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RREC Danish Section

Hjemmeside: www.rrec.dk

Oplysninger om medlemskab se info på hjemmesiden

Den Danske sektion

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Formandens Hjørne (DK)

I sidste blad i december, nævnte jeg, at sæsonen starter før 
vi aner det, og kan I se, - nu er den lige om hjørnet, og vi kan 
snart se frem til en ny sæson, spækket med nye oplevelser og 
hyggeligt samvær omkring vore dejlige køretøjer.

Husk at se vor nye hjemmeside ; rrec.dk, for at holde jer 
opdateret med de seneste og mest aktuelle arrangementer. 
Denne hjemmeside er netop blevet til i de mørke vintertimer, 
og fik sin debut her ved årets begyndelse. Der arbejdes stadig 
på den endelige finpudsning, og den er beregnet til at kunne 
slå op på, hver gang man har lyst til at blive opdateret med 
klubbens aktiviteter.

De medlemmer, der ikke har modtaget meddelelse om denne hjemmeside pr. e-mail, 
bør måske kontakte klubbens sekretær, for at aflevere en E-mail-adresse, således at de 
fremover får eventuelle hurtige - og vigtige meddelelser omgående pr. E-mail.

Husk, det er for besværligt, hvis alle meddelelser skal udsendes i en gul plasticpose, 
med sækkevogn, for at finde den rette modtager – tillykke med 50-året for vor elskede 
klub.

Som alle kan se, er bladet, denne gang et nyt fælles dansk, norsk og svensk blad med 
navnet ”Bulletinen”, ligesom det engelske hovedblad, der sendes ud over hele verden.

Dette blad er et forsøgsblad, som gerne skulle gøre, at vore medlemmer til 
generalforsamlingen opnår enighed om at det skal fortsætte fremover.

Med det fælles skandinaviske samarbejde opnår vi følgende fordele:

 Bladet udkommer 4 x om året, marts, juni, oktober og december. Bladet bliver 
minimum på 64 sider hver gang og udkommer i samlet 700 eksemplarer. 

 Vi kan som danskere få lov at melde os til både de svenske og norske arrangementer, 
og begge landes medlemmer er naturligvis meget velkomne til at deltage i vore lokale 
arrangementer. 

Vi får del i mange af de artikler, som vi normalt ikke selv kan producere, og ikke mindst 
får vi et større marked, hvis vi ønsker at annoncere eller sælge et eller andet RREC/B-
relateret produkt. 
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Desuden indgår alle landene i udgifter til trykning, og distribution, såvel som 
annonceindtægter, hvilket skulle betyde, at vi næsten kan få bladet de 4 gange årligt 
til samme pris som tidligere kun 2, så lad os nu se fremad. Efter min egen mening, 
er den største fordel ved det hele, at de tre skandinaviske lande næsten kan optræde 
som een stærkere og mere slagkraftig sektion, udenfor det engelske hovedland på det 
såkaldet ”Continent”.

A’propos arrangementer i de enkelte lande, vil jeg gerne gøre vore svenske og 
norske venner opmærksom på annoncen i bladet, vedrørende vort årsmøde i Kristi 
Himmelfartsferien, og bede alle interesserede om at rette henvendelse til en af 
bestyrelsens medlemmer, for at få tilsendt en invitation.

God sæson!!
Formanden

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Valg til RREC-Moderklubbens besty-
relse.

I har sikkert alle bemærket, at der med 
sidste ”The Bulletin” var medsendt for-
skellige løse blade, herunder et valgskema 
(det store gule) til Moderklubbens besty-
relse, hvori der skal vælges mindst 3 nye 
bestyrelsesmedlemmer, i forbindelse med 
almindelig udskiftning.

Normalt har vi ikke nogen jordisk chance 
for at kunne vælge sådanne personer, da 
vi normalt ikke vil kende dem, men af ske-
maets inderside er der en beskrivelse af de 
enkelte kandidater, og tilfældigvis kender 
vor afgåede formand Søren Markdal nogle 
af de opstillede personer, hvorfor han me-
ner at vi med fordel kan følge hans forslag 
og sætte kryds ved nedennævnte kandi-
dater, der vil kunne være gode for os at 
støtte.

Søren markdal peger på følgende: 

Michel Baron T’Kint De Roodenbeke, fra 
Belgien 
Jim Mayson fra Isle of Man sektionen, 
Fred Fruth, Østrig

Så vi beder jer venligst, om at udfylde det 
vedlagte skema, med den eller de perso-
ner I kunne ønske jer, og vi påpeger, at 
de nævnte personer fra vor side kun er en 
anbefaling, såfremt I ikke selv ved hvem I 
vil stemme på.

Husk at skemaet skal være sendt så ret-
tidigt i den vedlagte svarkuvert, at der er 
fremme senest den 3. april i Hunt House, 
så det kan anvendes på den årlige gene-
ralforsamling, der finder sted i Hunt house 
den 5. april.

Til oreientering deltager vor Sekretær Pre-
ben Pedersen og undertegnede i det årlige 
møde i Hunt House, og vi vil bringe et refe-
rat om mødet i næste blad, der udkommer 
i juni 2009.

Jens Kjærulff
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HIP – HIP - HURRAAAA !!!
KJÆRE NORSKE MEDLEMMER.
Vi må takke våre venner i Sverige og Danmark for at vi Norge 
har fått medlemsblad.
Og ikke bare det - vi har fått et skandinavisk medlemsblad som 
betyr at vi kan følge med på det som skjer i vår seksjon og i våre 
nabolands seksjoner.
Dette åpner for bedre muligheter til og  kunne være med på  ak-
tiviteter og treffe flotte representanter for vår merkeklubb også 
utenfor eget lands grenser.
Jeg håper at denne ”Skandinaviske Bulletin” legger ytterlige for-
deler til alles medlemskap i RREC, og vil skape en skandinavisk 
arena hvor informasjon, bekjentskap og vennskap kan utvikles.
Så - tusen takk til dere svenske og danske styrer og medlemmer som tillot oss å 
komme inn.
En annen hyggelig sak er at vi i disse dager har fått godkjent vår seksjon som medlem 
i LMK.
Dette gjør det mulig å besiktige og utstede dokumentasjon som kvalifiserer til landets 
beste og billigst forsikring for ditt bevaringsverdige kjøretøy.

Kos dere med denne utgaven av bladet. Det kommer fire i året.

Åge Antonsen
Chairman 
RREC Norwegian Section

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

I har alle bemærket, at der i den engelske 
”The Bulletin” altid er en beskrivelse af ak-
tiviteter fra de enkelte sektioner samt de 
enkelte ”Registre”

Ifølge en korrespondance fra et af de en-
gelske registre, er det blevet meddelt, en 
ny praksis omkring, det at være tilknyttet 
et register, der specifikt retter sig til den 
eller de forskellige køretøjer, de enkelte 
medlemmer ejer,  er blevet aftalt, m.h.t. 
egen finansiering fra de enkelte medlem-
mer.

Disse registre er p.t. opdelt i følgende:

RREC Norwegian Section
Hjemmeside: www.rrec.no
Medlemsskap koster kr. 1.000,- per år.
For medlemskap, kontakt Jens Rønneberg på telefon 22 55 84 54
Seksjonens bankkonto er: 1064.10.19319

Den norske seksjonen

20 HP-Register
25 Register (20/25-biler)
Derby Register
Derby/Phantom Register
Silver Cloud and S-Type register
Silver Ghost Register
Silver Shadow register

Af den nævnte korrespondance fremgår 
det, at de naturligvis kører med et meget 
stramt økonomisk budget, hvorfor man 
ved et A.G.M.(annual general meeting) 
møde har aftalt at ændre praksis til at alle 
de enkelte registre selv skulle opkræve el-
ler modtage en såkaldt donation i områ-
forts sid 7

Bliv tilknyttet et ”register” hos Hunt House.
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RREC Swedish Section

Hemsidan: www.rrec.se

För medlemskap finns info på hemsidan
Plusgiro: 495 29 27-4
Bankgiro: 5965-7528

Svenska sektionen

Bäste medlem!

Välkomna till det nya medlemsåret, som numera startar den 
1 januari i stället för den 1 juli som det var förr. Vår moder-
klubb har bestämt  att det skall vara så. Nästa medlemsav-
gift behöver inte betalas förrän i december!
 
Jag har fått stränga instruktioner att fatta mig kort denna 
gång - vi har det angenäma problemet att så mycket mate-
rial strömmat in till redaktionen att det är trångt på sidor-
na, trots att detta nummer av Bulletinen blir det tjockaste i 
historien! Detta hänger givetvis ihop med att vi startat ett 
givande samarbete med våra skandinaviska vänner i Dan-
mark och Norge. Jag hoppas att detta skall bidraga till ökat 
utbyte mellan våra grannklubbar till glädje för alla.
 
Låt mig avslutningsvis påminna om klubbens årsmöte den 15-17 maj som avhålls i 
Getå utanför Norrköping. Boka in detta datum!

Med de bästa Entusiasthälsningar

Göran

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

det omkring 10 GB.Pund, som hvert enkelt 
medlem selv skulle overføre til de enkelte 
registre.

Denne afregningsmetode starter med virk-
ning fra 1. januar 2009.

Vi medtager dette, fordi det ikke er vort 
indtryk, at mange danske medlemmer er 
medlem af sit eget ”bilmærke-register”, 
hvorfor vi gør opmærksom på at det vil 
være muligt at tilmelde sig dette.

I er velkommen til at skrive en mail til vor 
sekretær Preben Pedersen,  eller under-
tegnede, idet vi så kan medtage Jeres øn-
ske om evt. tilmelding på vort årsmøde i 

HUNT-HOUSE i begyndelsen af April.

Så vidt vi er informeret, vil man således 
fra tid til anden modtage specifikke infor-
mationer omkring sin egen specifikke mo-
del.

Hvordan de 10 Pund, eller p.t. ca 90 kro-
ner så skal overføres, må vi finde en løs-
ning på.

Så opfordringen lyder.: Kom ud af busken 
hvis du ønsker et særligt register-medlem-
skab, så vil vi se hvordan vi praktisk løser 
det.

Mvh. Pbv.  Jens Kjærulff
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EVENEMANGSKALENDER

Luncherna i Stockholm: Fortsätter på restaurang m/s Segelkronan på Skeppshol-
men, kl 12.30 i måndag i varje månad. Vi välkomnar all våra medlemmar och hoppas 
på en stor uppslutning. Kontaktperson Tommy Strömberg, tel 0705-178877.

Luncherna i Göteborg fortsätter, på Elite Park Avenue kl 12.00 och adressen är som 
tidigare Kungsportsavenyen 36-38. Vi träffas sista tisdagen i varje månad. Välkomna.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck tel 031-930066

KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG

7.marts – Vinterkomsammen - møde i Ulstrup, Danmark, hos Søren Markdal

1-4. april Auto-Classica-Essen for tilmeldte deltagere.

3-5- april RREC Club Conference i The Hunt House

15-17 maj Årsmöte och Rally, Getå konferenshotell, Sverige, se sid 9

21-23. maj årsmøde med generalforsamling, DK-Sektion, Hindsgavl, Fyn DK, se 
sid 11

24 maj, Utställningen Tjolöholm Classic Motor, Sverige
100 klubbar, 1300 utställda fordon med aktivitetr för hela familjen. kontakt Jan 
Segerfeldt

27 maj kl. 19.00 Bernt Hansen i Rødovre, Danmark, åbent hus.

30 maj är dags igen för Good Old England i Staberg, Dalarna, Sverige
Portarna öppnas klockan 10.00.
Söndag 31 maj körs British Day & Trip
se mer på www.rrec.se, kalendern

7 juni 2009 hälsar vi dig och din bilklubb välkommen till Torvalla IP som 
ligger ca 15 minuter söder om Globen i Stockholm, längs väg 73, se mer på www.
rrec.se, kalendern

4-6 september, Høstrally langs Oslofjorden
Den norske seksjonens høstrally starter i Moss i Østfold. se sid 10

12-13. september Efterårsløb, DK-sektion,

10-11 oktober – Teknisk Seminar, Tåstrup, DK

Vi kan allerede nu indbyde til efterårstur i september 2009, som vi forventer 
placeret i det østlige Sjælland, med Stevns og Møns klinter som nogle af ”målene”.

Efter afviklingen af Sensommerturen 2008, har vi fra flere medlemmer erfaret, at de 
egentlig meget gerne ville have deltaget, men ikke kunne overskue at skulle tilmelde 
sig allerede i januar måned.

Vi prøver derfor et nyt ”koncept”.
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RRES Swedish Section Årsmöte och Rally

Fredag den 15 maj
Incheckning från klockan 15.00 på Getå Hotell och Konferens. (www.getahotell.se)
Grillbuffé klockan 19.30.
 
Lördag den 16 maj
Frukost på hotellet därefter avfärd klockan 09.00
Besök på Zarah Leandermuséet på Vikbolandet (www.zarahleander.se) 
Rundvandring och visning samt lunch på Vikbolandets Strutsfarm 
(www.vikbolandsstruts.se) 
Kortare ångbåtstur med eftermiddagskaffe från Östersjövarvet i Norrköping
Drink klockan 19.30
Årsmötesmiddag klockan 20.00
 
Söndag den 17 maj
Frukost på hotellet. Årsmöte kl 10.00.
Guidad visning av Löfstad Slott cirka 8 kilometer söder om Norrköping (kostnaden för 
denna guidning ingår ej i startavgiften och deltagande anmäles separat) 
(www.lofstad.nu) 
 
Vi tävlar givetvis också under lördagen om vandringspriset och fina priser från 
Rohdins (www.rohdins.nu)  och Malmquist & Edling (www.malmquist-edling.com) .
 
Kostnaden för allt detta, exklusive drycker fredag och lördag kväll, är endast kr 
1.750:--/person i dubbelrum, ungdom 12 - 17 år kr 900:--/person, barn 6 - 11 år kr 
500:--/person, under 6 år gratis.
Om någon ej kan närvara fredag kväll och natt så finns möjlighet att anlända lördag 
morgon. Kostnaden från lördag morgon (ej frukost) till och med söndag frukost är kr 
1.350:--/person.
 
Anmälan per e-post (hj@nvbk.se) eller brev till: Håkan Johansson, Annelund, 58563 
Linghem. Anmälan skall innehålla namn,adress och telefonnummer till föraren, namn 
på passagerare (även ålder om under 18 år), bilens fabrikat, modell och årsmodell. 
Önskemål om specialkost samt om du vill deltaga i söndagens utflykt till Löfstad Slott 
anger du också. 
Senast den 20 april vill vi ha din anmälan då även deltagaravgiften skall vara insatt 
på Plusgirokonto 871917-1.
Har du några frågor så är du välkommen att ringa Håkan Johansson på 070-5905558 
eller e-post till ovannämnda adress.

forts sid 9
Mener du/I, det kunne være interessant at deltage, mailer, skriver – eller ringer du til 
os - TOTALT UFORPLIGTIGENDE !! – men inden udgangen af januar måned 2009. Du 
vil så i maj måned modtage det komplette program med bindende tilmelding. Beløbs-
ramme: 2800,- til max 3200,- pr. bil/2 personer.

Vi har 16 dobbeltværelser på et spændende hotel i dejlige omgivelser – og de forhånd-
stilmeldte har fortrinsret.

Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig/jer.

Bodil og Preben
Email: bopr@stofanet.dk - tlf.: 44916242 – Lindeengen 16, 2740 Skovlunde

EVENEMANGSKALENDER
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Sett av helgen 4. til 6. september 2009 
til  den norske seksjonens hovedrally med 
årsmøte.

Rallyet går på stille veier i vakkert kultur-
landskap, ofte med utsikt til Oslofjorden.

Vi bor og har vinsmaking på ærverdige 
Refsnes Gods.

Søndag får vi omvisning på Oskarsborg 
Festning, som ligger på en øy i fjorden. 
Festningen senket den tyske krysseren 
”Blücher” uneder andre verdenskrig. 

Østfold ligger langt syd i Norge og grenser 
til Sverige. Det er ny firefelts motorvei fra 
riksgrensen til Moss. Danske og svenske 

medlemmer er velkomne! Påmelding til:
Tom Brubak mobil: +47 90838670 
telefon: +47 69287990 
e-post:brubak@online.no

Priser pr. person i dobbeltrom:  Ankomst 
fredag kveld: Frokost lørdag og søndag, 
middag fredag og lørdag. (795 + 795 + 
395 + 395)= 2 380,-

Ankomst fredag etter middag:Frokost lør-
dag og søndag, middag lørdag. (795 + 795 
+ 395) = 1 985,-

Ankomst lørdag med avreise etter frokost 
søndag: Frokost søndag, middag lørdag. 
(795 + 395) = 1 190,-

RALLY ØSTFOLD
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Heino Petersen
Bentley After Sales Manager

Tel. +45 45 200 417
heino.petersen@bentley-copenhagen.dk

Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N

www.bentley-copenhagen.dk

Erik Reinerstedt
Bentley After Sales Manager
Tel. +46 707 96 89 93 
erik.reinderstedt@bentley-stockholm.com

Vendevägen 14
S-18269 Djursholm

www.bentley-stockholm.com

BENTLEY COPENHAGENBENTLEY STOCKHOLM

LAWS OF ATTRACTION

THE ABOVE IS SAID TO BE ExPERIENCED IN MANY  
VERSIONS. AND SO IS A BENTLEY. 
Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark 
and Bentley Stockholm is sole dealer of Bentley in Sweden. 
Both appointed by Bentley Motors not only to service Bentley 
customers in Denmark and Sweden - but also in Norway and 
Finland. 
It should therefore be our privilege to service you and your 
Bentley or Crewe-built Rolls Royce. For 2009 we offer 45 
percent reduction in the hour price in our workshops, if your 
Bentley or Crewe-built Rolls Royce is more than ten years old  
in relation to first date of registration.

The name “Bentley” and the “B” in wings device are registered trademarks.  
© 2008 Bentley Motors Limited.

Bentley RREC (A5).indd   1 26/02/09   12:55:25
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Årets julbord i stockholmområdet gick av 
stapeln den första lördagen i december på 
Bistro Solsidan i Saltsjöbaden. Det är an-
dra året i rad som källarmästare Anders 
Lundberg hade dukat upp ett dignande 

bord med de sed-
vanliga läckerheter-
na inför den stun-
dande högtiden.

Ett antal medlem-
mar för stock-
holmsområdet hade 
mött upp och vi 
kunde räkna in ett 
par långväga gäs-
ter från Finland, 
som trots Finlands 
självständighetsdag 
hade valt att kom-
ma till Julbordet.

Tommy Strömberg 

hade som vanligt både arrangerat julbor-
det, och tillhörande tävling. I år var dock 
tävlingen av nytt musikaliskt slag och 
mycket svårare än den brukar. Och det var 
för oss okänt att Tommy var solotrumpet-
spelare.

Tävlingen vanns (som vanligt) av Roland 
Frenzel, som erhöll ett fint pris.

Tommy detta var trevligt julbord, du får 
förnyat förtroende till nästa år.

Kai Adolfsson
Haninge

LYCKAT JULBORD I SALTSJÖBADEN
Text Kai Adolfsson
Bild: Göran Berg
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Den engelska bilentusiasttidningen Classic 
& Sportscar ägnar regelmässigt några si-
dor i varje nummer åt att spegla vad som 
rör sig bland märkesklubbarna i England. 
Under rubriken ”Club Heroes” låter man en 
klubbordförande åt gången få komma till 
tals. I februarinumret för 2009 har turen 
kommit till RREC:s ordförande Suzanne 
Finch. Här är hela intervjun.
C&S: Vad var det som väckte ditt intresse 
för Rolls-Royce?

SF: Bara man hör namnet Rolls-Royce så 
ser man framför sig bilden av strävan mot 
perfektion och högsta möjliga kvalitet. 
1972 köpte vi en Rolls-Roycebyggd Bent-
ley 3 ½-litre som vi alltjämt har kvar.

C&S: Hur kom det sig att du blev inblan-
dad i RREC:s verksamhet?

SF: Min make gick med i klubben 1973. Vi 
visste att vi skulle behöva mycket hjälp!
C&S: Vilket tycker du är klubbens främsta 
aktivitet? 

SF: Vårt årliga rally – det är världens 
största samling av Rolls-Royce- och Bent-
leybilar. Förra året var alla modeller från 
den äldsta kvarvarande Rolls-Roycen till 
den senaste Phantom Drophead Coupé re-
presenterade samt alla Derby-(1931-39) 
och Crewebyggda (1947-) Bentley upp till 
dagens modeller. Jag blev körd till prisut-
delningen i den tvåcylindriga 10 hp ”Little 
Sue”. Det var verkligen kul.

C&S: Vad är den bästa klubbtur du har va-
rit med på?

SF: Det var färden över de schweiziska 
alppassen på vårt Eurorally 2008, min-

UPPMÄRKSAMMAD INTERVJU MED ORDFÖRANDEN 
I  RREC
Bilder: Roberth Nironen,
RM Auctions
Jan Segerfeldt

Fotot ovan är taget i samband med vårt årsmöte 2008 och mannen på hennes 
vänstra sida är Fiva´s president Horst Brüning
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net av det kommer jag att ha 
kvar för evigt. Rolls-Royce Sil-
ver Spur är min ”firmabil”, som 
generöst tillhandhålls av Rolls-
Royce Motors för ordföranden i 
RREC.

C&S: Kan du avslöja något som 
kan överraska klubbmedlem-
marna?

SF: Det skulle vara att jag 
kanske ger intryck av att vara 
ständigt på bettet men i själva 
verket kan jag dagdrömma i 
timmar, om jag får tillfälle till 
det.

C&S: Vad skulle du ha valt om 
du inte hade haft tillgång till en 
Rolls-Royce?

SF: En Aston Martin DB6. Vi 
hade en i slutet av 1970-talet. 
Vilken syn, vilket ljud – den be-
rörde faktiskt alla sinnen!

C&S: Vilken är din drömbil?

SF: En Rolls-Royce Phantom II 
Continental. Jag tänker särskilt 
på den med Owen  Sedanca de 
Ville-kaross av J Gurney Nut-
ting & Co Ltd.

INTERVJU MED ORDFÖRANDEN I  RREC
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Den 14 december samlades 28 personer 
i klubben för att smaka av det berömda 
julbordet på restaurang Sjömagasinet i 
Göteborg. Det har blivit en tradition att vi 
träffas för att äta julbord på något välre-
nommerat ställe i stan. Nu var vi tillbaka 
där vi en gång började ha våra julluncher 
för många år sedan. Det var Claes-Thure 
Flinck som hade tagit på sig ansvaret att 
genomföra jullunchen. Hans initiativ kom-
binerat med Sjömagasinets delikata an-
rättningar gjorde att det blev 
en både trivsam och mättande 
eftermiddag för alla.

Formanden för danska RREC-
sektionen Jens Kjaerulff, liksom 
hans motsvarighet i den norska 
RREC- sektionen Hans Edvard 
Sunde, hade rest den långa vä-
gen till Göteborg från var sitt 
håll för att kunna vara med. 
Eftersom även ordföranden i 
den svenska sektionen var på 
plats blev det tre överhuvuden 
från tre olika klubbesektioner i 
RREC som närvarade samtidigt. 
Detta får ses som en indikation 

på det skandinaviska samarbete som vi 
ska satsa på i klubben från och med nu. 
Efter julbordet deltog de tre ordförandena 
i de förberedande gemensamma diskus-
sioner som ska leda till att Bulletinen kom-
mer att bli dansk-norsk-svensk med bör-
jan i detta nummer. Förhoppningsvis ska 
också medlemmarna i de olika landssek-
tionerna ges fler tillfällen att träffas oftare 
över nationsgränserna på olika rallyn och 
träffar i Skandinavien.

POPULÄRT JULBORD PÅ VÄSTKUSTEN
Text o bild: Jan Segerfeldit



17 - RREC SCANDINAVIA

2832 = 19AB
»Paris dikterer - Jac. Olsen lancerer« 
-ældre københavnere husker Jac. Olsens 
store forretning for damekonfektion på 
Strøget, Amagertorv 19, hjørnet af Niels 
Hemmingsensgade. Grosserer Jacob Olsen 
døde selv i 1933, men forretningen blev 
i en årrække drevet videre af hans egen 
søn. I 1972 forsvandt denne kendte del af 
Strøgets fysiognomi endeligt.
  Jac. Olsen var en selfmade mand, der 
fik sin uddannelse i manufakturbranchen i 
provinsen og som kun 19-årig kom til Kø-
benhavn og etablerede sig som selvstæn-
dig. Det gik ganske godt. I
1919 kunne hans datter Sigrid, med endnu 
en måned til hun var gammel nok til at få 
kørekort, fortælle enquêten »Vore Damer 
ved Rattet« i KDAK’s blad Auto, at hun 
havde en Scripps-Booth, som hun syntes 
var en glimrende vogn, og at familien også 
havde en Rolls-Royce, men at hun ikke 
måtte køre den for sin far, fordi det var en 
meget stor vogn, der fordrede flere kræf-
ter end en dame var i besiddelse af. Så den 
har vi chauffør til.

  Fru Sigrid Malmquist fortalte mig dog sid-
ste år, at Scripps-Boothen viste sig at have 
mange fejl, så Jac. Olsen i stedet købte 
Prins Åges Sunbeam, da prinsen rejste til 
fremmedlegionen.
  Datteren mener, at faderen købte sin RR i 
1916-17, og den blev solgt i 1933 til Musse 

Jac. Olsens 2832 har vi desværre kun fået et 
fotokopi af , men man kan da lige ane, hvor-
dan den så ud.

DANSKE SILVER GHOST´ER
Af Ole Emil Riisager

20YB
3064 med den stolte chauffør Trou-
gård. Samme på bagsiden.
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Scheel. Det fremgår dog ikke af fabrikkens 
arkiv. Vognen var mørkegrøn. Derefter 
havde familien en Hispano-Suiza coupé-
de-ville, som familien og chaufføren hen-
tede i Paris, hvor den blev købt på bilsa-
lonen. Den endte i følge datteren som ar-
bejdsvogn i et brunkulsleje omkring 1938.
  2832 blev i følge fabrikkens ejerkort le-
veret til karrosseribygger Mann Egerton 3. 
april 1914. Landaulet med London-Edin-
burgh skrå motorhjelm, trådhjul. En Va-
lentine Fleming i London figurerer først på 
ejerkortet, så Blaudd Moeller, København, 
1919 (skal være Brandt-Møller) og derpå 
Jac. Olsen, 1920. Kortet oplyser at cylin-
dre og stempler blev repareret i februar 
1923, det er formentlig en udboring, og 
der nævnes en enkelt anden reparation i 
1927. Oplysningen om Jac. Olsen som ejer 
gentages på kortet i februar 1927.

Blandt andet kan vi bebude en beretning 
af Poul Sachmann om restaureringen af 
hans 32SG.

  Der er så mange som har bidraget med 
oplysninger og billeder, at det ville være 
umuligt at nævne og takker hver enkelt. 
FOR-OG BAGSIDEN På forsiden Danmarks 
første Rolls-Royce, August Bagges 1004 
fra 1909, fotograferet da den var ny, for-
an Dronninggård. Bagge og fru Holga i 
bagsædet, formentlig chauffør Sørensen. 
Endnu ingen kølerfigurer. August Bagges 
1004 var indregistreret under A 333- Det 
var en rummelig vogn. Niels Bagge fortæl-
ler, at den bekvemt rummede Bagge og 
fru Holga, chaufføren, den engelske nurse, 
børneflokken og et par whippet hunde. In-
denlands gik turen ofte til sommerhuset 
på Skagen. På bagsiden er 1004 på tur i 
udlandet en gang i 1920’erne - sort num-
merplade.

Nu tager vi hul på anden del af historien 
om de danske Rolls-Royce 40/50 HP, kal-
det Silver Ghost. Men før opremsningen 
fortsætter kommer der lidt supplement 
til de foregående afsnit. Og allerførst en 
beklagelse af, at sætternissen end ikke i 
et jubilæumsnummer kunne lade os i fred. 
Jeg har set efter i mit manuskript, og jeg 

havde stavet Hubmobile med p!
  Et mysterium er løst. Den øverste af de to 
coupéer på side 9 er Lerches 1313, iført et 
- måske dansk bygget - vinterkarrosseri. 
Dokumentationen er skaffet af Peter Be-
ring, der har set at det er den vogn, med 
det karrosseri, der kører på et billede i Før 
og Nu fra marts 1916. Nummerpladen kan 
ses, med C 520. Billedet er taget samme 
vinter på Strandboulevarden på Østerbro i 
København, og til højre i billedet ses H.C. 
Christiansens bilvirksomhed.
   

1313 har så besøgt Dronninggård, hvor 
billedet i sidste BhT er taget, og Bagge har 
bestilt et coupékarrosseri til sin 1004 - om 
det så har været i Danmark eller i England 
får vi aldrig at vide. Bagkarrossen følger 
nøje den blyantstreg der er tegnet på bille-
det af Lerches coupé. Den opmærksomme 
betragter vil indvende, at der er afvigelser 
fra 1004 på forsiden, særlig hjulene. Men 
på side 6 ser man tydeligt, at 1004 fik an-
dre hjul, med løse fælge. Billedet på side 
7 viser sig forøvrigt - tro mig! - at være 
taget på »Baggesvogn Gods«.
  Tønnes Pedersen gør opmærksom på, at 
han ikke var med på udflugten til Beldringe 
5. juli 1956. Derimod har Tønnes Pedersen 
oplevet en motorbåd med noget der for-
mentlig var en Ghost motor. Det foregik 
i slutningen af 1949, da Tønnes Pedersen 

DANSKE SILVER GHOST´ER

1313
Her kommer Lerches 1313 kørende på Strand-
boulevarden med vinterkarrossen. Til højre H.C. 
Christiansens virksomhed.
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installerede radio i et skrummel af en mo-
torbåd, som en bekendt af ham, cand. po-
lit. og eventyrer E.H. Munch, havde købt 
og ville til Indien i. Den lå til udrustning 
hos en bådebygger i Skudehavnsgade og 
Tønnes Pedersen var med på en prøvetur 
rundt om Middelgrundsfortet, på hvilken 
tur den slugte en jerrycan benzin. Den 
kunne løbe med stor fart og overordentlig 
lydløst. Motoren var 6-cy-lindret med dob-
belttænding og fast top, og Munch var i 
besiddelse af et sæt reservecylindre. Det 
lykkedes Munch at nå til Holland, hvor bå-
den sank i en havn i nærheden af Utrecht 
under et uvejr. Efter hvad Tønnes Pedersen 
senere erfarede gjorde den sejladsen på 
petroleum. Munch mistede interessen for 
båd og for Indien og er nu død og borte.
  Derimod var Erik Mackeprang på Beldrin-
ge og fortæller at delegationen måtte kan-
te sig ind i rummet, hvor 1677 og andre 
klenodier kun kunne betragtes i skæret af 
lommelygter. Skønt den var meget med-
taget imponerede dørene med at åbne og 
lukke med en præcision, så man blev helt 
misundelig på sin moderne vogns vegne.
  Poul Sachmann gør opmærksom på, at 
fjedrene på Hasselbalchs lave RR, B 35, 
på side 21, ikke er halvelliptiske, men 
trekvartelliptiske. Det kunne de være fra 
1908 til slutningen af 1911, så i den hen-
seende kunne det jo godt være 1840. Den 
meget lave udførelse er også mulig på det 
tidspunkt. Men jeg fortryder forslaget om 
Continental, det er snarere London-Edin-
burgh.
  Om 2516 er der et par tilføjelser. Kaffe-
Petersen yndede i godt vejr at gå de få 
skridt ned i Skovshoved Havn og lade sig 
befordre ind til byen i sin lystbåd. Når han 
gik i land stod chauffør HP. Christiansen 
parat med bilen og kørte grossereren det 
sidste stykke til kontoret. Ved ansættel-
sen hos Kaffe-Petersen blev det forlangt, 
at chaufføren var gift, og han giftede sig 
da med en af stuepigerne. Det lå i luften 
at chaufføren skulle være til rådighed til 
enhver tid, til gengæld fik han en gang om 
året lov til at låne Rolls-Roycen for at køre 
på familiebesøg i Kalundborg.
  Georg Christiansen var fra stiftelsen med-
lem af den Rolls-Royce og Bentley Sektion, 

som Paul Tybjerg tog initiativet til, og for-
tæller om mødet med Stanley Sears: - Mr. 
Sears var som arkitekt Tybjerg en særde-
les behagelig men fåmælt person, og når 
de nævnes, har det en årsag. Der var på 
den tid to åbne Rolls-Royce´s, der i mine 
øjne konkurrerede med hinanden. Den 
største tilhørte den i alt pertentlige og 
dygtige, stadig meget aktive ingeniør Ib 
Wiboe-Hansen. Den anden tilhørte en an-
den kapacitet, civilingeniør Oscar Øelund. 
Oscar Øelund, der som Paul Tybjerg des-
værre afgik ved en pludselig og alt for 
tidlig død, forsømte ingen lejlighed til at 
tale om sin Rolls-Royces bremser. Mr. Se-
ars undersøgte de forskellige vogne meget 
kyndigt, og efter hver gennemgang spurg-
te han meget høfligt, om ejeren var inte-
resseret i, at han også foretog en prøvetur 
med den pågældendes vogn, og her kom-
mer det: Efter kørslen med Øelunds vogn 
stillede Øelund straks følgende spørgsmål: 
»How do you judge my brakes?« Mr. Sears’ 
svar faldt prompte: »You haven’t got any 
brakes, Sir.«
  Ingen af de nævnte vogne er i Danmark 
mere, Øelunds var en Phantom II Conti-
nental, der havde tilhørt direktør Erik Ny-
egård fra telefonfabrikken Automatic. Den 
er nu vist nok i USA.

2851 = 41AB
På Nørrevold i København holdt i 1950’erne 
daglig parkeret et forfærdeligt skrummel 
af en RR, tydeligt nok en meget gammel 
vogn, der sidst i 1930’rne var modernise-
ret og bygget om herhjemme.
  Vognen tilhørte direktør Leo Lindelius 
Gunner-Svensson, og firmaet, han var di-
rektør for, hed Grammofon-Studiet, Nør-
revoldgade 25. Personalet bestod af ham 
selv, og virksomheden i, at godtfolk kunne 
få optaget deres egen stemme på en gam-
meldags 78’er lakplade, enten til forly-
stelse i lønrum eller måske med en indtalt 
hilsen til andre. Om aftenen kunne man 
engagere Gunner-Svensson til at fremvise 
en times program af 16 mm film, til dels 
optaget af ham selv og pyntet op med pro-
dukter af udenlandsk herkomst.
  I 1951 besøgte en inspektør fra Rolls-
Royce Skandinavisk Motor Co., som på 

DANSKE SILVER GHOST´ER
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det tidspunkt havde repræsentationen 
i Danmark og efter at have kontrolleret 
Frederik IX’s Bentley inspicerede eks-
perten også Gunner-Svenssons vogn 
og konstaterede, at den endnu var i 
stand til at bevæge sig med en hastig-
hed af 100 km/t. Begivenheden blev 
foreviget af Billed-Bladets fotograf, og 
suppleret med diverse historiske foto-
grafier, diverterede bladet med vog-
nens formodede historie, som kom til 
at lyde sådan:
  »Da Danmarks ældste vogne nylig 
kørte væddeløb fra Roskilde til Køben-
havn (det er KDAK’s 50 års jubilæums-
løb, der hentydes til), måtte en vogn 
fra 1913 ikke køre med. Den var for 
moderne! Vognen var en Rolls-Royce, 
chassis nr. 41, motor nr. 83! Oprinde-
lig pris: 105.000 kroner. Dens første 
ejer var Rt. Hon. Sir William Edward 
Goschen, omkring århundredeskiftet 
engelsk gesandt i København. Da ver-
denskrigen brød ud, var han gesandt 
i Berlin, og sin Rolls-Royce måtte han 
efterlade til Kejser Wilhelm, der benyt-
tede den et års tid. Man manglede på 
det tidspunkt nogle reservedele, der på 
grund af krigen ikke kunne skaffes, og 

DANSKE SILVER GHOST´ER

2851
Til venstre Justs 2851 bag gitteret i Øster 
Allé. Forskærmene er allerede moderniseret lidt. Til højre samme vogn med flere 
modifikationer. Ændret vindspejl ? og køletfigur.

Øverst tårner 
den ombyg-
gede 2851 sig 
op på Nørre-
vold ved siden 
af en Opel Ka-
dett. Derunder 
viser Gunner-
Svensson det 
ret uberørte 
maskineri.
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for en billig penge hjemførte Sundflyve-
ren Robert Svendsen den så til Danmark 
i november 1915. Fire år senere solgte 
han den til grosserer Poul Just, der havde 
den til efter Verdenskrigen. I 1939 blev 
den moderniseret, men under krigen stod 
den opklodset, og da direktør L.L. Gunner-
Svensson som den femte (og hidtil sidste) 
ejer i 1948 erhvervede vognen, måtte 
han gøre den i stand. I dag bruges den af 
dir. Gunner-Svenssons grammofonstudie, 
bl.a. til transport af film-apparater, og han 
vil ikke bytte den forhistoriske vogn med 
noget dollargrin.«
  
 Billed-Bladet havde i arkivet fundet et bil-
lede af Sir William med frue, fotograferet 
på Galopbanen i Klampenborg, et andet af 
Kejser Wilhelm i karet sammen med Kong 
George V, der er Robert Svendsen som 
kigger op i luften efter en flyvemaskine og 
Poul Just i kjole og hvidt med ordener.
  Så puster vi ud og ser, hvad fabrikkens 
arkivalier siger til den historie.
2851 er leveret 6. april 1914 til karetma-
ger Cockshoot & Co. i Manchester, hvor der 
bliver sat en »C«-cabriolet på chassiset. 
Og så er det i øvrigt rigtigt at den leveres 
til Sir William i Berlin. Fabrikken har Poul 
Just som næste ejer oktober 1919. Pr. 28. 
februar 1928 er Just stadig ejer, og fabrik-
ken noterer det også pr. 25. november 
1933. Næste ejer, fabrikken registrerer, er 
arkitekt Sven Erik Tragårdh, Stockholm, 
pr. 7. august 1963.
  Vognen undergik små ændringer mens 
Poul Just havde den, indtil den store om-
bygning i 1938 eller ’39, formentlig på 
Dansk Karosseri-Fabrik
  Poul Justs forbindelse til andre danske 
Ghost-ejere kan man knytte gennem hans 
og familiens interesse for galopheste. Han 
indtrådte i 1899 i faderen, etatsråd Hans 
Justs firma, som først og fremmest var 
import af vin. Jeg er dog også stødt på 
Poul Justs navn som importør af Clément-
Bayard biler i 1920! Forretningsadresse 
Århusgade på Østerbro i København, bo-
pæl Øster Allé 31, en imposant ejendom 
ind til Fælledparken, den ligger der stadig 
med sit velkendte jerngitter ud til alléen.
  I familien Just var vognen omtrent tre 

årtier. Det var meningen at datteren og 
svigersønnen (Borgmester Øigård) skulle 
overtage vognen da den var blevet moder-
niseret, men så kom krigen og den blev 
klodset op. Nogle år efter krigen blev den 
solgt på auktion til købmand Vald. Peter-
sen, H.C. Ørstedsvej, som hurtigt efter 
solgte den videre til Gunner-Svensson. 
Han havde den altså i en årrække, men 
så blev den simpelthen for kostbar at 
holde kørende, og efter en reparation hos 
Motor-Shop på Amager foretrak Gunner-
Svensson at køre hjem i en Pontiac 1937 
i stedet. Den havde han til sin død (dog 
ikke i kørende stand). DVK-medlem Egon 
Madsen stod nu med den gamle RR og 
mente, at det måske var noget at beholde. 
Han fyldte tanken med de 60 liter benzin, 
den rummede, og kørte op til sommerhu-
set i Dronningmølle. Da var tanken tom og 
dermed var Egon Madsens lyst til at køre 
Ghost forsvundet. Den blev solgt til et 
par unge mennesker i Gentofte, de havde 
den stående et par år og sluttelig købte 
Trägårdh den. Han har også et par andre 
Rolls’er og har så vidt jeg har forstået kas-
seret Ghostens karrosseri for at gøre den 
tidstypisk igen.

  På de ældste billeder fra Poul Justs tid 
har vognen ingen Flying Lady i kølerprop-
pen, men et KDAK-mærke. Senere kom-
mer damen, men hun var væk da Gunner-
Svensson erhvervede vognen. Han fortalte 
mig, at han købte en kølerfigur i England 
for 975 kroner. På billeder forekommer 
hun mig at være noget lavtflyvende til år-
gangen.

2853 = 43AB
Chassiset er leveret i april 1914 til Angus 
Sanderson i Newcastle-on-Tyne, som byg-
ger en landaulet på.
   Chassiskortet har grosserer Theodor Jen-
sen nævnt to gange, første gang i henhold 
til et brev af 24. juli 1919, anden gang pr. 
24. november 1926. Og så er det totalt og 
aldeles uforståeligt at der som ejer pr. 1. 
oktober 1924 er registreret La Comtesse 
Bninska, Cultevy p. Sreda, Poznan, Polen, 
og pr. 31- marts 1925 Mr. F. Aldecoa, Bil-
bao!

DANSKE SILVER GHOST´ER
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  Jeg kan ikke engang give et vildt gæt 
på en forklaring. Theodor Jensen var fol-
ketingsmedlem og landstingsmedlem og 
havde mange tillidsposter, den mest ku-
riøse var nok som medlem af bestyrelsen 
for Danske Fordringshaveres Interesser 
i Rusland efter revolutionen. Blandt de 
mere jordnære var han næstformand for 
Det kongelige Danske Haveselskab og me-
get apropos ejer af frøfirmaet Dæhnfeldt & 
Theodor Jensen. Han døde i 1935.
  Chauffør Alfred Hansen kørte i vintersæ-
sonen familien Theodor Jensen til varmere 
egne - men fru Hansen måtte blive på Mo-
sehøjvej i Charlottenlund.
  Theodor Jensen kørte i følge svigerdat-
teren Vibeke RR til sin død i 1935. Det fo-
tografi vi har lånt, viser tilsyneladende en 
Phantom I - karrosseriet er i stil ca. 1930 
og køleren har lodrette gæller. Gummidi-
mensionen er bestemt heller ikke Ghost - 
men hjulene afslører alligevel at det er en 
moderniseret Ghost, for en Phantom I ville 
ikke have træhjul og slet ikke de meget 
forskellige hjulnav. Der er et rhombefor-
met karetmagerskilt på sidepanelet, men 
jeg kan ikke skelne bogstaverne. Karros-
seriet kunne meget vel være fransk. Men 
helt sikker på at det er 2853 i ny forklæd-
ning er jeg ikke.

3064 = 20YB
På Åge Lourings 
eksemplariske bil-
museum i Gjern 
står en Ghost mo-
tor i al sin tildels 
kobberskinnende 
pragt. Den har 
nummer 86.Z og 
stammer fra bil nr. 
3064.
Om den oplyser 
ejerkort og chas-
sisblad at den blev 
leveret 26. maj 
1914 til Wardman 
& Sons i Harrogate 
(om det så var en 
karetmager eller 
forhandler). Første 
ejer synes at have 

været en Mr. Field i Nr. Huddersfield, an-
den en Mr. Rawlings i London, og ende-
lig har RR pr. 28. februar 1927 som tredie 
ejer fabrikant Lauritz Schou, Villa Egenæs, 
Strandvejen 194 i Charlottenlund. Et stort, 
nu nedrevet hus på vandsiden, morsomt 
fordi der under tagskægget sad en række 
nisseansigter med røde luer pi Kun port-
bygningen eksisterer endnu. I den boede 
formentlig chaufføren, Marinus Trougård 
Petersen, oldefar til vort agtede medlem 
Jan Sørensen, fra hvem vi har fotografier 
af Schous åbne RR og hans lukkede FIAT 
510.
  Lauritz Schou blev født i 1866 som ældste 
af hvad der skulle blive en søskendeflok 
på 14, børn af en købmand og fabrikant 
af sukkervarer i Nørresundby. Lauritz tog 
allerede som konfirmand alene til Køben-
havn for at gå på handelsskole, var der-
efter i faderens forretning indtil han som 
21-årig rejste til Amerika, hvor han i seks 
år klarede sig med tilfældigt arbejde. Men 
i 1888 var faderen flyttet til Frederiksberg 
og havde oprettet en lille sæbefabrik Det 
blev begyndelsen til Lauritz Schous kæde 
af forretninger, der handlede med sæbe-
varer, toiletartikler, damelingeri og andet, 
hovedsageligt af eget fabrikat. Den man-
geartede fabrikation på Rentemestervej i 
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43AB
Theodor Jensens Ghost moderniseret til ukendelighed.
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Københavns NV-kvarter omfattede også 
børstevarer, lervarer, lædervarer, isenkram 
og legetøj. I Ravnholm ved Mølleåen nord 
for København fremstilledes strømper, og 
sammesteds var der emailleværk som 
blandt andet lavede bil-nummerplader.
  Schou nød godt af en bestemmelse om, 
at man kun havde lov til at oprette flere 
udsalg i samme kommune hvis varerne 
var af eget fabrikat eller fagfællers, og af 
samme grund kunne han holde lave priser. 
Da Lauritz Schou døde i 1938 havde han 
1.200 udsalg og 4.000 ansatte.
  Hans Rolls-Royce overlevede ham. Det 
fortælles at den efter Anden Verdenskrig 
blev bygget om til varevogn. Bent Macke-
prang kan huske at den var lakeret mørke-
blå og at der stod Schou på siden ( - Ravn-
holm?). Da vognen blev hugget op skal en 
ingeniør hos Schou-Ravnholm have fået 
motoren, af ham fik Mackeprang ca. 1960 
instruktionsbogen, og det var meningen, 
at motoren skulle lægges i en motorbåd.
  Åge Louring fandt motoren sammen med 
»noget andet skrammel« et sted vest for 
Storebælt for mange år siden og har haft 
den udstillet siden ca. 1967.

59YB
Motor nr. 94L. Forniklet udstyr. Dunlop 
trådhjul. London-Edinburgh motorhjelm 

og torpedo. Leveret 16. april 1914 for at 
få karrosseri hos Vanden Plas. Kunden er 
Seligman & Co. i Glasgow.
  På listen fra 1927 har RR Fru Fiedler, 
Bernstorffslund, Ordrup, som ejer. Og
27. januar 1932 noteres ejeren Martin An-
dersen, Classensgade 7, København.
  Ellen Benigna Fiedler havde sin RR ind-
registreret under A1513- Det ses på et 
avisfoto i en tosides artikel, Nationaltiden-
de bragte søndag den 31. januar 1926 i 
anledning af den tilstundende første bilud-
stilling i Forum. Artiklen, med sats og bil-
leder trykt i en olivengrøn farve og bille-
derne i lilla rammer, omtalte kendte ejere 
af mondæne bilmærker. Prins og Prinsesse 
Axel i Lancia Lambda, konsul Ludvigsen 
i Métallurgique, fru Else Krak i Minerva, 
etatsråd H.N. Andersen i Rolls-Royce, dog 
kun en »Twenty«, grosserer Carl J. Bruun 
i Crossley, generalkonsulinde Grethe Glad 
i »Special Daimler«, bogtrykker Trolle og 
frue, også i Lancia Lambda. Og altså fru 
Fiedler i sin Rolls-Royce. Artiklen rummer 
en kortfattet dansk bilhistorie - Hammel-
vognen er ikke nævnt, det allerførste 
automobil i Danmark er i følge Nationalti-
dende den 2-cylindrede Daimler, grosserer 
Hassel erhvervede i 1896. Ejerne af de af-
bildede biler er kort interviewet -dog net-
op ikke fru Fiedler, om hvem billedteksten 

kun fortæller 
at hun er fo-
tograferet på 
en sommer-
udflugt.
    
  Men hun var 
gift med gros-
serer Julius 
Fiedler, anden 
generation i 
firmaet Frede-
rik Fiedler, St. 
Kongensgade 
31, oprindelig 
papir og isen-
kram, senere 
en gros salg 
af artikler for 
snedkere, sa-
delmagere og 

DANSKE SILVER GHOST´ER

59YB
Fru Fiedler med 5DYB efter ombygningen i Højer.
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tapetserere og desuden en af de største 
importører i Skandinavien af orientalske 
tæpper.
  Af tredje generation, Jørgen Fiedler, har 
vi lånt et fotografi. Det viser 59YB efter 
en ombygning, foretaget midt i tyverne 
hos Jensen og Søn i Højer. Jørgen Fiedler 

DANSKE SILVER GHOST´ER

1677
Sådan så det ud, da den ene af Ålholms Gbost’er sidste sommer blev præsenteret 
i det ansete engelske auktionsfirma Sotheby’s katalog med den andens karrosseri. 
Det er den tidligere kranvogn 30PK, motor nr. R120 (i følge teksten oprindelig en 
Mulliner Pullman limousine, leveret i november 1923)? Auktionskataloget oplyser, at 
vognen omkring 1965 befandt sig hos en velkendt RR-specialist og på det tidspunkt 
fik påmonteret en Cabriolet de Ville (eller Salamanca) fra Barker. Siden har den kun 
haft én, som det hedder »titled oumer« og kun været brugt lidt. Kataloget forklarer 
det »tidsmæssigt korrekte« karrosseris fortrinligheder, og Sotheby ’s forsikrer at ville 
være køberen behjælpelig med at generhverve vognens oprindelige engelske indre-
gistreringsnummer og nævner, at vognen eventuelt vil have et andet vindspejl når 
auktionen oprinder. Vurdering £50.000-60.000. Dermed må muligheden for at 1677 
kan genopstå med, om ikke sit oprindelige karrosseri, så det den kom til Danmark med 
i 1919, siges at være forsvundet.

oplyser at Martin Andersen var en såkaldt 
luksus-vognmand, der overtog vognen da 
familien Fiedler i begyndelsen af 1930’rne 
flyttede ind til byen.
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Helt siden tenårene drømte jeg om en gang 
å kjøpe meg en førkrigs Rolls Royce ! Skaf-
fet meg en Silver Shadow i 1998 som jeg 
byttet i en nydelig Silver Cloud 2 for noen 
år siden (en bil som jeg har ennå) men fikk 
endelig oppfylt guttedrømmen i sommer. 
Jeg fikk fatt i en unik 20/25 1935 modell 
som kun har kjørt utrolige 41. 000 miles 
siden ny! Jeg var tidlig i ”kjøpsprosessen” 
heldig å få kontakt med Geoff Newland, 
som er en RR entusiast bosatt i England, 
og som har jobbet i bilbransjen hele livet, 
til han nylig gikk av med pensjon. Han bi-
står potensielle kjøpere som meg, og gir 
svært så nøyaktige og utfyllende rappor-
ter om biler som fatter interesse. Han var 
rundt og så på forskjellige biler, ja helt 
til Frankrike ved en anledning, men det 
er nok utrolig mange dårlige eksempla-
rer på markedet. Enten var bilen blank 
og fin, men gjerne mekanisk delvis utslitt 
(en motoroverhaling på en før krigs Rolls 
Royce koster en formue i dag) eller det var 
gjort ”restaurering” og overhalinger som 
ikke var gjort skikkelig. 

( Hva vet man egentlig om en girkasse 
eller bak aksling som er ”sett over”) El-
ler kanskje enda verre - - under en blank 
overflate var treverket som karosseriet er 
bygget  opp på råtnet – en slik restaure-
ring er bortimot økonomisk uoverkomme-
lig, og slike feil kan være godt skjult.
 Geoff sitt konsulenthonorar ble jo litt et-
ter hvert, men hans tjenester var nok en 
god investering, alternativet var vel at jeg 
kanskje hadde kjøpt ”feil” bil – det kunne 
blitt virkelig dyrt! 

Valget ble lett, da den rette bilen dukket 
opp hos Real Car Company i England – en 
20/25 med et nydelig Guning Nutting-ka-
rosseri! Det var en forventningsfull ”gutt-
unge” som dro på kaien i Bergen for å 
hente drømmebilen, og bilen svarte til alle 
forventninger og drømmer. Papirarbeid, 
fortolling – ja til og med godkjenning hos 
Statens Vegvesen (er det ikke det – det 
heter nå?) gikk uten problemer. Det viste 
seg at reg. nummer R-172 var ledig, og 
det syntes jeg var et ”greit” nummer – min 

MY LOVE, MY LIFE

Jørn Abrahamsen 
(- med uhelbredelig ” engelsk syke” siden 
1960-tallet) 



27 - RREC SCANDINAVIA

venn i England ble direkte misunnelig når 
han hørte dette, et slikt nummer ville nok 
kostet ”skjorta” i England.

Jeg har brukt min ”nye” Rolls Royce 20/25 
på en god del på småturer rundt Bergen, 
og den har fungert fantastisk fint! Av min 
venn i England ble jeg advart mot å legge 
ut på langtur med det første. Når en bil har 
vært lagret så lenge kommer alle ”mulig 
og umulige” feil opp, selv om bilen er klar-
gjort og gjennomgått. Bilen har utrolig nok 
gått praktisk talt uten feil. Etter litt rolig 
småkjøring først, har jeg kjørt hardt opp 
til toppen av fjellene rundt Bergen uten 
noen form for ”overheating” og nedover 
de bratte bakkene, fungerer bremsene 
meget bra!(heldigvis!!) Husk at i 1935 var 
det bare 11 år siden Rolls Royce begynte å 
produsere biler med 4-hjuls bremser, frem 
til 1924 var det kun bakhjulbremser på 
dette merket! Jeg har fått en masse doku-
mentasjon på bilen. Både kopier av papirer 
fra Rolls Royce fabrikken, samt mye annen 
dokumentasjon fra eierne. 

Litt uvant med ratt på ”rett” side (høy-
reratt) men det gikk raskt å venne seg til! 

I 1935 kostet en ”vanlig” personbil, f. eks 
en Austin Seven £ 150 i England. Husk at 
dette var midt i depresjonen, en slik bil var 

nok - som i Norge - uoverkommelig dyr for 
vanlige arbeidsfolk. Som vi vet var det kun 
direktører, leger, aristokrater, som hadde 
råd til slik luksus. Ja selv arkitekter, lærere 
og prester måtte gjerne sykle! 

Da min bil var ferdig bygget hos Gurney 
Nutting i august 1935 kostet den £ 2.000! 
!   ”Oversatt” til dagens Norske prisnivå / i 
forhold til Norske lønninger har jeg regnet 
ut at dette blir omtrent som å kjøpe en bil 
til 10 000 000,- (10 mill) Norske kroner i 
dag! Grunnen til at bilen er kjørt så lite er 
både interessant og fascinerende: 

Bilen ble kjøpt ny av Mr Bird i august 1935 
som ga den som fødselsdagspresang til 
konen! Litt av en presang -- men hvem 
kan vel sette prislapp på ekte kjærlighet?? 
Når ga du forresten roser til din kone sist? 
Jeg har gjort meg mange tanker om denne 
fantastiske historien, og tenkt som følger: 
Mr.Bird må ha vært en meget rik mann! 
Sikkert med en kone som hadde ALT! Da 
er det ikke lett å finne på noe spennende 
å kjøpe! 

Valget står jo f. eks mellom et smykke, et 
kunstverk, en bil – han fant noe som kom-
binerte alt dette: En Rolls Royce med vak-
kert Gurney Nutting karosseri! 

MY LOVE, MY LIFE
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Over til fakta, og forklaringen på at denne 
bilen er kjørt så lite: Disse bilene er svært 
tung på rattet! Selv om det er en del år 
siden jeg gikk i helsestudio nå (sukk) er 
jeg ingen svekling, men faktum er at jeg 
”kjenner det godt” i overarmene etter en 
litt lengre tur i bilen! I praksis er dette en 
bil som damer ikke kjører eller kjørte. Når 
fru Bird døde i 1953, har jeg håndskrevet 
brev fra datteren Isabel, som bekrefter at 
hun arvet bilen fra moren. Hun har tydelig-
vis heller ikke kjørt mye, men bevart den 
som det smykke den er, for da bilen ble 
solgt til J.A Tillman i USA i 1986, hadde 
den kun gått 39.000 miles ( jeg fikk også 
originalt ubrukt reservehjul levert med bi-
len ) J.A Tillman var imidlertid da en gam-
mel mann, og kjørte 
praktisk talt heller 
ikke. Siden han fikk 
bilen, har jeg doku-
mentasjoner på at 
den et par ganger 
har vært klargjort 
av verksted i USA 
etter lengre tids 
lagring. Da Tillman 
døde for mange år 
siden ble bilen stå-
ende, inntil enken 
nylig fikk Real Car 
Company i England 
til å selge bilen for 
seg, så jeg er tredje 
eier fra 1935. 
I dag har bilen gått 
41.000 miles.

At bilen er lite kjørt 
fremkommer på 
mange måter: alt 
mekanisk er origi-
nalt og uten slitasje. 
Det første en ekspert (som jeg jo hadde 
til å gå nøye over bilen) ser på er slita-
sjen på gasspedalen! Slitasjen her ”avslø-
rer” ofte tydelig om en bil er kjørt mye el-
ler lite.  Jeg har fått kopi av alle papirer 
vedr produksjonsdata fra fabrikken - Rolls 
Royce fabrikken har nøye nedtegnelser av 
produksjonsnummer, på deler som: motor, 
dynamo, starter, girkasse og vindusvis-

kermotor! Alle mekaniske komponenter er 
originale! Gulvtepper / interiør m/ skinn-
seter er også originalt. Bilen fikk en om-
lakkering av høy kvalitet på 70-tallet, men 
pga at hele karosseriet er i aluminium, har 
nok lakken ”sluppet” en del steder, før eller 
siden må nok bilen hellakkeres. Alt treverk 
innvendig er pusset ned og lakkert, og det 
meste av utvendig krom er også krommet 
på nytt. Bortsett fra vedlikehold er bilen 
ellers i original stand. 

Alle instrumenter på dashbordet virker 
(det er sjeldent) til og med klokken går 
nøyaktig (gjelder bare å huske å trekke 
den opp et par ganger i uken!) 

Så en liten ”utflukt” 
og litt utfyllende 
opplysninger før nes-
te avsnitt: 

Da jeg fikk sertifi-
katet 15.12.1967 
var fartsgrensen 
80km/t. Da gikk nå 
trafikken, på gode 
veier, stort sett i 70-
80. Kjørte du i 60-70 
med en veteranbil, 
smilte og vinket folk 
til deg. I dag er farts-
grensen fremdeles 
80 (i hvert fall alle 
steder rundt Bergen) 
men som vi vet går 
trafikken gjerne i 90-
100, i dag har jo alle 
det travelt – og kjø-
rer du førkrigs bil bør 
du nok se etter nær-
meste busstopp for å 

slippe hissige bilister 
forbi! Ja selv vår samferdsels minister må 
gjerne opp i over 100 km / t når livet blir 
for stressene - - men hun kan jo skylde på 
sjåføren - - nok om det, men dette forkla-
rer at det måtte en liten ”modifisering” til 

Jeg fikk gjort denne ”usynlige” modifi-
kasjonen i England, før jeg fikk bilen: En 
spesialist som heter Tim Payne monterte 

MY LOVE, MY LIFE
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overdrive, når bilen sto for klargjøring hos 
Real Car Company. Bilene før krigen var 
stort sett slikt giret, at turtallet begynner 
å bli ubehagelig høyt allerede i 50- 60 km 
i timen. Denne modifikasjonen blir gjort 
meget ”elegant” den originale mellomaks-
lingen blir tatt av - og tatt vare på. Da kan 
man når som helst få bilen tilbake til 100 
% original stand. Ny mellomaksling med 
el. overdrive blir satt på - ingen inngrep 
på bilen ellers, bortsett fra en usynlig liten 
el bryter under dashbordet over girspa-
ken. Så snart jeg kommer opp over 50km 
i timen kobler jeg denne inn – utrolig be-
hagelig!

En annen ting er at jeg ser på dette som 
miljøvern i praksis! En slik modifikasjon 
koster jo en del, men mitt optimistiske 
regnestykk er som følger: I løpet av de 
neste 30 år kommer jeg til å spare inn 
denne innvesteringen på reduksjon i ben-
sinforbruk (og utslipp) - om 30 år er jeg 
tross alt bare 88 år! 
Skal du kjøpe gammel Rolls Royce? Jeg er 
overhodet ingen spesialist, men som med-
lem av klubben stiller jeg gjerne mine er-
faringer til disposisjon for andre medlem-
mer. Jeg har vel egentlig ikke gjort noen 
direkte dårlige kjøp opp gjennom årene, 

men i ettertid er det jo ikke alltid man har 
vært så smart – det gjelder vel for mange 
av oss! Min første Silver Shadow var en 
bra bil og den ga meg mye glede (og en 
del bekymringer) gjennom mange år. 
Jeg kjøpte den for kr. 160.000,- - - la ut 
ganske nøyaktig kr 160.000,- på bilen, og 
solgte den for - - ja: kr. 160.000,-! Kjøpe-
ren fikk en veldig god bil! 

Det er sikkert en forslitt frase, men vi bør 
vel alle minne hverandre på at ”kjøp så dyr 
bil du kan klare” 

Eller sagt på en annen måte ” kjøp en bil 
som noen har vært så dum å legge ut mye 
penger på” 

Avslutningsvis: Tilbake til dette med at 
man ikke kan sette prislapp på kjærlighet 
– for hvem kan vel sette en prislapp på 
ekte kjærlighet og lidenskapelig forhold til 
BIL, og all den lykke og glede det kan gi 
- - de dårlige dagene glemmer vi heldigvis, 
vi mennesker er jo heldigvis optimistiske 
skapninger! 

Med hilsen til alle skandinaviske venner fra 
Bergen og Norge

MY LOVE, MY LIFE
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För tredje gången kom MPH-mässan till 
Göteborg en helg i november. MPH står för 
100 procent äkta bilupplevelser av super-, 
sport- och prestigebilar. Mässan hade flyt-
tat från Eriksbergs maskinhall till Svenska 
Mässan vid Korsvägen där man kunde visa 
fler olika bilmodeller än tidigare på den 
större utställningsytan. Hela sju bilar fick 
sin Sverigepremiär här. Peter Sundfeldt 
och Ken-
neth To-
nef från 
TV:s Mo-
t o r j ou r -
n a l e n 
g u i d a d e 
publ iken 
som van-
ligt.

Bland de 
e x k l u -
s i v a r e 
superb i-
larna vi-
sades nya 
Bent l ey, 

Ferrari, Maserati, Lamborghini, Koenigsegg 
och Porsche. Visst fanns här även Audi, 
BMW och Mercedes-Benz men några dus-
sinmodeller förekommer inte på en sådan 
här mässa utan det ska vara toppmodeller 
som Audi R8 och Mercedes-Benz McLaren 
SLR om man vill synas. Nykomlingar på 
mässan var märkena Wiesmann, Tesla och 
KTM men tyvärr syntes inga klassiska bilar 

den här 
g å n g e n 
h e l l e r . 
K a n s k e 
nästa år?

Callisma, 
som är 
a u k t o -
r i s e r a d 
å t e r f ö r -
s ä l j a r e 
för Bent-
ley i Sve-
rige med 
s h o w -
room på 
D j u r s -

MPH-MÄSSAN PÅ MÄSSAN - 2008
text och bild: Jan Segerfedlt
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holms torg 
norr om 
Stockholm, 
storsatsade 
och hade 
hyrt en av 
de största 
mon t ra rna 
på mässan 
för att visa 
nya Bentley. 
Försäljaren 
Tomas Res-
gård var ex-
tra stolt över 
att man pre-
cis i tid före 
m ä s s a n s 
ö p p n a n d e 
hade lyck-
ats få fram 

MPH-MÄSSAN PÅ MÄSSAN 2008
ett exemplar av Bentleys senaste fartvid-
under Continental Flying Spur Speed (se 
artikel i Bulletinen nr 3 2008). Det är en 
världens snabbaste serietillverkade saloo-
ner med sina 610 hkr starka W 12-motor 
och en toppfart på 322 km/tim och gör 
0-100 på bara 4,8 sekunder. Chassiupp-
graderingen inkluderar Pirelli P–Zero däck 
på 20-tumsfälgar. Förbättrad ljudisole-
ring av en redan interiört tyst bil gör en 
sänkning med 5 decibel genom bland an-
nat speciella, ljudisolerande mattor under 
hjulhusen och avancerat fönsterglas från 
flygindustrin. Bentley erbjuder sina köpare 
oändliga valmöjligheter bland material och 
färger. Färgsättningen på bilen på mäss-
san var särskilt läcker i sin gräddfärgade 
metallic nyans, kombinerad med ljusbeige 
och rödbrun skinninredning i diamantquilt-
mönster och mörkt valnötsträ på instru-
mentbräda och dörrsidor. Utöver fyradör-

rarsversionen hade Callisma fått plats 
med en Continental GT Speed och en 
öppen Continental GTC. Vår medlem 
Clas-Thure Flinck var tidigt på plats 
som besökare på premiärdagen. Han 
verkade särskilt imponerad av GTC-
cabrioleten, som också var extra ut-
rustad med specialbeställda eleganta 
måttanpassade skinnväskor. Eftersom 
Callisma är återförsäljare av svenska 
superbilen Koenigsegg hade ett exem-
plar av Koenigsegg CCX fått en fram-
trädande plats i montern vid sidan av 
Bentleybilarna.

Finns det verkligen utrymme för en 
sådan här superbilsmässa i dessa dys-
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tra tider med finanskris och recession? Om 
man ställde frågan till Ferraris italienske 
försäljningschef med ansvar för Europa-
marknaden, signor Massimo Gallotta, så 
fick man lugnande besked. Visst har det 
gått trögare på USA-marknaden på sista 
tiden men många av köparna till den här 
sortens bilar är enligt honom inte särskilt 
konjunkturkänsliga. Och Christian von 
Koenigsegg kunde stolt meddela att man 
hade sålt ett par bilar till sen sist. Det 
räcker nog för att det ska gå runt med tan-
ke på priset, 8-10 miljoner kr styck. Men 
marknaden kan vända snabbt.

MPH kommer till Stockholm Kistamässan 
den 24-25 april.

MPH-MÄSSAN PÅ MÄSSAN 2008
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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

Vi utför service och reparationer 
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley



33 - RREC SCANDINAVIA

JANUARILUNCH I GÖTEBORG

Årets första lunch på 
Elite Park Avenue i 
Göteborg samlade 
tretton av RREC-
medlemmar i Väst-
sverige, en mycket 
lyckad tillställning

Bild Jan Möller 

NORRORTS BIL & VANSERVICE

Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
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Restaurering av en PII – lærerikt og dyrt        Tekst og foto: Henning Melsom

Den første
Min første Rolls Royce var en Phantom 1 1928 modell, som ble kjøpt i London for £200. 
Dette var i begynnelsen av 1960-årene. Etter 25.000 feilfrie miles ble den solgt med
kjempefortjeneste, for £250. Så skulle det gå over 40 år til ervervelsen av den neste
Phantom, en P II fra 1934, med Hooper limousine body, chassis nr PY 182. 

Den «nye»
Av salgsprospektet fremgikk det at bilen gjen-
nomgikk en om fattende restaurering på be-
gynnelsen av 1990-tallet, med nye seter og
innvendig kledning, omlak kering og «delvis
motorrenovasjon». Etter dette hadde den gått
kun 450 km (ikke mil, km!). Bilen ble behørig
inspisert i Malmö, og kjøpsavtale ble under-

tegnet. Den hadde ikke gått på 14 år, og
trengte recommissioning, som engelsk -
men nene kaller det, før oppstart. Etter
mange forsinkelser ble den sendt på las-
tebil til det samme Rolls Royce verkstedet
som hadde restaurert den 14 år tidligere. 

I garasjen til selgeren.

Motoren etter rengjøring.

P2 restaurering:Layout 1  16.02.09  21.51  Page 1



35 - RREC SCANDINAVIA

En kalket grav
En grundigere undersøkelse avslørte at bilen var bra kosmet-
isk, med nye seter og innvendig kledning, og en middels god

omlakkering. Men mekanisk var
den dårlig skulle det vise seg. 
Og ting manglet. For eksempel
bagasjegrind, 4 håndtak til pan -
seret, 2 dør hånd tak, 1 vindus -
sveiv, horn med festebrakett,
horn knapp på rattet, vinduspussere, oljefilter (som egentlig
bare er en sil), telefon fra bakseteet til førersetet, varme-
apparat, baklys, feste til reservehjul osv.  Mye av dette var
vanskelig å skaffe, og noe måtte lages.

Moroa begynner
Med nytt batteri, vann, bensin, og sjekk på at motoren
var fri (den er tung å dra rundt med sveiven), kom første
startforsøk. Den kokte øyeblikkelig. Diagnose: sprekk i
begge blokker. Bestilte nye + stempler og stempel-
ringer. Bilen ble lovet ferdig senest 1. juni 2007. 
I skrivende stund, slutten av januar 2009, er den
fremdeles ikke ferdig. 
Verkstedets tilbud på motoroverhalingen var på SEK
210.000. Men dårlig forundersøkelse på verkstedet av-
slørte ikke alle de andre tingene som måtte gjøres.
Selgeren var redelig nok til å slå av SEK 100.000 – han

visste angivelig ikke at
det var noe i veien, han
hadde ikke kjørt bilen
på 14 år. 

Motor
Etter en del forsinkelse
kom sylinderblokkene
til Sverige. En av sylin-
derne var ikke boret
opp til riktig størrelse,
så dette ble gjort i Sverige. Det viste seg at de gamle
krysspinnene var litt små, så nye ble bestilt fra England.
Kamakselen var i god stand, men olje kan alene i veiv-
akselen var helt tette av skitt og forkokset olje. Det tok tre
hele dager å rense oljekanalene. Rådelagerne var dårlige,
og nye ble bestilt og tilpasset. Da de skulle monteres viste
det seg at de gamle boltene hadde strukket seg såpass
at det ble bestemt å bestille nye fra England. Da de
endelig kom, viste det seg at de var for korte. Nye bolter

Kjempemotoren på 6,7 liter yter bare
ca 120 HK ifølge test rapporten fra
Rolls Royce. Men den har et utrolig
dreiemoment, og bilen kan kjøres i
høygir fra ca 7 til 145 km/t.  

Motoblokk med sprekk - begge var slik.

Helt nylaget motorblokk. Det er to stk,
hver med tre sylindre.

Braketten til Klaxonhornet er
ufattelig komplisert, og vanseklig
å skaffe. Det tok et år!

Manglende knapp til hornet.
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ble så laget i Sverige. Oljereléet som stiller tenningen automatisk var koblet ut, og ga oss
mistanke om at det var defekt. Etter en grundig rengjøring virket det, men med en relativt
stor oljelekkasje. Til reléet måtte nytt stempel, som virker som en ventil, lages. Coilen var
dårlig, og ble midlertidig erstattet av en moderne coil. Noen av lagrene til støtstengene
(«paraplyer») måtte lages på nytt, i Sverige. Vi trengte også noen nye «cam followers».

Dagsbøter
I mellomtiden var også denne sesongen over, og min tålmodighet begynte å bli ganske
tynnslitt. Derfor inngikk jeg en avtale med verkstedet om dagsbøter på SEK 1000 for hver
dag bilen ble forsinket etter 31. mai 2008. 
Skal jeg håpe på at den aldri blir ferdig, og at jeg blir rik?

Ny start
Da bilen igjen skulle startes etter halvannet år på verkstedet, kom skuffelsene i tur og
orden. Vann lekket mellom blokk og topplokk. Topplokket hadde en sprekk i en av vann-
kanalene, som tidligere var forsøkt reparert med en kobberplugg. Dessuten passet ikke
den nye toppakningen helt, så flere ble prøvd før en litt modifisert pakning holdt tett. Den
gamle reparasjonen i topplokket ble utbedret, og nå var det tett! Da viste det seg at vann-
pumpen lekket. Den ble demontert for å skifte pakning, og da oppdaget vi at pumpen var
helt utslitt. Ny rotor ble bestilt fra England. Ny prøvekjøring. Den kokte etter bare noen
hundre meters kjøring. Vi forsøkte å vri viftebladene til en skarpere vinkel for å få mer kjøl-
ing, men det hjalp ikke. Verkstedet burde ha fått mistanke om at radiatoren var tett, fordi
det tok ca 20 minutter å fylle den! Vi hadde bestilt kontroll og gjennomspyling av radiatoren
i 2007, og den ble da friskmeldt av verkstedet! 

Ny sesong
Under lakkeringsarbeide på en annen bil på verkstedet ble bakparten min (bilens) ved et
uhell skadet av hvit malingspray. Under manøvrering var uhellet ute igjen - en skikkelig
bulk bak. Verkstedet betalte for utbedring og lakkering av bakparten. 
Ny innmat til radiatoren ble bestilt fra England, og kom etter den vanlige forsinkelsen. Et
svensk radiatorverksted påtok seg å lodde den på plass i nikkel«tempelet».  Ny prøvetur! 

Clutch
Da viste det seg at clutchen
var totalt utslitt, og måtte
skiftes. Stålplaten på bildet
måtte også skiftes, og den
ble bestilt i England – ikke på
lager, og måtte lages. Det
store universalleddet var
sprukket og i dårlig stand, og
det ville være dårlig økonomi
ikke å skifte det mens alt var
demontert. Ikke lagervare, så
ny må lages, lovet ferdig i
slutten av februar. En utslitt clutch.
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Bryter

For å få billig veteranbilforsikring er
det et krav at batteriet skal kunne
kobles ut fra førerplassen. Erfarings-
messig skyldes de fleste veteranbil -
havarier brann. Hvis det er lang vei
fra batteriet til førerplassen, er det en
god løsning å ha et kraftig relé
montert ved batteriet. ref. Bjørn Kris-
tiansen, Bosch relé 0333009010.
Dette kan fjernstyres med en enkel
nøkkelbryter (Biltema) ved fører-
plassen. 

Spesifikasjoner
Phantom II 1934, chassis nr 182PY, Hooper karosseri nr 7947, design nr 5172. Syv-seter
inkl. to klappseter. Akselavstand 381 cm, bredde (hjulavstand) 153 cm. Svingeradius 851
cm. Styring: snekkedrev. Semielliptiske fjærer dekket av lærhylster. Dekkdimensjon
700x19. Motor: 7668 cm3 seks-sylindret rekkemotor med to blokker à tre sylindre, topplokk
i aluminium, toppventilet med støtstenger til overliggende vippearmer. Termostatstyrt
radiatorgitter. Mekaniske servobremser. Sentralsmøring. Automatisk og manuell justering
av støtdempere - fastere fjæring ved økende hastighet. Tørrplateclutch. 4 gear forover,
hvorav 3. og 4. er synkronisert. Bensintank på ca 125 liter. Vacuumpumpe suger bensinen
til Autovac-tank. Vekt av chassis: 1860 kg, karrosseri i tillegg. Toppfart ca 145 km/t. Produk-
sjon: 1680 stk, hvorav 278 Continental-modeller. Bensinforbruket er ca 3 liter pr mil.

Mysteriet
Bilen besto EU-kontroll hos AB Svensk Bilprovning 22. februar 1991. Helt uforståelig –
uten horn, baklys, nummerskiltlys, en defekt retningsviser, ingen vinduspussere, og dårlige
dekk. 

Nyttige adresser
Besiktigelse og rådgivning: 
Geoffrey Newland, geoffs.coachbuilts@btinternet.com
Dekk: Richard Bros, www.richards-bros.com
Replica deler: Vintage Supplies, www.vintagesupplies.com
Instrumenter: Vintage restorations, The old bakery, Windmill st., Tunbridge Wells, Kent,
TN2 4UU, England. Ingen hjemmeside. 
Moderne deler, verktøy og utsyr: Frost, www.frost.co.uk
Autovac: Martin Hull & Barbara Ashton, www.autovac.co.uk
Exhaust: Servicentre, www.servicesentresystems.co.uk
Deler: Fiennes Restoration Ltd, www.fiennes.co.uk
Brukte deler: Brian A. Thompson, 119 Station Rd, Huntington, Cambs PE28 2TH, England.
Ingen hjemmeside.
Avenue Mail order www.avenuemail.com
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Bildet er tatt på Torp flyplass ved Sandefjord da den norske seksjonen chartret DC-3’ern i 
forbindelse med årsmøtet i 2007.
Hans Edvard Sunde
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Rolls-Royce New Phantom Sedanca De Ville 
Holbrook 1927

Chassinummer 68LF, högerstyrd
Vi är mycket stolta att för andra gången få förtroendet att sälja denna 
mycket snygga Phantom. Bilen såldes ny i Amerika och under 1930 och 
40-talet byttes karosseri flera gånger. Nuvarande kaross är av samma 
design som den som satt på bilen när den var ny, fast att den då satt på 
en Ghost från 1926!! Nuvarande ägare köpte bilen av oss 1997.
PRIS: 575 000.-!!

Vill du veta mer, kontakta Rohdins

A. Rohdins Automobile Service i Trollhättan AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan, Sweden

Tel. +46 (0) 520-108 06 or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
Email: info@rohdins.nu - Website www.rohdins.nu



Bentley T II std Saloon 1979

Chassinummer SBX 34114, Vänsterstyrd
Bilen är i ett mycket gott skick, såld ny i Sverige och tidigare ägd av 
Stikkan Andersson i ABBA. Bilen har rullat 60.000 km. Nuvarande ägare 
köpte bilen 2001. Vagnen har kvar sin original lackering i nötbrun metal-
lic och matchande beige inredning. Ring för mer information. 
PRIS: 185 000.-!!

Vill du veta mer, kontakta Rohdins

A. Rohdins Automobile Service i Trollhättan AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan, Sweden

Tel. +46 (0) 520-108 06 or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
Email: info@rohdins.nu - Website www.rohdins.nu
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PRINFO

Silver Shadow är känd för sin otillförlitliga 
hydraullik. Detta gäller såväl den hydrau-
liska höjdregleringen som bromssystemet. 
Hydraulsystemet är i och för sig en mycket 
elegant  konstruktion, som inte, vilket ofta 
sägs, är hämtat från Citroën. Det som av-
ses är konstruktionen från modellen DS 
19 från 1950 och 60-talen (mer känd som 
Paddan). Konstruktionen överensstämmer 
knappt alls, möjligen har RR fått lite in-
spiration till tryckklockor från det hållet. 
Tryckklockorna är ett Citroënpatent. I öv-
rigt  är det stora skillnader i konstruktion 
mellan bilarna. Hydraulpumpen på DS19 
drivs med kilrem från vevaxeln, medan 
Shadows två pumpar tickar på kamaxeln. 
Fjädringen är helt annorlunda. Citroën har 
gashydraulisk fjädring med tryckklockor, 
medan Shadow har mekaniska spiral-
fjädrar, som är hydrauliskt nivåreglerade. 
Växellådan på DS19 är mekanisk, med 
hydraulisk iläggning av växlarna. Shadow 
har en konventionell automatisk växellåda 
från GM. Servostyrningen på DS19 drivs av 
samma hydraulsystem som övriga bilen, 
medan Shadow har en fristående konven-
tionell servostyrning.  Möjligen kan man 
säga att bromssystemet har likheter, men 
även här finns skillnader. Citroën DS19 
har ingen del av fotbromsen som fungerar 
utan oljetryck från oljepump (tryckklock-
or). Shadow har förutom tryckoljebromsar, 
som liknar bromsarna på DS19, en från 
bromspedalen verkande mekanisk cylinder 
som verkar på bakbromsarna. (Denna är 
dock borttagen på Shadow II).

Så hydraulsystemet är till allra största de-
len en RR-konstruktion, men systemet är 
känsligt och kräver regelbundet underhåll 
och framförallt täta byten av hydrauloljan 
(RR363). Även alla packningar i hydraul-
systemet måste bytas med jämna mellan-
rum. Detta är ett mycket kostsamt servi-
cemoment, och de är nog så, att det görs 
på väldigt få av våra nu 30 – 40 år gamla 
bilar. Behovet av service på hydraulsys-
temet är inte direkt körsträckeberoende, 
utan måste göras på grund att tiden går. 
Detta hänger samman med att hydraulol-
jan är hygroskopisk, dvs. tar upp vatten, 
vilket får till följd att komponenterna i både 
fjädrings- och bromssystemet börjar kor-
rodera. Ett vanligt fel på bromsarna, är att 
kolvarna i bromsoken korroderar, kolvarna 
sätter sig fast och går inte tillbaka. Detta 
får till följd att bromsklossarna mer eller 
mindre ligger an mot skivorna hela tiden, 
vilket om de ligger på tillräckligt mycket 
genererar överhettning. Detta tillhör de 
vanliga felen och är lätt att lokalisera.

Det finns emellertid mycket mer spännan-
de fel än kärvande kolvar i bromsok på en 
Shadow. Undertecknad hade fel på bak-
hjulsbromsarna i ca 8 års tid. De låg på då 
och då. Ibland låg de på bägge bakhjulen, 
stundom låg bara vänster bakhjulsbroms 
på, stundom låga bara höger på. Bromsar-
na låg inte på hela tiden, utan när man när 
man börjat åka och gjort ett 10-tal stopp 
så lade sig plötsligt bakhjulsbromsarna 
på. Stod jag still ca 10 minuter så släppte 
bromsarna och det var bara att åka vidare. 

ÖVERHETTADE BROMSAR PÅ SILVER SHADOW

Text och bild:Kai Adolfsson Haninge
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7.marts – Vinterkomsammen - møde i Ulstrup hos Søren markdal
1-4. april Auto-Classica-Essen for tilmeldte deltagere.
3-5- april Møde i Hunt House
21-23. maj årsmøde med generalforsamling, DK-Sektion, Hindsgavl, Fyn DK
27 maj kl. 19.00 Bernt Hansen i Rødovre åbent hus.
12-13. september Efterårsløb, DK-sektion,
10-11 oktober – Teknisk Seminar, Tåstrup, DK

Har du problemer med din klassiske bil,
så ring trygt og få et overslag.

Jeg reparerer eller restaurerer alle engelske bilmærker
- særligt Rolls-Royce og Bentley

Gl. Tangevej 2
DK - 8850 Bjerringbro
Tlf. 0045 86 68 41 47

www.kimsvintagecars.dk

Kim´s
Vintage Cars

ÖVERHETTADE BROMSAR PÅ SILVER SHADOW
Felet visade sig inte sedan på ett par må-
naders tid, oftast inte mer det året. Men 
påföljande år var felet tillbaka med samma 
mönster. (Det är därför ni ibland sett mig 
bryta karavanen och köra av och stanna 
en parkeringsplats, och sedan köra ikapp 
karavanen igen). Det gick inte att fram-
kalla felet så att jag kunnat hissa upp bilen 
och testa. Så fort bromsarna släppt så var 
felet borta.

Under de åtta åren, så gjorde jag allt för 
att komma tillrätta med felet. Jag renove-
rade successivt hela systemet till brom-
sarna, vad avser delarna efter tryckklock-
orna. Jag bytte givetvis inte alla metall-
delar, utan bara de delar som är utsatta 
för slitage. Sålunda demonterades och 
genomgicks under årens lopp alla broms-
delar och alla packningar byttes i såväl 
bromsok som tryckbegränsningsventil och 
huvudbromscylinder. I de bromsventiler 
som får sitt tryck från tryckklockorna finns 
inga packningar så de bara kontrollerades. 
Jag bytte också samliga slangar i broms-
systemet och alla rör provtrycktes. Hela 

bromsystemet var därmed renoverat, och 
jag trodde många gånger under årens lopp 
att jag hade hittat felet, men bromsfelet 
kvarstod efter att hela renoveringen var 
genomförd. 

När renoveringen inte avhjälpte felet så 
började jag leta på andra ställen. Vid ett 
tillfälle var jag nästan säker på att ha hit-
tat felet. Det jag trodde den gången var 
att de små lufthålen i locken på de två ol-
jereservoarerna för hydraulolja var täppta, 
och det därmed bildades det tryck i reser-
voarerna så att oljan inte kunde cirkulera 
tillbaka efter fullgjord bromsning. När jag 
lättade på locken så kom en tryckpuff upp 
och bromsarna släppte. Detta visade dock 
vara en tillfällighet, felet kvarstod. 

Jag konsulterade under årens lopp några 
”kunniga” personer. De kom givetvis med 
tips om vad det kunde vara. Problemet 
med dessa var att deras tips hade jag re-
dan åtgärdat och det löste inte felet. Jag 
läste också igenom tillgängliga artiklar 
som berörde bromsarna på Shadow från 
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både engelska och amerikanska rollsklub-
barna utan att finna något.

Frustrationen blev allt värre med åren. 
Slutligen byggde jag upp ett testsystem så 
att det gick att funktionsprova de enskil-
da bromskomponenterna var och en de-
monterad från bilen. Att bygga ett fristå-
ende system med rollsdelar är ekonomiskt 
orimligt, varför jag istället använde mig av 
skrotade volvodelar, som anpassades så 
de i tillämpliga delar uppförde sig som ett 
rollssystem. När jag väl detta gjort detta 
så hittade jag felet på en gång.

Bromstrycksoljeventilerna och huvdud-
bromscylinder sitter under golvet vid 
bromspedalen i en stor enhet som på verk-
staden går under namnet ”råttfällan” (fig. 
G49).

Position 13 är huvudbromscylindern, och 
det var i den felet låg. I testsystemet visa-
de det sig att oljan, efter att bromspedalen 

släpps, hade svårigheter att gå tillbaka ge-
nom cylindern. Innehållet i cylindern ser ut 
på följande sätt (fig. G38):
 

Huvudbromscylindern har två funktioner 
dels så skall bilen hjälpligt kunna stannas 
även bromsoljetycket från bägge tryck-
klockorna har fallerat, dels så skall den 
skapa motstånd i bromspedalen. Ventiler-
na till tryckoljebromsarna ger inget mot-
stånd alls när bromspedalen trycks ner. 

Huvudbromscylindern på Shadow är så 
konstruerad att bromsoljan trycks ut i 
framkant (uttaget närmast pedalen, port 
4 i figuren), medan oljereservoaren kopp-
las in i bakkant (port 13 i figuren). Detta 
är baklänges i förhållande till alla andra 
bromscylindrar som jag sett (gäller andra 
märken än RR). 

En så konstruerad bromscylinder får andra 
egenskaper än de man är van vid. Pack-

ÖVERHETTADE BROMSAR PÅ SILVER SHADOW
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ÖVERHETTADE BROMSAR PÅ SILVER SHADOW
inte. Någon tiondels millimeter i gångskill-
nad var nog det som avgjorde om brom-
sarna skulle ligga på eller ej.  

Korrosionskanter av denna typ finns i näs-
tan alla bromscylindrar som varit med i 20 
år eller mera. Jag såg korrosionskanten när 
jag bytte packningar i huvudcylindern, som 
en första åtgärd när felet började, men ef-
tersom det inte går några packningar där 
så tyckte jag att den har ju ingen bety-
delse, och det är normalt för andra broms-
cylindrar utan att göra någon skada. Jag 
provade cylindern när jag bytte packning-
arna och då fungerade den, men den stod 
på gränsen vilket jag inte då inte insåg.    

Borttagning av korrosionskanten löste pro-
blemet helt. Bromsarna har nu fungerat 
utan problem de senaste tre åren. Kanske 
skall jag se positivt på felet, eftersom jag 
har blivit tvungen att renovera hela broms-

systemet. Det hade 
ändå behövs göras 
förr eller senare, 
men jag har använt 
många kraftuttryck 
under årens lopp, och 
förbrukad kvantitet 
RR363 vågar jag inte 
tänka på.          

Själva korrosionen 
har troligen uppkom-
mit genom ett litet 
oljeläckage, som se-
dan har dragit år sig 
vatten och successivt 
korroderat aluminiet. 
Så det som sägs ifrån 
RR om byte av hy-
draulolja och byte av 
packningar är inget 
skämt. Det är något 
som måste göras om 
bilen skall fungera.

ningen 1 i figur G38 ovan har till uppgift 
att stänga oljeut(in)gången mot reservoa-
ren, när bromspedalen nedtrycks. Detta 
sker omedelbart, bara bromskolven i cylin-
dern trycks in ett par millimeter. Detta var 
detta som var problemet, för i min cylinder 
fanns en liten kant av korroderad alumini-
um belägen ungefär vid 7 i figuren. Denna 
kant fick till följd att cylinderkolven inte 
gick tillbaka helt och hållet, det saknades 
ca 2 mm, vilket innebar att packningen 1 
inte släppte upp returoljan från bakbrom-
sarna när jag släppte bromspedalen. Pack-
ningen 1 stod på gränsen och beroende på 
temperatur, fuktighet mm. så kunde oljan 
cirkulera till tillbaka till reservoarena, vid 
annan temperatur etc. så var vägen för 
returoljan stängd och bromsarna släppte 



RREC SCANDINAVIA - 46

Mera som blivit gjort.
Text o bild Clifford Hellzén

Allt klarar man inte själv, och då kommer 
det in på det här med pengar och jag skulle 
vilja slå ett slag för den allt mer sällsynta 

hantverks-
kunnandet 
som sakta 
tynar bort i 
vår moder-
na tid. 

Klädseln på 
mina dörrsi-
dor var ock-
så pensions-
mässiga.

Insåg ganska omgåen-
de att detta var ett jobb 
som jag inte skulle klara av med hustruns 
symaskin, kollade upp med England, 7.500 
pound att klä hela bilen !! + material och 
det var för 10 år sedan. 

Lädret införskaffades från Connolly`s när 
dom fanns kvar, tog kontakt med Thomas 
Appelberg som är andra generationen sa-
delmakare, vars far har klätt om många 
Rollsar under sin aktiva tid.

Nu skall väl inte jag ikläda mig som någon 
av moralens förgrundsfigurer, men natur-
ligtvis så framkastade även jag,  att kvitto 
inte var så nödvändigt. Thomas sade som 

så att jag var inte ensam om denna frå-
geställning och att slippa den obehagliga 
momsen som i mitt fall måste betalas med 
redan skattade pengar skulle för hans 
del inte vara en långsiktig framtid i hans 
verksamhet. Thomas sa att 75 % av hans 
kunder ställde just denna fråga, dessutom 
nämnde han att han såg att större jobb las 
ut till Polen, Estland osv men att småjob-
ben och det man glömt önskade man få 
gjort hos honom.

Billigt, ja, men på sikt en för oss kunder 
ett mycket  besvärligare sätt att få våra 
jobb utförda, och man kvistar inte över en 
eftermiddag och kollar hur långt in i jobbet 
som är gjort.

Det blev en lite personlig reflektion, men 

jag vill dra mitt 
strå till stacken 
för hantverks-
kunnandet, även 
om det kostar någon krona mer och att 
skatteverket trots sin ringa insatts på min 
inredning får sin del.

Slut med gnället, åter till GWE 48:s dörrsi-
da, skaffade en ny plywoodskiva använde 
den gamla som mall svårigheten var att 
skivan är ej skruvad i dörren, på baksidan 
satt det fastskruvade ( 6 st ) trävinklar 
som skall fungera som fastsättning. Ski-
van skall träs uppifrån så vinklarna kom-
mer bakom kraftiga träskruvar och när 

RR 20/25 HP GWE 48

Den gamla dörren av-
klädd i flera steg



47 - RREC SCANDINAVIA

skivan är på plats så skall 
fasningen på vinkeln göra att 
det blir tight, om det nu skall 
lyckas med klädsel och allt, får 
förhoppningsvis våren ge sitt 
svar. Mitt måtto kvarstår.

DEN DAGEN; DEN SORGEN

Clifford Hellzén

RR 20/25 HP GWE 48

Den nya plywoodskivan

Det färdiga resultatet
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Årets første arrangement, fandt sted på 
”Hesselbjerggaard” i det nordlige Sjæl-
land, den 7. februar i Lone Olsens ”Bil - og 
MC-samling” , som vores,  desværre nu,  
afdøde medlem og ven Flemming Larsen 
byggede, som en af sine sidste stolte ger-
ninger.

Her danner det runde bord, med en diame-
ter på mindst 2½ meter, centrum sammen 
med smedejernslysekronen ovenover, der 
har været specialfremstillet til den kendte 
Pornokonge i 70-erne,  Poul Thevis.

Bordene var opstillet i mellemgangen, 
flankeret af mindst to Rolls-Royces, og 
mange andre fine klenodier, spændende 
fra det ældste indregistrerede køretøj i 
Danmark fra 1903, op til en række af  Ford 
T- messing-biler og Chevrolet og Knight og 
ikke mindst Tribinis kendte Ford A, der er 
ens forfra og bagfra,  og ikke at forglem-
me den gamle Ford V6 rutebus, der kørte i 
Fast rute som bybus på landet i slutningen 
af 50,erne.

Desuden er en stor samling af ”Skub-i R-
-”-Cykler sammen med fine motorcykler 
rigtigt interessant, at beskue, når de står 
i snorlige rækker. Og alle de fine glasmon-
trer, med forskellige modeller af Rolls-Ro-
yces samt diverse automolbilia og en lang 
række skønne store skibsmodeller og selv-
spillende klaverer. Ja- vi kan ikke nævne 
det hele.- og lysekronerne og spillema-
skinerne og billardbordet og vælte-Peter-
cykler, skærsliberens cykel med tilhørende 
outfit, den enorme store egetræsvintønde, 
der ligger ned osv. osv. ja det skal opleves.

Det var som sædvanligt en 
rigtig hyggelig ramme for 
vort første møde eller kald  
det en ”forsinket Julefro-
kost”, hvor der deltog 30 
personer overvejende fra 
Sjælland. 

Maden blev produceret på 
Skævinge Kro, og vi fik mu-
lighed for at få en hyggelig 
snak med alle deltagere på 
kryds og tværs, om løst og 
fast. 

Efter den mægtige Buffet, der netop lige 
kunne stå på det runde bord,  blev der 
budt på kaffe og hjemmebagt jordbærka-
ge, med en cognac til.

Senere var der var mulighed for at ven-
de verdenssituationen i ”sofa-lounchen” i 
hjørnet af hallen, bestående af flere  Che-
sterfield sofaer og lænestole med øreklap-
per ovenpå en mængde af mere eller min-
dre ægte tæpper og  hvor fjernsynet kørte, 
og viste de sidste CD-film fra bl. a. vor tur 
til St. Mouritz i September 08. – Det var 
ret hyggeligt.

Vi takker for det store fremmøde, men 
måtte konstatere, at flere, der gerne vil-
le deltage, måtte melde afbud, p.g.a. at 
det blev holdt i den store vinterferie, hvor 
mange er på skiferie, så vi må se næste år 
at holde arrangementet lidt tidligere, må-
ske slut i januar eller lignende, for vi er ret 
overbeviste om at det er en tradition, vi 
skal gentage også næste år.

Vi håber også, at det vil være muligt, at 
veksle mellem forskellige placeringer, så-
fremt nogle medlemmer har nogle ram-
mer, der kan huse et antal på 30-40 per-
soner.

Der er også blevet afholdt et lignende ar-
rangement den 7. marts 09, hos vor tid-
ligere formand Søren Markdal, i Ulstrup i 
Jylland, som vi håber at kunne referere fra 
i det næste blad.

Jens Kjærulff

VINTERKOMSAMMEN I GØRLØSE.
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En sjælden Rolls-Royce motor udbydes 
til salg. Jeg anskaffede mig denne motor 
til at sætte i e Rolls-Royce Phantom III 
V12,men fandt sidenhen en reserve motor. 
Den herre som jeg købte motor af, hav-
de selv erhvervet den i 1971, eller 1972 
for 7000 USD. Han ville anvende den i en 
Bentley fra 1930’erne. Denne motor fra 
krigsårene blev ombygget i 1970, er aldrig 
anvendt og er i perfekt stand. Jeg har fun-
det følgende informationer om denne mo-
tor: B-serien blev udviklet i slutningen af 
Anden Verdenskrig og selvom nogle tunge 
køretøjer blev udstyret forsøgsmæssigt 
med denne motor under krigen, så påbe-
gyndtes der ingen større produktion før 
omkring 1950.

Det blev ved offentliggørelsen i 1948 med-
delt til medierne at denne motor IKKE vil 
blive anvendt i personbiler. Rolls-Royce 
omtalte ikke B serie motorerne i nogen 
sammenhæng med deres personbiler.

B serien blev produceret i følgende vari-
anter:-

B40 4 cylinder 2838 cc, ca. 19 000 enhe-
der produceret, heraf blev 15 000 anvendt 
af Austin Motor Company.

B60/B61/B61SV 6 cylinder 4256cc/4887cc, 
af hvilke mindst 14 000 units var type B60. 
Produktionen kan have oversteget 20 000 
for hver type.

B80/B81/B81SV 8 cylinder 5675cc/6516cc, 
af hvilke mindst 8500 units blev produce-
ret. Sædvanligvis blev B80/B81 typerne 
udstyret med tvilling plade koblinger.

Engine code ”0” indikerer 3.50 inch kaliber 
e.g. B60, B80
Engine code ”1” indikerer 3.75 inch kaliber 
e.g. B61, B81

N.B. Der findes ingen B serie motorer, und-
tagen forsøgsmodeller, der tilsvarer 3.625 
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kaliberen fra de senere typer Bentley MK 
VI and R personbiler eller de tilsvarende 
R-R modeller.

Større modifikationer blev indikeret ved 
brug af Mark betegnelser fra Mk1 Til 
Mk8,kort beskrevet nedenunder:-

Mk1 Prototype motor der anvendte krum-
tap hus fra personbil modeller.

Mk2 Legeret top stykke, støbejerns blok, 
våd sump.

Mk3 Som Mk2 men med tør sump.

Mk4 Legeret topstykke, støbt legeret blok, 
våd sump, kun eksperimentelle eksempla-
rer.

Mk5 U.N. F gevind, støbejerns blok og top-
stykke, visse dele ikke videre udviklet eller 
forenklet. Våd sump.

Mk6 Som Mk5 men med tør sump.

Mk7 Nogenlunde som Mk5 men med høj 
kompression 7.25:1, våd sump kun i B81 
udseende.

Mk8 Som Mk7 men med tør sump.

De mest almindelige var Mk5 og Mk6 en-
heder. Alle U.N. F motorerne havde ventil 
hovederne stemplet eller istøbt med bog-
staverne U.N. F dér hvor personbilsmoto-
rerne bærer ordene ”Bentley” eller ”Rolls-
Royce”.

Mange eksperimentelle motorer blev af-
prøvet med blandt andet kort cylinder-
gang, trykladere, diesel udgaver, tredob-
belt S U installationer, direkte drift i den 
legerede motor blok uden foring, især på 
modellerne B40 til B41. De fleste var en-
gangs forsøg.

Motorerne blev sædvanligvis udstyret med 
vandtæt tænding til terrænkørsel på mili-
tære enheder, tillige med højt ydende dy-
namoer og start motorer. De blev også ud-
styret med mekaniske brændstofs pumper.

Motorerne blev indledningsvis anvendt 
i udstyr til Kategori B enhederne i den 
engelske hær, som ikke deltog i direkte 
kamphandlinger, samt i visse Kategori C 
enheder, der var kraner eller anlæg med 
en Type B karosseri nedenunder.
Materiellet blev produceret af bl.a. Austin, 
Leyland, Thornycroft, Douglas, Alvis og 
Humber.

Civile udgaver var bl.a. B61/B61SV og 
B81SV som ikke blev anvendt til militære 
formål. Civile anvendelser var bl.a. mange 
brandbiler produceret af Dennis Bros, og 
endda eftermontering af en hækmotor ud-
styret dobbelt dækker bus med en B81G, 
G = Gasdrevet) motor.

Nogle entusiaster har sat B serie motor i 
personvogne, især Phantom III’ere, men B 
serie er ikke blot en ”drop- i” ombygning 
for enhver efter-krigs 6 cylindret bil pro-
duceret i Crewe. Motorerne var ikke ligeså 
raffinerede eller fuldendte som bil moto-
rerne og der eksterne tilbehør er ander-
ledes. Entusiaster skal også huske på at 
disse motor er udviklet til  kommercielle 
og militære anvendelser.

At arbejde baseret på formodninger er en 
dårlig ide. Eksempelvis har motorerne alle 
en sump (olie pan) adaptere der er an-
derledes end personvogn modellernes olie 
sumpe. Adapterne er placeret imellem mo-
torblokken og olie sumpen. Alle, undtagen 
B40 har eksterne Harmonic balancere for 
enden af krumtapakselen, og ikke ”slip-
per drive” dæmpere placeret indvendigt 
sammen med ”timing gear”, som på per-
sonbilerne. Krumtap gearet er udformet 
som en integreret del af krumtapakselen, i 
modsætning personbilerne hvor gearet er 
separat. Krumtap samlingen er længere 
hvilket skulle sende en advarsel til de der 
overvejer et ” week-end”  ombytnings pro-
jekt.

Man kan normalt skelne B serien fra per-
sonvognsmotorerne ved at de har sump 
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adaptere og ved at termostat dækkenerne 
er placeret på siden af cylinder hovedet. 
Det er på modsatte side af #1 tændrøret.

Det er måske lidt overraskende at konsta-
tere at en B serie motor i visse varianter 
kan være svære at identificere som R-R 
motor, selv af dem der kender til R-R mo-
torer; så forskellig er motor tilbehøret.

Det foranstående er ikke en udtømmende 
opremsning, men jeg håber at det ansku-
eliggør at B serien er IKKE en personbils 
motor. Bortset fra cylinder og stempler, er 
der kun få fællesdele og selv da, er der 
bortset fra stempler og stænger kun få 
dele der kan ombyttes. Bemærk at i denne 
sammenhæng betyder ”ombyttelig” IKKE 
at dele er identiske, men kun at de kan 
ombyttes. Så vidt jeg ved er stort set IN-

GEN af delene identiske. Disse motorer er 
uden tvivl en videreudvikling af efterkrigs-
periodens strømlinede R-R model udvalg. 
Men de er ikke anderledes end lignende 
motorer der blev fremstillet i Europa af 
Austin, Morris, Ford eller GM idet de havde 
samme boring og slaglængde som de til-
svarende personbiler, men var udviklet til 
kommercielle eller militære formål.

Det er interessant at bemærke at ”B” serie 
motorerne blev fremstillet i en større ud-
boret variant meget tidligere end de mo-
torer der sidenhen blev anvendt i S serie 
bilerne. Tak. Motoren er tung, men jeg kan 
hjælpe med transport. Køber skal betale 
for fragt. Alle betalingsmidler kan anven-
des.

EN SJÆLDEN ROLLS-ROYCE MOTOR UDBYDES TIL SALG

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 tillbe-
hör. Även postorderservice.

Välkommen till SU-Service!
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!
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Artikel 1: Varför denna fest & för-
beredelserna. 

Författare: Anders Rohdin

Ja nu undrar Ni nog om jag blivit rik-
tigt galen (det var jag ju i och för sig 
redan tidigare), men högfärdig har 
jag nog aldrig varit. Att komma på 
tanken att skriva om mitt 50-årsfi-
rande i RREC:s klubbtidning? Ja nu 
är det inte min idé, utan jag blev till-
frågad av flera av RREC:s medlem-
mar bland annat de två som står för 
tidningen, redaktören Jan Segerfeldt 
och layoutansvarige Svante Runber-
ger. Jag kan förstå att det kan finnas 
ett visst intresse, eftersom det var en 
mycket annorlunda fest och dessutom 

med mycket inslag av Rolls-Royce & 
Bentley. Jag tyckte dock att det vore 
mer passande om andra RREC med-
lemmar som var med på festen skrev, 
och så blir det också. Hela festen som 
också är en stor resa kommer nu att 
bilda en artikelserie i vår trevliga Bul-
letin med olika författare för de olika 
delarna.   

Redan när jag fyllde 30 bestämde jag 
mig för att mitt 50-årskalas skulle bli 
något alldeles extra. Om någon mot 
förmodan skulle komma att prata om 
mig långt efter min död så ska det 
inte vara så mycket om min relation 
till Rolls-Royce & Bentley-bilar som 
om min 50-årsfest som skulle gå till 
historien!? 

ANDERS ROHDIN
50 ÅR

EN FEST I ROLLS-ROYCE & BENTLEYS ANDA



53 - RREC SCANDINAVIA

Under de senaste tio åren har jag 
nästan dagligen planerat och grunnat 
på hur festen skall bli men framför allt 
sedan 2007 har förberedelserna acce-
lererat. Ja under sista året lade jag 
ner cirka 1 300 timmar bara på pla-
neringen. Det är inte så mycket ändå 
med tanke på att festen kom att vara 
i närmare 700 timmar!! Två timmar 
planering per timme rolig fest, om 
man så vill, det var arbetet definitivt 
värt.

Hur skulle då festen se ut? Ja, jag 
tänkte att grundtemat skulle vara 
det bästa som jag varit med om un-
der min 50-åriga levnad och då blir 
det förstås mycket bil och framför allt 
av de lite ”ädlare” märkena. Att fes-
ten inte skulle vara i Sverige utan i 
flera andra länder stod tidigt klart för 
mig. Jag hade också en dröm att få 
färdas på en riktig lyxångare. Ja, vid 
sidan om bilar är mitt stora intresse 
lyxkryssare och de så mytomspunna 
Atlantresorna. En annan för mig vik-
tig sak är att när man åker på färdig-
planerade charterresor står det ofta i 
programmet: ”Eftermiddagen fri akti-
vitet”. Det är det värsta jag vet! Så 
skriver man bara när researrangören 
är lat – nej, på min resa skall det vara 
full aktivitet i ett rasande tempo hela 
tiden. Om någon inte skulle orka är 
det ju inga problem att hoppa över 
och vila sig - eller göra något annat 
om man så vill. 

Jag har haft ett fantastiskt fint liv, från 
min barndom tills nu, med massor av 
trevliga vänner och det var framför 
allt för dem som jag ville göra denna 
fest. När jag gick igenom vad jag va-
rit med om för roliga saker utomlands 
blev det väldigt mycket. Det kom att 
visa sig att min födelsedagsresa skul-
le komma att vara i 28 dygn!!

Ingenting kunde nu hindra mig. Efter 
att jag spikat programmet som bestod 
av mellan tre och sex aktiviteter per 
dag, i tjugoåtta dygn, var det dags 
att skriva inbjudan. Hur skulle den 
utformas? Det är ju en ganska stor 
resa och skulle kosta en del pengar 
för deltagarna för jag kan ju bara stå 
för ”huvuddagen”. Jo, jag skrev ned 
ett mycket detaljerat program dag för 
dag. Jag delade in resan i sex delar: 
1. Festdagen 
2. Landsbygden i England fem dygn
3. London & Brigton sju dygn 
4. Resa med Cunards Queen Mary 2 
över Atlanten sex dygn
5. New York fem dygn och slutligen 
6. Island fyra dygn. 

Jag gjorde också en kalkyl för varje 
del av resan. Letade igenom alla 
gamla fotoalbum och såg ut de bästa 
bilderna som jag tagit när jag besökt 
platserna tidigare i mitt liv. Sedan 
åkte jag ned till mina vänner Orvar & 
Margret Olsson som äger den beröm-
da fotoaffären Q-pix.se i Västra Frö-
lunda. De blev nog lite chokade först, 
men lovade efter en stund att göra 
underlaget till inbjudan utifrån det 
material jag gav dem. De har ju själ-
va gjort trevliga häften om sina Monte 
Carlo-rallyn som de deltagit i med sin 
Bentley vid många tillfällen (Totalse-
grare 2001). Men nu var det ju min 
lilla resa detta skulle handla om. Efter 
täta kontakter om redigering av bild 
material, bakgrunder, layout mm var 
så inbjudan färdig i slutet på augusti 
2007. Det kom att bli en fantastisk 
20-sidig broschyr i A4-format. Nu 
blev det att besöka Trollhättans Gra-
fiska för att trycka upp broschyren i 
120 exemplar till de tilltänkta famil-
jerna som skulle bjudas in. Festen 
skull ju inte börja förrän den 14 juni 
2008, men här gällde det nog att vara 
ute i tid. 

ANDERS ROHDIN 50 ÅR
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Den 10 september 2008 var så allt 
klart inklusive en specialgjord logga 

för alla brevpapper och kuvert. Jag 
skickade iväg alla breven. Vad skulle 
nu hända? Skulle de flesta idiotför-
klara mig eller åtminstone säga upp 
kontakten? Hur många skulle anmäla 
sitt intresse? Jag vet ju att det oftast 
är med ett par familjer när jag besö-
ker England och Annual Rally varje år. 
Jag trodde nog och önskade att det i 
vart fall skulle bli en åtta, tio familjer 
och ett tjugotal personer. Jag hade ju 
trots allt lagt ned ett ganska så stort 
arbete. Jag hade väl inte skrämt dem 
för mycket? Jag skrev ju faktiskt att 
de kunde vara med så länge som de 
orkade eller hade tid och pengar till. 
Ja, faktiskt skulle man kunna åka 
hem redan efter en natt om man ville. 

Jag behövde verkligen inte oroa mig 
för resmålen och aktiviteterna för 
de flesta hade jag ju upplevt tidi-
gare och visste att, oavsett intres-
sen, fanns här mycket för alla som 
skulle bli kul. Men… Det var en sak 

som var fullständigt okänd för mig, 
en lyxkryssning med det anrika re-

deriet, det bästa av dem alla, 
Cunard line. Jag kände att vi 
behövde ”prya” på en av deras 
båtar, så att vi kunde berätta 
för de andra om alla regler om-
bord - vett och etikett Ni vet. 
Min sambo Rose-Marie och jag 
beställde därför en kort resa 
över tre dygn Southampton – 
Zeebrygge – Southampton i 
december 2007. Det skulle bli 
med den mest legendariska 
båten av alla, Queen Elizabeth 
2 från 1969. När vi fick reda 
på att hon skulle pensioneras 
i november 2008 för att läggas 
upp som hotell och museum i 
Dubai var detta ju lite av sista 
chansen. 

Vilket otroligt gensvar jag kom att få 
inför mitt kalas. Det var härligt när 
jag i slutet av november kunde kon-
statera att vi skulle bli 105 personer, 
varav 32 var vänner från RREC och 
från sju olika länder. Efter huvudfes-
ten som skulle vara första dagen skul-
le vi bli cirka 70 personer som åkte 
omkring på landsbygden och när vi 
kom till London skulle vi bli cirka 40 
kvar. Åtta personer bestämde sig för 
att följa med på hela resan!! 

Jag hade i förväg tänkt ut vilka sex, 
sju Rolls-Roycebilar vi skulle ta med 
oss på resan och åka med i en fin ko-
lonn. Men nu när vi blev så många fick 
det bli buss i stället. Jag bokade en 
svensk buss som for över några dagar 
tidigare med vårt bagage. På så sätt 
kunde vi flyga över utan bagage och 
mötas av bussen (samt en engelsk 
också) på Stansteds flygplats utanför 
London. Bussen fick sällskap på färjan 
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Danmark - England av Tor och Kari 
Wilhelmsen från Oslo, som hade valt 
att åka i sin Silver Shadow. Vi skulle 
ju bland annat besöka fabriken i Cre-
we och de tyckte att bilen åter skulle 
få se sitt barndomshem efter 34 år. 
Bentley Motors Ltd i Crewe höll dock 
på att bli ett problem. Fabriken är 
nämligen extremt strikt med att man 
visar fabriken för max 40 väl utvalda 
personer i veckan, och dessutom bara 
på fredagsförmiddagar. Nu var vi 73 
personer som vill komma dit på en tis-
dag och dessutom på eftermiddagen! 
Det hela löste sig när jag fick tag i min 
gamla kompis Chris Kelly (tur att han 
var en av de gäster som tackat ja) 
som är fabrikens chef mot återförsäl-
jarna på Bentleys huvudkontor i Ber-
lin. Efter min lilla klagan sa han bara: 

”Anders, du är välkommen vilken dag 
du vill och med hur många av dina 
vänner du vill.” Tack Chris. Ett annat 
problem var restaurangen The Green 
Man där huvudfesten skulle vara,ett 
stenkast från P & A Wood Ltd som vi 

också skulle bese. Restaurangen har 
plats för max 75 personer. Man löste 
det genom att bygga om baren, så 
att vi alla skulle få plats! Paul Wood 
fixade också så att ett antal personer 
byggde en liten scen i trädgården.

Under Rose-Maries och min rekog-
noseringsresa i december besökte vi 
restaurangen för att provsmaka olika 
goda maträtter. Då besökte vi också P 
& A Wood och pratade med Paul Wood 
om hur det skall gå till med visning-
en av deras fina anläggning. Vi be-
stämde då att det skulle startas upp 
gamla flygmotorer och att alla gäs-
terna skulle få åka såväl Rolls-Royce 
Silver Ghost som fabriksnya Rolls-
Royce Phantom. Efter en natt i Lon-
don, blev det så dags för mötet med 

Queen Elizabeth2. 
Vilken fantastik 
upplevelse de tre 
dygnen kom att 
bli. Jag förstår nu 
vad Paul Wood me-
nade att han känt 
när han skulle kli-
va iland, de båda 
gångerna han fått 
avnjuta resor med 
QE2.  MAN VILL 
ABSOLUT INTE 
LÄMNA BÅTEN! Vi 
insåg dock att vi 
var tvungna att 
tillsammans med 
de andra 1 600 
passagerarna, gå 
av. De 1 200 be-
sättningsmännen 

som gjort ett strålande jobb fick dock 
städa för att på kvällen bege sig ut på 
en 21-dagars kryssning.

Hela tiden har jag skickat ut ”Nyhets-
brev” till alla gästerna för att hålla 
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festen ”hot”. Tills nu hade det kom-
mit ut tolv stycken, men fler blir det?! 
Det gäller att planera i god tid. I ett 
nyhetsbrev som delades ut i början 
av februari 2008 var det dags att be-
stämma vad man skulle äta. Jag och 
”Bea” på The Green Man hade nu till-
sammans bestämt vad det skall bju-
das på. För så väl förrätten, varmrät-
ten som efterrätten skulle det erbju-
das fem alternativ. Här gällde det att 
göra en snygg matsedel som dess-
utom skulle vara tvåspråkig. Trollhät-
tans Grafiska skulle trycka den på ett 
fint tjockt papper med struktur. Men 
det visade sig att menyn blev fel-
tryckt.  Leverantören hade inte mer 
hemma av det finaste så det blev att 
trycka om på det näst finaste. Det är 
inte alltid som det går som man pla-
nerat. 

Nyhetsbrevet i mitten på februari fick 
nog de flesta att sätta kaffet i vrång-
strupen. Jag hade funderat på att ha 
någon form av underhållning på The 
Green Man. Jag lyssnade med Ro-
bert ”Robban” Broberg om han kunde 
komma över med sin blå gitarr, men 
han var redan bokad. Dessutom var 
ju vår klubbmedlem Miro Simic med 
bland gästerna, och jag visste ju att 
han inte skulle åka utan sin gitarr. Jag 
fick den strålande idén att, eftersom 
jag bara levt 1½ år på 50-talet, så var 
det ju 60-talet som kom att bli mitt 

stora musikdecennium. Hep Stars var 
ju utan tvekan det populäraste ban-
det under denna tid i Sverige - de 
sålde faktiskt mer skivor i Sverige 
åren 1964-1969 än Beatles och Rol-
ling Stones tillsammans!! De var mina 
stora idoler tills ABBA kom på 1970 
talet. ABBA skulle inte ha funnits utan 
Hep Stars, för det var ju när Benny 
var medlem i Hep Stars som han 
kom att träffa Björn. Nu var 70-talet 
inte bara ABBA för mig, det fanns ju 
Svenne & Lotta också, vad bra dom 
var… Jag tog mod till mig, och skrev 
ett brev till Svenne Hedlund. Dröm 
om min förvåning, dagen efter ringer 
han upp mig! Han tycker att hela min 
fest är både tokig och rolig. Efter en 
del diskussioner bokar jag in Svenne 
& Lotta med The Hep Stars. Det var 
väldigt kul att skriva det nyhetsbrevet 
och höra kommentarerna som sedan 
kom. Man kunde tro att jag kände 
Svenne tidigare, men så var det inte. 
Jag ”kryddade” nyhetsbrevet med vi-
nylskivor av The Hep Stars. Jag lycka-
des köpa in 70 singlar med bandet, på 
4 dagar, mestadels på Tradera/Ebay. 
Inte så konstigt att priserna steg kraf-
tigt i samband med detta. Det spred 
sig tydligen som en löpeld bland säl-
jarna att det fanns en heltokig person 
i Trollhättan som ropade in alla Hep 
Starsplattor oavsett pris. Vid utskick-
et försåg jag varje skiva med ett eget 
konvolut! Jag fick Svennes tillåtelse 

ANDERS ROHDIN 50 ÅR
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att tillsammans med Q-pix göra om 
en av deras nyare affischer, och lägga 
på min logga och text.

I brevet skrev jag: Håll tillgodo. Sätt 
på skivan och dra upp volymen (gran-
narna gillar det också, så det är ingen 
fara). Skivfodralet är unikt och finns 
bara i 150 exemplar. Är Ni flera i fa-
miljen som skall med på resan har Ni 
fått ett var så att Ni inte börjar slåss. 
Ett ”scoop” är att bandet kommer att 
förstärkas med gästartister! Som för-
älder har man ju ett visst ansvar. Nu 
när min son Hans skulle gå ut musik-
linjen på gymnasiet dagen före, tyck-
te jag att han skulle få en bra start re-
dan Dag ett som musiker. Han kom 

därför att med sin Fendergi-
tarr spela minst en 

låt (Cadil-

lac), tillsammans med Janne Frisk! 
Det kallar jag för en rivstart på kar-
riären.

I ett senare nyhetsbrev var det åter 
dags för en bilaga. Svenne tipsade 
mig om en bra dubbel-CD. The Hep 
Stars 40 år med gruppen och 40 hits. 
Det fick bli en gåva från mig och Hep 
Stars. Alla kan ju inte spela vinylski-
vor i bilen. 

En sak som höll på att bli ett riktigt 
stort bekymmer, var att Cunard låtit 
meddela oss att Queen Mary 2 var 
fullbelagd den 26 juni från England till 
USA, trots att vi bokat i december!? 
En dag ringde dock resebyrån och sa 
att det var arrangörer som köpt på sig 
spekulativt och nu lämnat tillbaka en 
del biljetter. Puu…

T v å veckor före 
a v - färden fick alla en 
g ä s t - bok på 80 sidor i A4 for-
mat. Här kunde man läsa om alla pro-

gram med tider, viktiga tele-
fonnummer, transferlistor 
mm. Nästan alla famil-
jer skulle vara med olika 
länge så det blev en hel del 
logistikplanering.

ANDERS ROHDIN 50 ÅR
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Det roligaste var dock att Gästboken 
innehåller en sida om varje familj. 
Här framgick hur länge de skulle vara 
med, vad de hade för relation till ju-
bilaren, deras intressen samt deras 
intressanta fordonsinnehav! Jag hade 
också bett om att få in foton på alla 
(skyllde på att jag skulle göra ett fo-
tokollage). Dessa bilder visade sig 
dock hålla mycket ojämn kvalité. Det 
blev massor av redigeringsarbete för 
Q-pix.se. De lade till hår på någras 
huvuden, som var delvis bortklippta, 
man rev fula hus och ersatte dem 
med vackra gräsmattor och buskar. 
Det är inte klokt vad man kan redu-
cera och ändra på en bild. 

Många har undrat hur jag dokumen-
terat resan. Jag har i vanlig ordning 
tagit alldeles för mycket bilder, med 

god hjälp av de andra gästerna, blev 
det över 6 000 stycken. Det blir också 
en långfilm! Min sons fästmö går en 
gymnasielinje i Göteborg. Där får hon 
en gedigen utbildning i fotografering, 
filmning och redigering, så hon filma-
de de första 13 dagarna, sedan tog 
jag över när det bär iväg över Atlan-
ten. Hoppas att filmen blir klar i vår. 

Hur resan blev? Ja det får Ni läsa om 
i de kommande artiklarna som till 
största delen skrivs av andra klubb-
medlemmar i R-REC som var med på 
festresan. 

Avslutningsvis vill jag bara säga att 
min 60-årsdag är färdigplanerad!!! 
Allt är bokat och klart. Den blir i 
Sverige och kommer bara att vara i 
knappt två dygn - mer säger jag inte.

ANDERS ROHDIN 50 ÅR
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Bentleys absolut häftigaste superlyxbil har 
släppts fri på vägarna. Den heter Bentley 
Continental Supersports och är det råaste 
som har kommit ut från fabriken hittills. 
Bilen sägs vara inspirerad av originalet 
som kom 1925 och var en tvåsitsig Bentley 
3 litre.

Bentley Continental Supersports drivs med 
E85 biobränsle (vilket kan bli standard på 
alla modeller senast 2012) och med sin 
6,0 liters dubbelturbo W 12-motor på 630 
hkr och naturligtvis fyrhjulsdrift, har den 
prestanda i racerklassen. Eller vad sägs 
om 0-100 på 3,9 sekunder och ett vrid-
moment på 800 Nm vid så långt ner som 
vid 1 700 varv! Det uppges att bränsleför-

brukningen skulle vara så snål som 1,63 
liter per mil men då får man nog köra med 
ett ägg under gaspedalsfoten. 

Naturligtvis har man filat på de teknis-
ka konstruktionerna på olika sätt för att 
uppnå optimal fart och väghållning. Till 
exempel har hjulupphängningarnas alu-
miniumkomponenter trimmats särskilt, 
styrningen skärpts och stora karbonbrom-
sar monterats. Med en inredning delvis i 
karbon för låg vikt och bästa kroppsgrepp 
vid forcerad körning har man också meto-
diskt skalat av ett kilo här och där på alla 
ställen. Med alla de nya luftin/utsläppen i 
karossen ger bilen mer intryck av racerbil 
än av lyxsportbil. Men bilen kan vara både 
och, allt enligt förarens humör för tillfället.

SENASTE BENTLEYNYTT

Text Jan Segerfeldt. Bild: WorldCarFans
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MER BENTLEYNYTT

Bentley har också (inte helt överraskande) 
presenterat det senaste när det gäller ca-
briolet-modellen GTC. Den har fått exakt 
samma behandling som systermodellerna 
Continental GT och Continental Flying 
Spur redan har genomgått nämligen den 
särskilda Speed-behandlingen. I denna in-
går förstås en utseendemässig uppgrade-
ring med samma detaljer som de tidigare 
Speedmodellerna. Särskilt utmärkande är 
de stora 20-tumsfälgarna med special-
däcken. Andra säkra kännetecken är den 
mörkare grillen och de stora avgasrörsän-
darna som sticker ut i aktern. Men allt är 
inte bara sådant som syns. Till paketet hör 
också att motorn levererar hela 600 hkr 
i stället för standardmodellens 552 vilket 
möjliggör 0-100 på 4,5 sekunder och en 
toppfart på 324 km/tim (200 mph) med 
suffletten uppe. Med nedfälld sufflett för-
lorar man 8 km/tim och på köpet blir man 
väldigt rufsig i håret. Oavsett om suffletten 
är uppe eller nere så har vi här världens 
förmodligen snabbaste fyrsitsiga cabriolet. 

Bentley har samtidigt passat på att anmä-
la prishöjningar på samtliga modeller med 
5 procent rakt över från 1 april på grund 
av att pundet har fallit drastiskt i värde 
mot andra valutor främst euron. De flesta 
som köper en ny Bentley ryggar inte för en 
sådan liten prishöjning, även om det kan 
uppfattas som något äventyrligt att gå ut 
med en prishöjning nu när bil- och finans-
marknaderna är i kaos och världsekono-
min är i recession. Å andra sidan drabbas 
bara engelsmännen själva av höjningarna 
medan prisnivån ligger still på de bilar 

som säljs på den europeiska marknaden 
i övrigt liksom i USA, Kina och Ryssland. 
Billigaste modellen Continental GT kostar 
nu £ 123 800 i Storbritannien.

Den i vissa kretsar inte helt okände portu-
gisiske idrottsmannen Christiano Ronaldo 
med arbetsplats Manchester i England 
råkade nyligen krascha sin just nyinköp-
ta Ferrari 599 GTB (prisklass 2,5 milj kr) 
i tunneln under Manchesters flygplats. 
Sådant är stort i den del av mediabran-
schen som går under namnet kvällspress. 
Det påstås att han inte ens hade bilen för-
säkrad. Hans holländske polare Edwin van 
der Sar låg bakom honom i tunneln med 
sin Bentley och plockade upp den uppska-
kade men fysiskt oskadde stjärnspelaren 
ur vraket efter olyckshändelsen. Nu går 
det ingen nöd på honom efter att ha för-
stört Ferrarin. Redan dagen efter inciden-
ten hade Ronaldo skaffat sig en sprillans 
ny Bentley Continental GT Speed! Hemma 
i garaget har han också en Bugatti Veyron, 
en Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, 
två Porsche Cayenne och en BMW M6. 
Med Ronaldos rykte utanför planen och 
mot bakgrund av hans nästan oersättliga 
värde som yrkesman är det tveksamt om 
det finns någon som kan erbjuda honom 
en bilförsäkring till en rimlig kostnad. Om 
han tar med sig några lagkamrater på en 
tur och det skulle gå så illa att de blir ska-
dade, riskerar försäkringsbolaget att be-
tala ut så stora ersättningsbelopp att hela 
försäkringsvärlden kan vara i gungning. Vi 
får hoppas att Ronaldo har lättare att hålla 
sig kvar på vägen nu när han kör sin nya 
Bentley.



61 - RREC SCANDINAVIA

INGEMAR JOHANSON OCH EN CAMARGUE

Vår förre World Champion Ingemar Johansson, en av våra största idrottslegender ge-
nom tiderna, framför Lars Wass gula Rolls-Royce Camargue. Ingemar och Lars är här 
på väg från ett besök hos Göran Karlssons (Göran med GeKå i Ullared) bilmuseum. Gö-
ran hade många fina bilar i sin samling mest amerikanare från 40- och 50-talet. Dock 
bara en Rolls-Royce av modell Shadow. I hans samling fanns även Ingemars Excalibur 
garagerad, vilket förklarar resan.

På hemvägen berättas det att då Ingemar inte tålde AC, så hade han sidorutan ner-
dragen. I en rondell blev bilen omkörd av en annan bil, varvid föraren i den andra bilen 
drog ner rutan och hojtade:

” Dö, Ingemar, sätt på radion, dom snackar om dej!”

Vår folkkäre Ingemar gick ur tiden för en tid sedan. Denna lilla anekdot om Ingemars 
lilla Rollsresa får utgöra ett minne av vår store idrottsman.

text & bild Lars Wass



Derby Bentley 3½ litre, Mulliner karrosse 
1934 stelnr.: B134CR Pris. DKR 295.000
Perfekt stand, komplet nye bremsebelæg-
ninger, starter, benzinpump og kører per-
fekt 4 nye dæk medfølger, komplet original 
værktøjshylde i bagagerum, sammen med 
Dunlup messing pumpe, og donkraft m.m. 
Komplet restaureret i Sydafrika år 2000.

Henvendelse Jens Kjærulff, Danmark 0045 
40 14 80 44 
eller e.mail  formand@rrec.dk

Två Rolls Royce Silver Spur II, säljes krockade fram och bak. En tredje re-
servdelsbil ingår i priset. Det är uppskattningsvis 100 timmars arbete att 
byta de defekta delarna. Det som tillkommer är lackering. Bilarna är rost-
fria och kommer från USA. Bilarna är intullade och momsade i Sverige.

Bilarna är köpta på auktion till ett förhållande lågt pris. Jag blev av med 
min verkstad, och har nu ingen möjlighet att fullfölja projektet.

Alla tre bilarna säljes för 250.000 kr. ihop. 

Kontakta Pierre Thiger för mer information/visning på 0708-182110 el-
ler pierre.thiger@telia.com

MEDLEMSANNONSER
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NYA ROLLS-ROYCE 
200 EX OFFICIELL
bilder: Rolls-Royce Motors 

PROTOTYP 200 EX DEBUT PÅ GENEVEMÄSSAN
3 MARS KL 13.45

längd 5399 mm
berdd 1948 mm
höjd 1550 mm
hjulbas 3295 mm

Motor ny V12

Däck fram 255/45 R 20
Däck bak 285/40 R 20
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I mai 1971 var jeg 21 år gammel og hadde 
en 1950 Mercedes 170VA, som jeg hadde 
stor glede av i mange år. Jeg var allerede 
den gangen aktiv i Veteranbilmiljøet, og en 
“gryende Engelsk syke” hadde nok allere-
de da så smått begynt å komme snikende. 
Året før kjøpte jeg meg en Austin Seven 
1932 modell, som jeg dessverre aldri ble 
ferdig med, men ny eier restaurerte denne 
ferdig - heldigvis.

En Rolls Royce hadde jeg selvfølgelig aldri 
sett i virkeligheten, det var jo en fjern og 
uoppnåelig drøm! Imidlertid arrangerte 
RREC en tur fra England til Norge dette 
året, hvor bla et overnattingsstopp på Ul-
lensvang Hotell var lagt inn. En samling 
av biler og medlemmer fra Norsk Veteran-
vogn Klubb, avdeling Bergen reiste inno-
ver for å se på bilene ( vi lå selvfølgelig på 
stedets campingplass !)

Den samlingen av Rolls Royce som jeg fikk 
se ved denne anledningen med årsmodel-
ler fra Silver Ghost 1913 til ny 1971 modell 
Silver Shadow merket meg for livet! Jeg 
ble kort og godt frelst, for en opplevelse!

Mange fantastiske biler, men jeg husker 
spesielt godt Elisabeth Arden sin person-
lige Rolls Royce ! Hun var en dame med 
sikker smak, og fikk den spesiallakkert, 
hør bare: rosa karroseri, grå skjermer 
og svakt gule ruter. Smaken er forskjel-
lig, men jeg ble stum av det vakre synet 
! Jeg tok selv dette bildet utenfor hotell 
Ullensvang i 1971!

Drømmen om å eie en Rolls Royce kunne 
ingen ta fra meg - og endelig i mitt 48. år 
ble drømmen oppfylt!
Smaken er, som nevnt forskjellig - men 
Rolls Royce er nå verdens vakreste Bil!

Jørn Abrahamsen

(Jørn Abrahamsen i Bergen er eier av flere 
klubb-biler og bidrar ofte til veteranbilsider 

og blader med sine historier. 
Se hva Jørn Abrahamsen endte opp 
med i artikkelen ”My love my life” et 
annet sted i bladet. Red.Anm.)

PROPERTY OF A LADY
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Et av våre medlemmer i den norske seks-
jonen har skrevet bok om historien til en 
gammel bil. Ikke hvilken som helst bil, 
men familiens Silver Ghost og boken heter 
selvsagt “Ghost Story”.

Fra 1907 til 1928 produserte man den le-
gendariske Rolls-Royce Silver Ghost, Rolls-
Roycenes Rolls-Royce. Produksjonen fore-
gikk både i USA og i England. 
Silver Ghost ble produsert i 
omlag 8.000 eksemplarer 
hos Rolls-Royce i Derby og i 
Springfield, Massachusetts. 

Dette er historien til en av 
dem, 114AU. Den rullet ut i 
1924 og bor nå godt i en tørr 
garasje i Oslo. Spørsmålet 
er, som med alle gamle bi-
ler; hvilket liv har bilen levd 
i mellomtiden? Med en så 
gammel bil kan det ha vært 
litt av hvert og det er sikkert 
en spennende historie. Dette 
er eierens historie om hvor-
dan 114AUs historie ble gra-
vet frem og sporet opp. 

Boken skildrer en bestemt bils historie 
men også de første bilers vekslende po-
pularitet. 30 og 40 år gammel var 114AU 
knapt verd skrapmetallprisen og var nær 
ved å bli spiker et par ganger.

På dette viset skildres også den spennen-
de historien om bilismen og nesten hele 
bilhistorien fra bilismens barndom og til i 
dag er bakteppe for fortellingen.

Boken illustrerer de mange kildene en kan 
nytte når en graver frem en bils historie. 
Forfatteren har satt inn annonser i lokala-
viser der bilen har levd sitt liv og folk har 
hatt minner fra gamle dager da bilen ble 
brukt til både det ene og det andre. For-
fatteren har også vært detektiv og snust 
opp dokumenter, registreringspapirer og 
avdekket karosserimakere som ikke byg-
get karosseriet på bilen, men som satte 
sitt navn på det.

114AU har hatt mange og svært ulike eiere 
og den har reist flere ganger over atlanter-
havet. Bilen har hatt flere ulike karossrier 
ofte fra andre spøkelser.

Fortellingen er bygget opp som en de-
tektivroman og den effekten fungerer. En 
blir grepet av undring om hvordan det 
går i neste kapittel. Hva skjedde så med 

114AU? Boken er rett og 
slett spennende skrevet.

Fortellingen er en tidvis inn-
gående skildring av men-
neskene som eide bilen. 
Deres livsverk, levesett, 
livssyn og skjebne berøres. 
Boken viser menneskets for-
gjengelighet målt mot Rolls-
Roycens mekaniske mester-
verk. (Boken ble utgitt til 
hundreårsjubileet for Silver 
Ghostsproduksjonsstart.) 
Forfatteren evner å gå “un-
der huden” på enkelte av bi-
lens eiere og beskriver dem 
tildels rørende.

Boken er på ca. 100 sider effektiv tekst, 
så den er overkommelig. Boken er skrevet 
på relativt rik engelsk slik at den vanlige 
skandinaviske leser, lærer et par gloser 
underveis.

Forfatteren har brukt 10 år på å lete frem 
historien. Ikke alle er så opptatt av 114AU 
som forfatteren, men alle vil glede seg til 
neste kapittel, når de leser denne histo-
rien.

Boken er definitivt verd prisen 
på kr. 150,-. 
ISBN-13978-1-905006-52-6
Utgitt av The London Press
Boken er anmeldt av Hans Edvard Sunde.

SPØKELSESHISTORIE
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BENTLEY AZURE T - 
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Världens mest eleganta cabriolet
text: Jan Segerfeldt
bild: Bentley Motors

Bentley presenterade nyligen den sista årsmodellen av Arnage kallad Final Series 
(se Bulletinen nr 4 2008). Lagom till den för USA-marknaden mycket viktiga bilut-
ställningen i Los Angeles släppte Bentley den 12 november 2008 sin senaste va-
riant av Azure, nu med namntillägget T för turbo. Sedan ett år tillbaka görs en 
tvådörrad kupéversion av Bentley under namnet Brooklands och den har mycket 
gemensamt med den fyrdörrade Arnage men ännu mer med cabrioleten Azure. 
Brooklands-tillverkningen är begränsad till totalt 550 exemplar, så man kan ana 
slutet på den produktionen. Det finns goda skäl att anta att hela programmet med 
de stora Bentleymodellerna, som har gått i arv från Rolls-Royce Silver Seraph från 
1997-98, snart kommer att ersättas av något modernare (men ännu hemligt) som 
Bentley utvecklat med hjälp av Volkswagens enorma resurser. 

Bentley Motors går ut hårt i sin marknadsföring av Azure T och påstår att den är 
världens mest eleganta cabriolet och att den garanterat kommer att bli en framtida 
klassiker. Kanske något överdrivet men visst är den oerhört elegant! Enligt Bentley 
själva har designen till Azure inspirerats av Bentley S 1 Continental Park Ward drop-
head coupe från 1955 och det är ju ingen dålig utgångspunkt. Man kan väl - utan att 
utmana smakexperterna - säga att närmaste (och enda?) konkurrenten på området 
för superbilscabrioleter, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, har en något an-
norlunda utstrålning. Mot bakgrund av att det blir ett mycket begränsat antal Azure 
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försetts med samma utvändiga ventila-
tionsgrillar av LeMans-typ bakom hjulhu-
sen i framskärmarna som Arnage Final 
Series och Brooklands. 

Interiört är bilen uppgraderad med snyggt 
skinn i lyxigaste utförandet med diamond-
quilted-mönster på dörrsidor och stolar 
och insydda Bentleyemblem på stolsryg-
garna. Inredningen utstrålar mer sportig-
het genom att pedalerna gjorts i alumi-

BENTLEY AZURE T - Världens mest 
eleganta cabriolet

T som kommer att tillverkas kan den kan-
ske komma att bli lika eller mer exklusiv 
än självaste Bentley Brooklands? Det finns 
ingen uppgift i Benteys pressmaterial som 
säger något om hur många Bentley Azure 
T som kommer att tillverkas eller om den 
på samma sätt som Brooklands skulle vara 
en limited edition.

Prestandamässigt kommer den nya 
Bentley Azure T ikapp Bentley Arnage T 
och Bentley Brooklands, som den delar 
motor med, en 6,75 liters V8 som ger 500 
hästar (upp 14 procent) och vridmomentet 
är hela 1 000 Nm (upp 11 procent). Detta 
gör att den massiva, drygt 2 700 kg ton 
tunga bilen gör 0-100 på cirka 5,5 sekun-
der och toppar 288 km/tim. 

Som standard på Bentley Azure T ingår 
femekrade 20-tums alumuniumfälgar för-
sedda med Pirelli P Zero 255/40 ZR20 
däck, som ger den en sportigare och kör-
gladare väghållning än ursprungsmodel-
len. Till detta behövs bättre bromsresur-
ser, vilket säkerställs genom större venti-
lerade skivor (420x40 mm fram och 356 
x 28 mm bak) i karbon/silikonkarbid som 
har korsborrats för ökad värmeavledning. 
Det är faktiskt de största bromsar som 
har gjorts till en serietillverkad bil enligt 
Bentley Motors. För att det ska synas att 
detta är en vassare modell har T-versionen 
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nium med lufthål och instrumentbrädan, 
som är i exklusivt mönstrat trä som sig 
bör, har fått delen vid förarinstrumenten 
inbyggda i en panel som har maskinpo-
lerats till aluminiumfinish. Givetvis finns 
iPod- och USB-kontakter. 

För den som vill göra sin bil helt unik 
kan kanske valet bland 42 lacker, 8 trä-
fanérutföranden 
och 25 skinnfär-
ger kombineras till 
något som sticker 
ut. Skulle detta 
ändå inte räcka, 
står teamet hos 
Mulliner redo att 
följa minsta vink 
från köparen så att han kan få sin 
bil helt personlig. Bentley räknar 
med att de flesta som köper en 
Azure T också anlitar Mulliner för 
att lägga till utrustning utöver den 
redan rikliga standardutrustningen. 
Ett populärt tillval är den avance-
rade Naim Audio System med 1100 
watt och tio högtalare, en dubbel-
kanals sub-woofer och åtta DSP 
modes för att uppnå en närmast 
koncertlokalskänsla på ljudanlägg-
ningen.

BENTLEY AZURE T - Världens mest 
eleganta cabriolet

Som på den vanliga Azuren kan man fälla 
ner taket på 25 sekunder med en knapp-
tryckning. Men åker man öppet kan man 
lika gärna stänga av Naimanläggningens 
förnämliga men trots allt artficiella ljud 
och lyssna på naturligt och äkta trafiko-
väsen i stället. I perfekt live hi-fi stereo 
surround-ljud!
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Jag beklagar: Jag lyfte aldrig på motorhu-
ven för att kolla motorn. Jag missade att 
kolla bagageutrymmet. Jag glömde titta 
under bilen efter eventuella rostskador. 
Dessutom provåkte jag aldrig i baksätet. 
Jag vet alltså inte om det var bästa malt-
whisky i flaskorna i cocktailkabinettet. Hur 
sjutton kan man då kalla detta för en prov-
körning?

Kan jag skylla allt på att jag var så totalt 
överväldigad av att ha fått köra den här 
bilen att jag kände mig som en nyföräls-
kad tonåring? Allt annat här i världen kän-
des helt oväsentligt just då. Detta var en 
pojkdröm som hade blivit verklighet. Helt 
otroligt!

För tredje året hälsade jag på Rohdins 
Automobile Service när man hade öppet 
hus i oktober. Som alltid är det en härlig 
upplevelse att som besökare få gå om-
kring och känna in sig bland alla dessa 
fina Rolls-Royce och Bentley som är till 
salu eller inne för större eller mindre re-
parationer och att träffa alla trevliga män-
niskor som har gemensamma in tressen. 

På Rohdins öppethusdagar i fjol blev jag 
särskilt imponerad av den fina norskregist-
rerade Rolls-Royce Phantom V med touring 
limousinekaross av James Young Ltd som 
man just då hade inne för servicearbe-
ten. Det visade sig att samma bil fanns på 
plats även i år och nu ingick den dessutom 
bland salubilarna med en prislapp på cirka 
miljonen vartill kommer importkostnader-
na från Norge, säkert minst ett par hundra 
tusen till. 

Det utvecklade sig så den här gången att 
jag skulle få lov att provköra den. Av alla 
fantastiska bilar som jag kunde ha fått 
provköra hos Rohdins var det den här 
som kändes som mest ouppnåelig av alla. 
Skulle jag verkligen få köra en Phantom 
V och dessutom den vackraste av dem 
som gjorts? Nu tycker säkert många av er 
som läser detta att det är väl ingen större 
upplevelse att köra en stor tung och klum-
pig limousine. Nej tacka vet jag en härligt 
sportig Bentley med öppen tourerkaross, 
säger ni. Tyvärr, ni har missat något vä-
sentligt!

REDAKTÖREN PROVKÖR: 
ROLLS-ROYCE PHANTOM V 
JAMES YOUNG TOURING LIMOUSINE 1964
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När man är ung och vacker vill man ha 
fart och fläkt. Givetvis ska man susa fram i 
hög fart i en sportbil med livet som insats. 
Men när man blir äldre (det gäller i vart 
fall några av oss, andra blir aldrig äldre) så 
vill man kunna njuta av livet och då är re-
san i en fin Rolls-Royce kronan på verket. 
Känslan av att kunna glida fram med gott 
om plats, maximal komfort, skyddad från 
vind och kyla och se den yttre verklighe-
ten i tysthet passera revy genom fönstren 
är en helt annan men minst lika intressant 
upplevelse. Det är så man ska åka i en li-
mousine.

Som alla förstår var detta den absolut 
första gången jag satte mig vid ratten på 
en Phantom V för att få tillfälle att känna 
hur ett sådant här imposant fordon är att 
köra med på vanliga vägar. När man kliver 
in i förarsätet blir man först överväldigad 
av den mycket väldesignade instrument-

brädan som skiljer sig 
något från den tra-
ditionellt utformade 
brädan på Phantom 
V gjorda av Mulliner-
Park Ward. Jag tycker 
James Young har lyck-
ats minst lika bra. All 
information som be-
hövs finns där bland 
instrumenten och alla 
de blanka knapparna 
kan lätt nås av föraren. 
Det är gott om plats på 
den breda förarsitsen 
som är en tvådelad 
soffa i ljusbeige skinn. 
Om man vill hindras 

från att glida omkring i svängarna finns 
två utfällbara armstöd i mitten som fångar 
upp en. Först i med startnyckeln och sedan 

trycker man på startknappen bredvid på 
instrumentbrädan. Trodde jag. Men jag le-
tade och letade och hittade inte startknap-
pen! Nu har jag redan gjort bort mig innan 
jag ens har hunnit köra iväg. Pinsamt. Men 
visst ja, man hade ju inte längre någon 
separat startknapp 1964, man vrider helt 
enkelt bara om nyckeln och motorn startar 
omedelbart. Inget oväsen här inte. Bara 
ett jämnt purrande från den stora V8:an. 
Med automatlådans mekaniska växelväl-
jare i läge Drive, lossa på handbromsen 
under instrumentbrädan och vi är igång. 
Det är först nu som man inser att det är ett 
enormt stort ekipage man ska ratta. Det 

REDAKTÖREN PROVKÖR ROLLS-ROYCE PHANTOM V
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är verkligen som ett stort slagskepp! Hur 
ska man kunna manövrera detta på smala 
krokiga vägar? 

Anders Rohdin och hans personal har 
som vanligt lagt in en utmärkt fin prov-
körningsbana med varierade vägar, bitvis 
smala och kurviga, men alltid på fin as-
falt och i vacker miljö. Insåg Anders verk-
ligen vad han gjorde när han erbjöd mig 
fri tillgång till att ta ut den här dyrgripen i 
Trollhättetrafiken? Man blir lätt svettig när 
man tänker på alla dessa tusentals timmar 
med förstaklassens hantverksarbeten som 
lagts ner för att åstadkomma den här ut-
omordentligt fina bilen som ny en gång i 
tiden. Det är ett stort ansvar som jag har 
tagit på mig när jag nu lämnar Rohdins in-
dustriområde och ger mig ut i den farliga 
trafiken för första gången i en Rolls-Royce 
Phantom V. 

Blicken framåt över den respektingivande 
motorhuven är som i en vacker dröm. 
Plåten på de vidsträckta skärmarna och 
motorhuven är perfekt slät. Den svarta 
lackeringen blänker så att hela landska-

pet återspeglas i den men tyvärr även de 
starka solstrålarna, som inte helt kan av-
skärmas med hjälp av de nedfällbara sol-
skydden i taket. Känslan av att det inte är 
jag som styr utan att bilen glider med mig 
genom att något overkligt främmande vä-
sen lyfter mig framåt, är bedövande. Jag 
är helt förtrollad. Hur kan en sådan bjässe 
vara så otroligt lättmanövrerad?

Man blir varse att bilen är mer än sex me-
ter lång och att det är flera av de metrarna 
som är bakom platsen där man själv befin-
ner sig som förare. Det vill till att man får 
plats över på vägen när man möter andra 
bilar, särskilt på de här typiskt svenska, 
krokiga skogsvägarna. Ingenting får även-
tyra den här förnämliga bilens skick under 
provkörningen, inte så litet som en skrapa 
i lacken kan tolereras. Det skulle vara ka-
tastrof för mig om något sådant hände. 
Ändå känner jag ingen överdriven oro för 
att något ska gå fel. Man invaggas faktiskt 
i en viss trygghet när man sitter vid ratten. 
Bilen är härligt följsam och utför inga egna 
konstiga rörelser. Däremot får man akta 
sig för att köra för långt ut i vägrenen vid 
möten på småvägarna, annars riskerar de 
2,8 tonnen att komma för långt ner i mjuk-
varan i diket. Sikten runt om genom alla 
rutor är helt okej. Det är bara svårigheten 
att backa som gör mig osäker. Var slutar 
den egentligen bakåt? Framåt glider man 
bara med och njuter hela vägen. 

Visst hördes motorn vid kraftigt gaspådrag 
men bara svagt. Klockan hördes däre-
mot inte alls eftersom den hade stannat. 
Växlingarna med automatlådan gick mjukt 
nästan omärkligt och den servoassisterade 
styrningen dolde elegant benägenheten 
till understyrning. Visst kände jag att det 
fanns ojämnheter i vägbanan men fjäd-
ringen var behagligt mjuk, så mjuk att om 
jag hade gjort älgtestet skulle skutan ha 
kapsejsat direkt. I vart fall krängde den 
märkbart vid varje sväng på ratten. Man 
kan väl beskriva känslan av fjädringsrörel-
serna som typiskt amerikanskt avstämd. 
Undrar om fjädringen på en USA-exportbil 
som den här möjligen var mjukare inställd 
än på bilarna avsedda för den europeiska 
marknaden? Kanske skulle jag ha kunnat 
bli sjösjuk om jag hade kört slarvigt force-
rat i svängarna. Men det gjorde jag inte. 
Det passar sig verkligen inte med den här 
bilen. Samtidigt är det betryggande att 
veta att det går att köra på ett mer ag-
gressivt sätt om det i en utsatt situation 
skulle bli nödvändigt (med sjösjukan som 
biverkningar). Man får inte glömma (och 
det gör man inte heller) att detta inte är 

REDAKTÖREN PROVKÖR ROLLS-ROYCE PHANTOM V
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en modern bil. Med sin traditionella 
konstruktion, sitt separata chassi 
och en påbyggd hög, rymlig men 
tung kaross, står den för en klart 
gammalmodig teknik. Modernare 
bilar ger en klart annorlunda kör-
upplevelse. Modern bilteknik hade 
faktiskt hunnit rätt långt redan 
1964. Den här bilen hade inte 
hängt med i den utvecklingen. Den 
försökte inte heller. Den skulle vara 
traditionell. 

Jag förflyttar mig gärna de 45 åren tillba-
ka till december 1963 när bilen lämnade 
James Young Ltd i London för att skeppas 
över till USA. Tänk att vara den lycklige 
privatchaufför som just har fått jobbet att 
ta ut sin husbondes nya limousine för för-
sta gången i New Yorks täta trafik. Man får 
hoppas att han inte var nervöst lagd. En 
Phantom V ska köras varligt, om det ska 
vara behagligt för medpassagerarna. 
Visserligen fick jag aldrig kollat det per-
sonligen, men jag vågar garantera att ni 
skulle gett mig klart bättre än godkänt 
om ni hade åkt med mig där bak. Men 
hur ska jag egentligen säkert kunna få 
reda på hur en baksätespassagerare 
upplever att bli körd i den här fina bilen? 
Jo, det är väl lätt fixat - om jag bara 
köper den och anställer en lämplig pri-
vatchaufför så kan jag själv få uppleva 
baksäteskänslan varje dag. 

Här uppkommer dock två små problem.

•	 Vilken bank vill låna mig pengarna? 
OK, jag kan ju alltid sälja båten. Men 
då återstår ändå ett problem:

•	 Var hittar man en kvalificerad Rolls-
Royce-chaufför i dessa tider?

 Summering: Tyvärr märker ni nu efter 
att ha läst igenom hela artikeln att den 
saknar konkreta, användbara testfakta 

från provkörningen. Det kommer att ta 
lång tid innan jag har återhämtat mig helt 
från den här fantastiska, övermäktiga och 
overkliga upplevelsen. Så länge jag inte är 
tillbaka vid mina sinnens fulla bruk mäktar 
jag inte med att återge eventuella konsta-
terade testfakta på ett för er läsare adek-
vat och konsumentupplysningsanpassat 
sätt. Jag beklagar detta men jag är inte 
ledsen för det. Tvärtom. Måtte känslan av 
körupplevelsen stanna kvar länge! 

REDAKTÖREN PROVKÖR ROLLS-ROYCE PHANTOM V
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Här är i alla fall avslutningsvis några vettiga upplysningar:

Rolls-Royce Phantom V

Motor: V8, 6 230 cc

Växellåda: 4-speed automatisk

Längd/bredd/höjd: 6045mm/2005mm/1727mm

Chassi nr: 5LVB49

Motor nr: B24PV

Styrning: LHD (för USA)

Ex factory: Dec 1963

Årsmodell: 1964

Utställd: 1964 New York Show

Test före leverans: Engelskt reg nr 684EGK 

Återimporterad till England: Troligen reg no KGH662A (för 1962-63)

Karossmakare: James Young Ltd

Kaross:  Touring Limousine 

Design nr: PV22

Body nr: 9191

Registrerad förste ägare i USA: H Kahlman USA

Nuvarande reg nr: A 696 (Norge 2005)

Ihärdigt obekräftat rykte: Ägdes av Björn Borg en tid i Monaco

Fakta: Nu till salu hos Rohdins för SEK 995 000 plus importkostnader

Anm.

James Young Ltd, 37 London Road, Bromley, Kent, (1863-1968) gjorde 196 karosser 
totalt av 516 tillverkade Phantom V 1959-1968. Design nr PV22 (ansvarig chefsde-
signer A F McNeil, som avled i nov 65) som var den elegantaste av alla gjordes bara i 
ca 100 exemplar. Därtill några få som PV22SD, en Sedanca de Ville-version med öpp-
ningsbart tak över framsätet. På senare Phantom V (1965-67) hette designen PV23 
(31 st inkl 2 PV23SD) och som enda skillnad från PV22 hade den en modifierad bakre 
sidoruta typ Hooper. Vid 1960-talets början var James Youngs  årsproduktion ca 50-
60 karosser. Sista karossen från James Young levererades i nov 67. Ingen Phantom 
VI fick James Youngkaross. 

REDAKTÖREN PROVKÖR ROLLS-ROYCE PHANTOM V
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Billigere vaner for 2009?

Så blev det 2009 og tid til indfri alle de gode nytårsforsætter. Hos Bentley Copenhagen har man 
også stillet sig et nytårsforsæt, nemlig at lære flere Bentley og Rolls-Royce entusiaster at kende. 
Bentley Copenhagen har siden 2003 været eneforhandler af Bentley i Danmark og har til huse hos 
MLA-Gruppen i København. Huset står også for salg og service af de øvrige eksklusive mærker 
Lamborghini, Lotus, Lexus og Porsche. Så man kan roligt sige, at huset emmer af entusiasme og 
erfaring inden for unikke bilmærker.

For at gøre det attraktivt at besøge Bentley Copenhagen har eneforhandleren valgt at tibyde 45% 
rabat på timeprisen på værkstedet for alle Bentley og Crewe-byggede Rolls-Royce modeller, der 
er ældre end ti år i forhold til deres registreringsattest. Foruden den attraktive pris og kompetente 
service garanteres endvidere tid i Bentley Copenhagens Service- og Skadescenter indenfor 3 ar-
bejdsdage. Eneste du skal gøre er at tage kontakt til Bentley Eftersalgschef Klaus Pedersen på 
telefon 45 200 416 eller email klaus.pedersen@bentley-copenhagen.dk.
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Svenska Sektionens styrelse och funktionärer

Ordförande Göran Berg
Tel 08 – 765 31 03, 0431 – 36 65 31 
0708 – 108 118 
goran.berg@rrec.se
Vice ordförande Försäkringar, rallyn
Håkan Johansson Tel 013 – 730 66, 
070 – 590 55 58 
hj@nvbk.se
Övriga ledamöter
Roberth Nironen
Tel 026-19 36 39,  0703-99 17 65
roberth.nironen@telia.com
Karl-G Giertz
Tel 08-530 240 64, 
0705-22 92 58
kalle.giertz@telia.com
Jan Segerfeldt
Tel 031-29 29 46
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Anders Malmqvist
Tel 08-18 35 11, 0704-97 28 20
anders@malmqvist.net
Mia Östlund
Tel 018 154550 0707 154560
maloost@spray.se
Siv Hellzén
Tel 08-717 20 00 08 – 756 13 91 clubshop@rrec.se
Lasse Amarald
Tel 08 – 541 372 79, 0707 – 77 40 35
lars.o.a@swipnet.se

Valberedning
Staffan Lennström, 
sammankallande
Tel 042-13 35 83, 0706-02 11 75
staffan.lennstrom@telia.com

Bestyrelsen RREC Danish Section

Den norske seksjonens styre og funsjonærer

Styreleder Åge Antonsen
Tel 33468955
Mobil 97577464
age.antonsen@
sandefjordskolen.no

Sekretær Jens Rønneberg
Tel 22558454
Mobil 92011268
jronneb@bluezone.no

Styremedlemmer:

Tor Wilhelmsen
Tel 22437211
wiltor@c2i.net

John Ausland

Tom Brubak
Tel 69287990 
Mobil 90838670
brubak@online.no

Odd Moen
tel 22288633
odd.moen@auto-askim.no

Redaktør
Hans Edvard Sunde
tel 67109000
Sunde@Sunde.tc

„The name ROLLS-ROYCE, the ROLLS-ROYCE Badge and the linked RR Device are trademarks of Rolls-Royce plc and are 
used by the Club under licence“

Formand:
Ansvarsh. redaktør
Jens Kjærulff
Nordvestvej 12
3360 Liseleje
tlf. 4792 4006
email: familien@kjaerulff.net

Næstformand:
Teknisk redaktør / layout
Hans Jørgen Enemark
Mejerivænget 19
8310 Tranbjerg J
tlf. 8629 3697 
email: enemark@privat.dk

Sekretær:
Preben Pedersen
Lindeengen 16
2740 Skovlunde
tlf. 44916242

email: bopr@stofanet.dk

Kasserer:
Frank Frandsen
Alssundvej 20, 6400 Sønderborg
tlf. 7448 6383, 

email: frankfrandsen@hotmail.com
Bank konto: 1551 6380336
Eban: DK82 300 0006 380336
Swift : DABADKKK

Bestyrelsesmedlem
Teknisk support
Kim Bøgelund Larsen
Gl. Tangevej 2
8850 Bjerringbro
Tlf.8668 4147
Tlf. tid 1600 - 1800
email: kim@kimsvintagecars.dk
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NYA MEDLEMMAR

Den norske seksjonen:

Trond Bjørge, Turistveien 21b, 7075 Tiller
Thorald Riise, Skoglund Svarvaren, 9022 Krokelvdalen
Ove Henning Bloch Espenæs, Forusskogen 3c, 4033 Stavanger
Leif Andresen, Østbyveien 2, 1920 Sørumssand

Vi ønsker dere velkommen til fester, seminarer og himmelske bilturer.

Svenska sektionen

Gösta Eberstein Bentley Turbo R 1991 MCX35759
Grottestigen 4
182 68 Djursholm 
gosta.eberstein@telia.com

Vi önskar Dig hjärtligt välkomen i klubben och hoppas att vi ses på några av klub-
bens arrangemang
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UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB

 
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

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

Aston Martin Virage Volante 1991. Premiärbilen 
från Birmingham utställningen. Unik bil, endast 
tillverkad i Ett exemplar. Röd med svart skinnin-
redning. Bilen är i ett sagolikt fint skick och helt 
nyservad på fabriken. En unik och vacker cabrio-
let för en riktig connoisseur. Körd endast 1000 
mil

Maserati Royale 1989, Grafitmetallic med vacker 
magnolia skinnklädsel. Obs! Endast körd 1 900 mil. 
En alldeles unik bil, som tillverkats i endast 48 exem-
plar, helt för hand för stadsöverhuvuden och perso-
ner 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 R-type 1953. Vinröd och svart med 
cognacsfärgat skinn. Mycket fin bil med över-
växel. Bilen som är känd i RREC har sollucka 
och samtliga verktyg. En mycket trevlig och 
användbar bil för alla tillfällen

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

Rolls-Royce Phantom II 3-position drop head by Ra-
nalah. Gräddfärgad med vacker skinninteriör i ox-
blod. Unik 2-dörrars Rolls-Royce, som vunnit Concour 
d´Elegance bland 500 bilar. Endast 2 tillverkade. Bi-
len har genomgått en 4 000 timmars nut and bolt 
restoration.
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Finns hos välsorterade Urbutiker;
Generalagent Bandax Time AB


