Osmaston Estate i stadens södra utkanter började bygget av den nya fabriken redan en
månad senare. För ändamålet ökades aktiekapitalet i Rolls-Royce Ltd till £ 200 000.
Trots att namnet Rolls-Royce redan tidigt
stått för extra hög kvalitet var det få investerare som kände till det här lilla företaget,
som bara gjorde några få bilar i veckan, så
det gick trögt att skrapa ihop pengarna.
Under tiden pågick bygget i Derby under F
H Royce överseende. Han designade faktiskt fabriksbyggnaden själv och bestämde
dessutom det mesta inklusive all utrustning
som skulle finnas. Det blev (trots detta?)
en modern fabrik med goda utrymmen och
bra ljus och det senaste i maskinväg. Den
först färdiga fabriksbyggnaden som vette
mot den nya huvudgatan Nightingale Road
var ungefär dubbelt så stor som ytan på
Cooke Street, allt till en byggkostnad på
£ 9 539. Hela processen från byggstart till
färdig fabrik tog ett år.
Själva invigningen av Derbyfabriken avhölls den 8 juli 1908 med pompa och ståt
som vid en särskilt stor högtidlighet. Visserligen var det inte någon dyr och stor
galaföreställning som arrangerades men
själva ceremonin vid det högtidliga öppnandet utfördes av John Scott Montagu
of Beaulieu (som slog på strömmen så att
maskinerna startade) och det kom cirka 70
gäster, varav naturligtvis landshövdingen
och några andra kommunala höjdare var
representerade liksom den blomstrande
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bil- och flygindustrins stora kändisar från
den här tiden. Claude Johnson var duktig
på publicitet och såg till att få ut det mesta
av denna lilla lokala händelse i bilbranschen.
VÄRLDENS BÄSTA BIL?

och New Phantom i Springfieldfabriken i
USA). Här tillverkades också alla exemplaren av den nya lilla Rolls-Royce Twenty
och efterföljarna 20/25, 25/30 och Wraith.
Efter Rolls-Royce märkliga agerande vid
Bentleys konkurs, kom Rolls-Royce att tillverka även de Bentleymodeller som togs

Därmed kommer vi in på världens bästa
bil. Det vet alla att världens bästa bil är en
Rolls-Royce. Så har det varit ända sedan
den nya Rolls-Royce 40/50 H P presenterades 1906. Det var ju den berömda silverfärgade Silver Ghostbilen som genom
mycket publicitet gav Rolls-Roycenamnet
det säljande epitetet. En sådan uppkäftig
reklamslogan som att vi gör världens bästa bil är värd mer än miljarder. Bakom den
lyckade reklamkampanjen stod en enda
man: Claude Johnson.
Rolls-Roycefabriken i Derby växte och väx- fram efter 1931 i det nybildade bolaget.
te. Själva kontorsbyggnaden uppfördes Det är väl här som namnet Derby är särförst 1912 och det följdes av ytterligare
fabrikslängor, testbanor och omgivande
bostäder för
arbetarna.
Först
var
det bara en
enda modell
som tillverkades i fabriken, nämligen 40/50
HP
(Silver
Ghost), följt
av Phantom-modellerna
I, II och
III. Dessa
modeller
gjordes
alla bara
i
Derbyfabriken
(om
vi
bortser
från
tillverkningen av Silver Ghost
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karossmakarfirmorna, som det fanns gott
om i England på den här tiden (även om
Rolls-Royce stundom uttryckte kritiska
synpunkter om karossernas tyngd och
kvalitet m m).

skilt känt genom att man brukar tala om
Derby Bentleys för att skilja dem från
Bentley tillverkade i Cricklewood, London
(som en del aficionados anser vara de
enda ”riktiga” Bentleys).
Märk att när vi talar om tillverkning av bi- THE WAR EFFORT
lar så handlar det här enbart om chassin.
Byggandet av karosserna till de bilar som Med den snabba tekniska utvecklingen av
gjordes i Derby överläts helt och hållet åt automobiler följde också ett allt mer uttalat krav på att börja tillverka flygmotorer
för att tillfredsställa landets behov av militärplan. Redan inför första världskrigets
utbrott 1914 fick Rolls-Royce problem med
att få avsättning för sina bilar samtidigt
som landets behov av flygplan särskilt för
militära ändamål ökade enormt. Trots att
C S Rolls hade ett utvecklat intresse för
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bentley
continental gt speed
“they say lightning never strikes twice – they are wrong.”
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flyg hade ledningen för Rolls-Royce Ltd
egentligen inte tänkt sig att bygga flygmotorer. Efter visst tryck från politikerna
i London att ta del i de gemensamma
krigsansträngningarna och med risk för att
annars kanske tvingas gå i konkurs, gick
företaget med på att starta produktion av
flygmotorer för militärt bruk. Detta resulterade i den första flygmotorn, Eagle som
följdes av Hawk, Falcon och Condor. Efter
kriget fortsatte Rolls-Royce tillverka flygmotorer och marinmotorer nu främst för
civilt bruk. Fabriken växte och växte. Vid
sidan av detta hann man också med att
bygga några personbilar!
Inför andra världskriget hade efterfrågan
på flygmotorer ökat dramatiskt och här
kommer Merlinmotorn in (ett projekt från
1932). Den nya motorn och Spitfireflygplanen kom att bli en oerhört viktig del i Englands luftförsvar vid det man kallar Battle
of Britain och flygstridskrafterna ansågs
vara det som avgjorde andra världskriget till Englands fördel. Antalet anställda
vid fabriken i Derby uppgick nu till cirka
20 000.
Under andra världskriget hade tillverkningsindustrins fabriker mer och mer kommit att bli måltavlan för det tyska stridsflygets bombningar och för att förhindra
att Englands viktiga krigsindustri skulle
allvarligt skadas, hade regeringen redan
före kriget bestämt att det skulle byggas skuggfabriker på annat håll där motsvarande militär produktion kunde fortgå

om huvudfabrikerna skulle bombas i krig.
Detta blev starten för fabriken som blev
skuggfabrik till Derbyfabriken, nämligen
Rolls-Roycefabriken i Crewe, Cheshire,
där alla Rolls-Roycebilar har byggts sedan
andra världskrigets slut och fram till 2003
samt alla Bentley sedan 1946 och fortfarande (nu med visst produktionsstöd från
Volkswagen i Tyskland). Men Crewefabrikens historia får vi ta en annan gång.
Nu lyckades man undvika allvarliga attacker på Derbyfabriken från tyskt bombflyg, förmodligen tack vare att man hade
kamouflerat fabriksbyggnaderna på ett
mycket effektivt sätt. Vid en attack råkade
bomben som var avsedd för fabriken falla
ned en bit utanför i ett tomatfält i stället.
Inget riktigt blod, bara tomatketchup såldes! Bara ett riktigt bombanfall mot fabriken skedde, visserligen med viss förödelse
som följd men utan att någon människa
blev allvarligt skadad.
ROLLS-ROYCE VÄXER OCH GÅR I
KONKURS
Efter andra världskriget bestämdes att inga fler Rolls-Royce- eller Bentleybilar skulle tillverkas
i Derby. Nu börjar vi komma in i
jetåldern och här utvecklas civilflyget i en rasande takt. Nya motorer tar jetplanen in i modern tid.
Även nya effektiva dielselmotorer
utvecklas för kommersiella fordon
i Derby. Inom flygindustrin hände
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mycket under 1950-talet och Rolls-Royce
ingick många samarbeten och gjorde flera
uppköp av andra stora företag. Detta var
nödvändigt för att Rolls-Royce skulle klara
sig i den tuffa konkurrensen främst från
USA:s mäktiga flygindustri. För att ta fram
en ny produkt krävdes redan då betydande
ekonomiska resurser. Ett sådant jätteprojekt var RB 211, som man drev ihop med
Lockheed. Om man inte hade gett sig in i
detta hade man förmodligen blivit obönhörligt överkörda av USA. När Rolls-Royce
vann ordern från Lockheed 1968 fick man
ekonomiskt stöd från engelska regeringen
med hela 70 procent av utvecklingskostnaderna. Tyvärr uppstod stora oförutsedda
tekniska problem under den fortsatta utvecklingen av motorn. Detta ledde till ekonomisk kollaps som i sin tur medförde att
Rolls-Royce kom att försättas i konkurs i
februari 1971 med 64 000 anställdas arbeten i fara. Tråkigt nog tvingades många
gamla trotjänare i Derbyfabriken att lämna
sina jobb. Till och med biltillverkningen i
Crewe var i gungning. Skulle detta innebära slutet för Rolls-Royce- och Bentleybilarna?

gångar och motgångar. Det har inte alltid
gått så bra och sedan 1980-talet har antalet anställda sjunkit allt mer. Samtidigt har
man lyckats vinna många stora och viktiga
kontrakt bland annat i Asien. Utvecklingen
efter 11 september 2001 har varit skakig
för hela branschen och åtskilliga sparpaket
har genomförts i Rolls-Royce med en bantning av 20 000 anställda i företaget över
fyra år. Trots detta är Rolls-Royce Group
PLC idag ett av de absolut världsledande
företagen inom flygindustrin. Omsättningen låg år 2003 på i storleksordningen £
6 miljarder och man förfogade över totalt
35 000 anställda.

Företaget Rolls-Royce Motor Cars Ltd där
biltillverkningen låg berördes egentligen
inte av konkursen. Tillverkningen av RollsRoycebilarna fortsatte på egen hand i Crewe. Bildelen hade sina egna framgångar
och svårigheter genom åren oberoende
av utvecklingen på flygsidan. Det är den
här bildelen som numera tillhör BMW och
för vilken man byggde en helt ny fabrik i
Goodwood i Södra England medan tillverkningen av Bentley alltjämt är kvar i Crewe
även efter det att Volkswagen tog över
Konkursförvaltaren E Rupert Nicholson Bentley.
hade ett tufft jobb men han lyckades på
olika sätt få företaget på fötter igen. Rolls- HUNDRA ÅR - SLUTET PÅ HISTORIEN?
Royce blev nu nationaliserat av engelska
staten och fortsatte att utvecklas och 1980 Den 30 mars 2008 kunde man höra på
hade man ungefär 62 000 anställda totalt BBC News att huvudbyggnaden (the main
i alla fabriker i England och på andra stäl- works) på Nightingale Road i Derby skulle
len. 1987 blev företaget åter privatägt. stängas på måndagen den 31 mars 2008
Företaget har sedan dess haft både fram- och att arbetsuppgifterna för huvuddelen
av personalstyrkan som
arbetade där redan hade
förflyttats till en ny fabrik
i Sinfin. Man räknar med
att Derbyfabriken omfattar totalt 10 300 anställda. Hur många som berördes av den här flytten
sades inte. Från företaget
gjordes däremot följande
uttalande till nyhetsbyrån:
”Fabriken i Derby representerade säkerligen det
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positivt när man riktar in perspektivet mot
framtiden. Utan tvekan är 100 år en lång
tid både för fabriker och för människor.
Men även om den gamla Rolls-Roycefabriken i Derby snart har gjort sitt, kommer
företaget Rolls-Royce Group PLC att utvecklas vidare i en bransch som är världsByggnaden kommer nog inte att rivas. I omspännande, ekonomiskt omfattande
stället kanske man kan använda den för och tekniskt mycket avancerad. Här krävs
kommunala ändamål exempelvis som ut- att man ligger i yttersta framkant, annars
är det – goodbye!
bildningslokal för arbetskraften.
senaste tekniska kunnandet på den tiden
när den först öppnade men tiden har gått
och den tekniska utvecklingen har gått
ändå snabbare. Derbyfabriken har haft sin
storhetstid. Den klarar inte längre de högt
uppställda kraven.”

Det är bara att acceptera att ett hundraårsjubileum inte alltid måste kännas särskilt

ROLLS-ROYCE chassin tillverkade i Derby
(Uppgifterna är Rolls-Royce egna officiella från 2004)
Rolls-Royce Silver Ghost
chester)

1908-1925

(6 173 st minus de få som byggdes i Man-

Rolls-Royce New Phantom

1925-1929

( 2 271 st)

Rolls-Royce Phantom II

1929-1935

(1 680 st)

Rolls-Royce Phantom III

1936-39 (727 st)

Rolls-Royce 20 HP		

1922-1929

( 2 940 st)

Rolls-Royce 20/25		

1929-1936

( 3 827 st)

Rolls-Royce 25/30		

1936-1938

( 1 201 st)

Rolls-Royce Wraith		

1938-1939

(491 st)

BENTLEY chassin tillverkade i Derby
(Uppgifter hämtade från Nick Walkers bok Bentley 3 ½ & 4 ¼ 1933-40 In detail utgiven 2002)
Bentley 3 ½ litre		

1933-1936

( 1 177 st)

Bentley 4 ¼ litre		

1938-1939

(1 234 st)

Bentley Mk V		

1939-1941

(35 st chassin upplagda)

Litteratur: Rolls-Royce at Derby – Malcolm Bobbitt (Breedon books 2002)
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BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR SPEED

större utbud av personliga val av till exempel
baksäteslösning för tre eller för två passagerare. Skinnsätena kan nu fås i fler färger och
utföranden än tidigare och trälistvarianterna
är nästan obegränsade. Elektronikutrustningen
har utökats med ett tekniksmart radarbaserat
Adaptive Cruise Control system som har koll på
framförvarande trafik och anpassar körningen
automatiskt till trafikflödet.

Den 9 juni i år presenterade Bentley Motors en
uppdaterad Continental Flying Spur för modellåret 2009. Men inte nog med det. Man introducerade också en motorstarkare version med
tilläggsnamnet Speed. Det betyder att den fyrdörrars saloonmodellen nu också har fått samma modifieringar som infördes på Continental
GT redan föregående år.
Continental Flying Spur släpptes under 2005,
så inför 2009 är det hög tid att göra förändringar, även om bilen redan från början hade
enastående prestanda, en förfining utan motstycke och direkt gav ett intryck av klass i alla
delar. Nu är det inte bara en enkel face-lift det
är fråga om. Visserligen har grillen fått en mer
upprätt lutning och stötfångarna fram och bak
blivit smäckrare än tidigare så att luftinsläppet
ökar med 14 procent och visst har baklyktorna
väl kanske helt i onödan ringats in med krom.
Men de stora förbättringarna som inte är lika iögonenfallande är att man har reducerat den inre
ljudnivån ytterligare genom stora förändringar
av bottenplattan och hjulhusen. Fjädring och
stötdämpare har graderats om för att kunna ta
de nya 19-tumsfälgarna som bär Pirellis senaste Ultra High Performance däckteknik. Interören
är också något förändrad och det finns nu ett

Den nya Speed-versionen får därutöver den
uppgraderade 6,0 litre W 12-motorn på 600
bhp som gör att den snabbaste fyradörrars saloonen i världen nu gör 0-100 på 4,8 sekunder
och toppar 200 miles per hour (322 km/tim).
Det är 0,4 sekunder respektive 10 km snabbare
än standardversionen. Till detta har man sänkt
hjulupphängningarna och fixat med styrningen
för att matcha 20-tumsfälgarna med Pirelli PZero Ultra High Performance-däcken som har
ett helt otroligt grepp. För den extrema motorkraften har utblåsen förstorats och det syns
bak på tjockare avgasrörspipor. För att skilja
på den ”vanliga” Flying Spur har grillmönstret
i fronten på Speed fått en mörkare ton. Standardbromsarna är de största som finns att tillgå
på någon standardbil utanför racerbanan. Ändå
kan man köpa till keramiska (karbon-silikonkarbid) bromsar om man tycker sig behöva
ännu bättre bromsförmåga för att få stopp på
den två och ett halvt ton tunga bilen.
Båda modellerna har också försetts med något av det häftigaste man kan köpa i in-caraudio-stereo-system. Den avancerade ljudanläggningen kommer från Naim och är på 1 100
Watt som vräker ut ljudet genom 15 specialhögtalare, varav två stora sub-woofers. Naturligtvis kan man koppla in sin i-pod i systemet
om man så önskar.
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Bentley har haft
stora försäljningsframgångar
med
sina två- och fyrdörrade Continentalmodeller. Nu har
man säkrat att de
bästsäljande modellerna också i fortsättningen kan erbjuda långt mycket
mer än de närmaste
konkurrenterna.
Finns det några direkta konkurrenter
förresten?
Kanske
kommer Rolls-Royce nya ”småbil” att
sikta in sig på att
bli en värdig sådan
2010?
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bilden togs, vilket kan ha varit tidigt åttiotal av den numera bortgångne Robin
Barnard. Dessutom har bilen bytt registreringsnummer från A 19.170 på Björn Linns
bild till A 36.013. Om det nu verkligen är
samma bil? Woudenberg anser för övrigt
DANSK ROLLS-ROYCE CABRIOLET
att en bil med en senare ombyggd kaross
Björn Linn skickade in ett svartvitt foto som som den här inte har något stort värde.
han själv hade tagit 1955 i Köpenhamn på
en Rolls-Royce cabriolet som av allt att FÖRSTA SILVER GHOSTEN
döma hade fått en ny kaross på ett gammalt chassi (se Bulletinen nr 1 2008 sidan I förra Bulletinen (nr 2 sidan 40) så angav
jag att jag inte hade fått någon bekräftelse
27).
på att den Rolls-Royce 40/50 H P Pullman
Det finns en bok av Paul R Wouldenberg Limousine av Barker som avbildades i arti(Illustrated Rolls-Royce Bentley Buyer´s keln verkligen var den absolut först tillverGuide, utgiven 1984 i USA). I boken ges kade Silver Ghosten. Här kommer några
goda råd för att man ska köpa sig en äldre kompletterande uppgifter.
Rolls-Royce eller Bentley och där föreslås
också vilka modeller och utföranden som Claude Johnson hade blivit allvarligt beär det lämpligaste valet att satsa på bero- kymrad över att 30 HP-modellen som man
ende på egna prioriteringar. Under avsnit- tillverkade i Manchesterfabriken 1905 inte
tet om Rolls-Royce Phantom II förekommer förmådde hantera dessa allt tyngre kaen liten svartvit bild på en bil som verkar rosser som de fristående karossmakarna
vara helt identisk med den Björn Linn fo- bestod Rolls-Roycechassina med, ofta på
tograferade 1955. Enligt Woudenberg har beställning från köparna. Johnson insåg
karossen konstruerats av dansken Jensen att här behövdes en större och starkare
Hojrup ungefär 1957 på en Phantom II modell. Det var den respekterade kaav 1930 års modell med chassi nr XJ71. rossdesignern och ingenjören Montague
Färgsättningen på bilen i boken ser ut att Graham-White som hade fångat Johnsons
vara annorlunda och det verkar som om uppmärksamhet på problemet och som fick
bilen var i mycket gott renoverat skick när F H Royce att utveckla den nya 40/50 HPDet har inte kommit in några nya frågor till
oss men det kanske ändå kan vara tillfälle
att ta upp några spörsmål från tidigare
bulletiner.
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modellen. Inför den förestående bilutställningen 1906 fick M Graham-White uppdraget att ta fram två typer av karosser till
den nya modellen, en Pullman Limousine
och en Sports Tourer. Pullman Limousinen
ställde till med stora svårigheter för konstruktören. Det var karossfirman Barker
som fick uppgiften att bygga karossen.
Eftersom ett krav var att takhöjden skulle
medge att gentlemännen kunde behålla
hatten på, blev bilen väldigt hög. Därmed
ansåg M Graham-White att bilen skulle bli
extremt ful. Hur som helst blev den byggd
och om det var en bra eller dålig design får
väl andra bedöma.
Faktum är att chassit med Barkers Pullman
Limousine är nummer 60539 och är alltså
det allra första 40/50 HP-chassit. Allt enligt Malcolm Bobbitt i boken Rolls-Royce at
Derby (Breedon books 2002). Pullmanbilen

förekom för övrigt i den första försäljningskatalogen för Rolls-Royce 1907 där den
kallas Pullman de Luxe och den användes
som demo-bil vid företagets utställningslokal på 14-15 Conduit Street i London.
Enligt Malcolm Bobbitt saknade bilen av
oförklarlig anledning motor när den stod
utställd på 1906 års London Motor Show.
Bobbitt nämner också i boken att uppgiften om den silverfärgade Silver Ghosten
med chassi nr 60551 som användes i
marknadsföringen av den nya modellen ofta räknas som den trettonde 40/50
som tillverkats och detta är alltjämt den
officiella hållningen från fabriken. Numera
anser flera erkända bilhistoriker att den
rätteligen är nummer 12 i ordningen, eftersom chassi nr 60543 i nummerserien
hoppades över och en av bilarna således
aldrig tillverkades.

Vi fortsätter med frågespalten i detta nr. Vi ser gärna att frågvisa medlemmar i
RREC kommer med frågor så skall redaktionen utnyttja klubbens samlade kunskaper för att svara på allt. Den här gången har dock redaktören både ställt frågorna och svaren, men de kan ju trots det ha ett visst allmänt intresse
Frågor skickas till Jan Segerfeldt, Västra Palmgrensgatan 189,
426 77 V FRÖLUNDA, eller via e-post: jan.segerfeldt@glocalnet.net.
Redaktionen
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FIT FOR A QUEEN - OR A PRINCESS?

Text: Jan Segerfeldt
Bild: The Real Car Co

tillverkad kaross av H J Mulliner & Co Ltd
design nr 7368, levererades i juli 1954
till Her Royal Highness Princess Margaret
of England. Hon behöll bilen fram till juli
1967, då den bara hade gått 27 000 miles. Alla kungliga attiraljer som den blå
polislampan på taket, den heraldiska skölVarför inte köpa en begagnad one-off prin- den på taket m m togs bort och nummersessbil i bra skick och som faktiskt en gång skylten PM6450 byttes mot 302HYP. Bilen
såldes sedan till en privatperson, A W D
i tiden har funnits inom familjen?
Adams i Essex, som behöll bilen i över 30
Rolls-Royce Phantom IV tillverkades bara
i arton exemplar mellan 1950 och 1956,
ingen exakt likadan, och nästan alla ägdes
av kungliga personer. Vanliga privatpersoner gjorde sig icke besvär, oavsett hur
mycket de var villiga att betala för ett eget
exemplar. Något mer exklusivt får man
leta efter. Cirka 89 procent av bilarna finns
kvar och flera är ännu hos sin ursprungliga
ägare.
Som en uppföljning till mina tidigare artiklar i Bulletinen om det engelska kungahusets dilemma när det gäller lämpliga fortskaffningsmedel för det egna överhuvudets
behov, dyker nu en ny alternativ lösning
på problemet upp från oväntat håll.

Den fina bilen på bilderna, en State limousine med chassi nr 4BP7 med en special-
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år och använde den för VIP-transporter.
Nu är bilen till salu igen för första gången
sedan 1967 och den har fått tillbaka alla
de kungliga kännetecknen. Säljare är The
Real Car Co som har specialiserat sig på att
sälja begagnade Rolls-Royce och Bentley i
England. Man gick nyligen ut med annons
om bilen för vilken det begärda priset är £
395 000 (drygt 5 milj kr), ett rimligt pris
mot bakgrund av bilens exklusivitet. Det
är extremt ovanligt att en Phantom IV är
till salu. Kanske borde drottning Elisabeth
passa på och köpa den för kommande
behov, med tanke på att det kommer att
bli ont om kungalimousiner i framtiden.

Nu har hon förstås redan den först tillverkade Phantom IV chassi nr AF2 som
hon har ägt sedan 1950, då hon själv var
kronprinsessa, och Phantom IV chassi nr
4BP5 en State Landaulette av Hooper & Co
byggd 1954 men inköpt först 1959. Men
en kungalimousine i reserv skulle väl inte
vara fel?

Välkommen till SU-Service!
SU-SERVICE renoverar förgasare och bensinpumpar till
klassiker och veteranfordon. Vår specialitet är engelska
fordon, såsom Jaguar, Bentley, Austin, MG, Triumph,
BSA, Ariel, Norton, Triumph m.fl. men vi renoverar även
förgasare av andra fabrikat såsom Solex, Zenith och
Zenith-Stromberg. Vi säljer även reservdelar och tillbehör. Även postorderservice.

RREC

SWEDISH SECTION

- 44

Öppettider:
Måndag–fredag 09:00 till 17:00
Telefon verkstad:
0223-20669
Telefonorder:
Måndag och tisdag 18:30–21:00
Möjlighet till akut jourhjälp helger
finnes!

MEDLEMSANNONSER
TILL SALU

Rolls-Royce Silver Cloud 1958
Chassi nr SFE 21

Rolls-Royce Silver Dawn 1952
Chassi nr SFC 94

Rolls-Royce Silver Wraith 1955
Chassi nr DLW 124

Är du intresserad av någon av dessa mycket välhållna bilar, som samtliga är i
mycket gott skick, ring 0046-(0)705-45 19 81
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Anders Fredrik Andersson
Källvägen 5, 184 51 ÖSTERSKÄR

Rolls-Royce Silver Shadow 1968

Lars-Åke Blohm
Maleviks Ejderväg 6, 429 35 KULLAVIK

Bentley Continental GTC 2008

Patrick Boström
Ingvar Vikings väg 10, 762 72 RIMBO

Rolls-Royce Silver Cloud III 1963

Svenn Börgesen
Floalt 663 Svenns Gård, 312 98 VÅXTORP

Rolls-Royce Silver Cloud II

1962

Ivan Dontchev
Bellmansvägen 6 B, 129 40 HÄGERSTEN

Rolls-Royce Silver Shadow 1975

Anders Fredriksson
Dammgatan 32, 567 31 VAGGERYD

Rolls-Royce Silver Spur 1988

Daniel Gunnardo
Sjöred Herrgård, 520 11 VEGBY

Rolls-Royce Phantom III 1937 Sedanca de Ville

Ingvar Krafft
Wollmar Yxkullsgatan 14, 118 50 STOCKHOLM

Rolls-Royce Silver Spur 1987

Vi önskar Er hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av klubbens
arrangemang

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

SU-service

sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

35
41
17
12
17
2
47
27
48
42

sid 24-25
sid
44

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
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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
cognacsfärgat 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 Birmingham utställningen. Unik bil, endast
tillverkad i Ett exemplar. Röd med svart skinninredning. Bilen är i ett sagolikt fint skick och helt
nyservad på fabriken. En unik och vacker cabriolet för en riktig connoisseur. Körd endast 1000
mil

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

Maserati Royale 1989, Grafitmetallic med vacker
magnolia skinnklädsel. Obs! Endast körd 1 900 mil.
En alldeles unik bil, som tillverkats i endast 48 exemplar, helt för hand för stadsöverhuvuden och personer som Pavarotti. Motorn är den legendariska V8:an
på 4,9 liter. Bilen är svensksåld och har all tänkbar
utrustning inkl utsökt vackra bord i baksätet

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.

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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