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Bulletinen är en gemsam medlemstidning för de svenska, danska och norska klubbsektionerna i
Rolls-Royce Enthusiasts´Club
Tidningen utkommer fyra gånger per år
Upplaga ca 700 exemplar
Nr 1 2013 har manusstopp 24 februari
utkommer vecka 11

Omslagsbilden: Rolls-Royce Silver Cloud III with Specialist
Coachwork by H J Mulliner & Co Ltd, se artikel på sidan 18
RREC tar inget ansvar för annonser och dess innehåll

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
Den Danske sektion
RREC Danish Section

Hjemmeside: www.rrec.dk
Opplysninger om medlemskab se info på hjemmesiden

Når denne ”Bulletin” kommer frem til Jer med
posten, står jul og nytår for døren. Det er jo tiden, hvor familier og venner mødes på kryds og
tværs, og hvor man ikke tænker så meget på de
stakkels køretøjer, der på denne årstid må overleve endnu en vinter.
I vinterperioden, er det en god ide, at bruge tiden
til at få bilerne gjort klar til sæsonen, der allerede starter den 15. marts, og de medlemmer,
der ikke selv arbejder med ”teknik”, bør tænke
over, at få bilerne bragt til et værksted i god tid,
så de kan udnytte mulige, mere stille perioder i
den rigtige vintersæson, januar og februar. Det
ender desværre ofte sådan, at alle køretøjer
skal til til småreparationer, inden årets aktivitet
begynder, så benyt jer af denne tid på året, den
er værdifuld.
Årsmødet i Kristi Himmelfartsferien, er allerede
langt i sin planlægning, og som tidligere nævnt,
vil det i år blive afholdt i Marielyst på Falster, den
9-11. maj 2013, hvor Hotel Nørrevang danner
ramme om løbet, og generalforsamlingen.Hotel
Nørrevang råder over mange feriehuse, hvor det
vil være muligt at bo en hel familie, med opdelte
værelser, under ét tag.
Det bliver også billigere pr. person i gennemsnit,
end den sædvanlige hotel form og samtidig lærer vore ”unge” andre unge at kende fra klubben,
og opnår måske større interesse for senere at
indgå i klubbens aktiviteter.
Det vil være helt i overensstemmelse med den
ånd, som hovedklubben Hunt House, ønsker
sig, da man efterhånden har indset i ”RREC”’s
hovedcenter, at gennemsnitsalderen world wide,
overstiger menighedsrådenes gennemsnit på 61
år.

I sidste bulletin, efterlyste vi medlemmer, der
havde mulighed for at invitere til sammenkomster, for deltagernes egen regning, rundt i landet,
og i den forbindelse har vi allerede modtaget en
invitation fra vort medlem, Lars Friderichsen, i
Fredensborg på Sjælland, der gerne vil afholde
et een-dags arrangement i løbet af sommeren
2013. Nærmere herom i næste bulletin.
Vi har også fra Ludwig Breckmann, fået tilbud
om at han vil afholde et ”efterårsrally” i medio
august/primo september 2013, på Hotel Munkebo Kro, ved Odense, i lighed med det meget vellykkede arrangement for ca. 10 år siden. Dette
arangement vil inkludere én overnatning. Munkebo Kro er kendt for sit meget høje gastronomiske niveau, med tidligere udmærkelser som
”årets restaurant” m.m. Nærmere information
om dato i næste ”Bulletin, da det helst skal afholdes i forbindelse med Odense’s blomsterfestival.
Udstillingen i Essen, hvor europas største Old-timer-udstilling afholdes på over 130.000 m2,
med over 1200 udstillere, og mere end 2000
biler udstilet og til salg, pakket med alt om klassiske biler, afholdes i år den 11.-14. april 2013.
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.
Jens Kjærulff, formand.
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
Den norske seksjonen
RREC Norwegian Section

Hjemmeside: www.rrec.no
Medlemskap koster kr. 1.000,- per år
For medlemskap, kontakt Jens Rønneberg på telefon
920 11 268
Seksjonens bankkonto er: 1064.10.19319
Og før dette vil styret forsøke å få til et medlemsmøte/sosialt samvær i Østlandsområde.
Vi håper å finne et møtested med servering
hvor vi kan la praten gå og utveksle informasjon og diskutere biler og klubben vår. Det planlegges at første møte blir i februar 2013 og vil
tilskrive/sende e- post til medlemmene i regionen. Lykkes vi med dette håper vi at dette kan
spre seg til andre regioner.

Kjære medlemmer
Den kommer hvert år denne snikende høsten
som bærer med seg varsler om at det skal bli
kaldere – mørkere - mer vind – mer nedbør og
is på veiene - snø og salt. Rett og slett ikke
ute vær for en litt bortskjemt Rolls-Royce eller
Bentley.
Min Shadow fra 68 er godt plassert inne, satt
på bukker og gått i dvale med teppe over seg.
I garasjen for øvrig er det ikke dvaletilstand.
Innkjøpte fire søylers løftebukk er på plass og
om ikke lenge er Corniche`n fra 76 i ”luften,”
og jeg som skal stelle med den, gleder meg til
å slippe å ligge på gulvet for å reparere.
Gleder meg gjør jeg også til neste år, og det
skal også dere gjøre, for Rune Refvik presenterte for styret et meget spennende og nytenkende program for års rally i 2013. Rally vil
være i Drammensområde og dere må sette av
helgen 30. august til 1. september for å bli med
på dette arrangementet.
Men før dette er det teknisk seminar i mai hos
Auto Askim. Denne gangen vil vi dekke alle
årsklasser og tilpasse seminaret for deltagers
biler.

Dette bringer meg over til e-post adresser.
Jens Rønneberg jobber iherdig med å få registrert medlemmenes e-post adresser. Pr
dato har vi ca 60 av våre 112 medlemmers
e-post. Er du en av de som vi kanskje ikke har
e-post adressen til så send denne til jensroen@online.no Dette setter oss bedre i stand til
å gi informasjon ut til dere.
Og dette med informasjon. Tommy Hermanrud,
vår web redaktør ønsker avløsning. Derfor blir
mitt julegaveønske i år det samme som i fjor.
Jeg ønsker at en av dere medlemmer kontakter meg og sier: Hei, jeg kan påta meg å være
den nye web redaktøren for hjemmesiden.
Til deg som kanskje trenger litt informasjon før
du bestemmer deg så ring meg så kan vi snakke litt om hva ligger i det å være web redaktør.
Mitt ønske til alle dere medlemmer.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR.
Åge Antonsen
Formann RREC Norwegian Section
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
Svenska sektionen
RREC Swedish Section

Hemsidan: www.rrec.se
För medlemskap finns info på hemsidan
Plusgiro: 495 29 27 - 4
Bankgiro: 5965-7528

Bäste Medlem
Om jag skall försöka att sammanfatta året som
gått så har det varit ett intensivt år där vi erbjudit medlemmarna många aktiviteter och
arrangemang att ta del av.Vi har också fått
många nya medlemmar vilket är trevligt och
bådar gott för framtiden.
När det gäller produktionen av vår gemensamma skandinaviska Bulletin har Jan Segerfeldt
dragit ett extra tungt lass under året, då han
förutom redaktörskapet också tog över layoutarbetet och kontakterna med tryckeriet då
Svante Runberger gick bort. Nu har vi hittat en
ersättare till Svante i Christer Byhr, som erbjudit sig att hjälpa till med layouten av vår fina
Bulletin. Det blir säkert jättebra då Christer är
proffs på området.
Vi fick också ett plötsligt avhopp under året då
Håkan Johansson avgick och avsade sig alla
uppdrag för klubben. Håkan var ju event-ansvarig och även ansvarig för MHRF-försäkringen. När det gäller event har Mona-Lisa och
Derek Illingworth lovat att arrangera bl.a. vårt
årsmötesrally, som kommer att gå av stapeln
i Glasrike i Småland (se sid 11 för mer info).
Här kommer vi i klubben också att subventionera deltagaravgiften och jag ser mycket fram
emot ett trevligt årsmötesrally. Mona-Lisa och
Derek arrangerar också för fjärde året i rad ett
internationellt rally i Schwartzwald i Sydtyskland. Efter att ha deltagit i de tidigare rallyn de
arrangerat kan jag rekommendera detta med
varm hand.
Tills vi hittat en ersättare för Håkan som
MHRF-försäkringsansvarig så har Roberth
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Nironen lovat att hjälpa till med försäkringen till
vi hittat en framtida permanent lösning. Kontaktansvarig för If-försäkringen är som tidigare
Göran Berg.
Jag tar också gärna emot förslag på de som
kan tänka sig att hjälpa till med att ordna lokala mindre träffar som lokalansvariga för sitt
närområde.
När ni läser denna Bulletin är vi framme vid en
tid då det börjar gå mot ljusare tider och då vi
snart kan se fram emot en ny säsong av aktiviteter och arrangemang i klubben.
En uppmaning till alla medlemmar inför det nya
året. Det bästa ni kan göra är att deltaga i så
många av klubbens evenemang som möjligt.
Då visar du att du uppskattar allt arbete som
funktionärerna lägger ner. Jag hoppas alltså
att vi ses på någon av klubbens evenemang
under 2013.
God Jul och Gott Nytt År!
Lars Nord
Ordförande RREC svenska sektionen

RR i OS

En av de tre unika vita specialgjorda Rolls-Royce Phantom Series II Drophead Coupes som användes
vid avslutningsceremonierna vid OS i London i augusti 2012 och representerade det olympiska mottot
(Citius, Altius, Fortius. Latin för Fortare, högre, starkare)
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EVENEMANGSKALENDER
Danska sektionen
Den 26. januar 2013 – Forsinket ”Julefrokost 2012” Sjælland
Den 11. – 14. april 2013 Auto Klassika Messe i Essen, Tyskland
Den 9. – 11 maj 2013 Årsmøde på Marienlyst, Falster, se sid 14
Den 10. november 2013, ” Mortens Aften” arrangement, Sjælland

Norska seksjonen
Teknisk seminar for alle årsklasser i mai 2012. (Annonse i neste Bulletin)
Årsrally for 2013 blir i Drammensområdet 30. august til 1. september. (Annonse i neste Bulletin)

NORSKA SEKSJONENS JUBILEUMSMERKE - 25 ÅR 2012
Her ser du vårt nye klubbmerke. Merket er laget i glanset materiale og fikk meget god
mottakelse av de som så merket på vårt jubileumsrally. Det er laget kun 100 merker.
Merket kan kjøpes for kr. 300,- +porto
For kjøp kontakt Jens Rønneberg
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eller Åge Antonsen

Svenska sektionen
Lunch i Stockholm:
Varje månad på Belgobaren i Freys Hotel kl 12.30 första måndagen i månaden. För anmälan ring
till Nils Vetterlein, tel 08 717 23 53, mobil 070 598 72 30.
Lunch i Göteborg:
Varje månad på Elite Park Avenue Hotel kl 12.00 sista tisdagen i månaden (ej juni, juli, aug, dec).
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031 93 00 66.
5/6 april		
25/26 maj		
31/5-2/6		
14/17 juni		
7 sept		
15/21 sept

Bjertorps Slott med vinprovning 5-6 april, se nedan
Good Old England, Engelska bilar i Staberg, Falun
Årsmöte med rally Glasriket, Arthotell Kosta Boda, se sid 11
Resa till Annual rally i Rockingham, England
Anders Rohdins inbjuder till garageträff i Trollhättan
International Rally, Schwarzwald med Mainau

BJERTORPS SLOTT

Det har framförts önskemål om att vidmakthålla traditionen att årligen besöka Bjertorps slott.
Med anledning härav har en preliminär bokning av slottet gjorts. Tanken är att vi skall försöka
ordna en vinprovning även denna gång. Slottsfrun uttalade sin stora förtjusning när jag sade,
att vi ville fortsätta traditionen.
Det preliminära programmet blir som tidigare år, att vi samlas på fredagen omkring kl 15, då vi
dricker kaffe eller te och njuter av slottets goda kaffebröd. Efter omklädning samlas vi till vinprovning med därefter följande middag bestående av minst tre rätter med tillhörande vinpaket.
Påföljande dag lördagen 6 april efter frukost och utcheckning åker vi till Vara och den som då
vill kan handla vällagrade och goda ostar av Sivan som har sin bod uppställd på torget där.
Efter ost inköp promenerar vi till konditori Nordpolen, där redan större delen av Varas befolkning befinner sig för inmundigande av deras hembakta godsaker. Programmet avslutas här.
Detta evenemang har tidigare varit mycket uppskattat och det kommer med all säkerhet också
bli det i fortsättningen även om vi inte längre har tillgång till Ulla-Britt och Svantes enorma
vinkunskaper.
Anmälan om deltagande till Claes-Thure Flinck
e-mail c_t.flinck@yahoo.se
alternativt telefon 031-930066
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Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark and capable
of servicing customers in both Denmark, Sweden, Norway and Finland.
It should therefore be our privilege to service you and your Bentley or
Crewe-built Rolls Royce. For 2010 we offer 45 percent reduction in the
hour price in our workshop, if your Bentley or Crewe-built Rolls Royce
is more than ten years old in relation to first date of registration.

BENTLEY COPENHAGEN

Johnny Jørgensen
Bentley Service Manager
Tel. +45 45 200 416
johnny.joergensen@bentley-copenhagen.dk
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The name “Bentley” and the “B” in wings device are registered trademarks.
© 2009 Bentley Motors Limited.

Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N
www.bentley-copenhagen.dk

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE & RALLY
KOSTA BODA ART HOTEL
		
31 MAJ-2 JUNI 2013

Pris per person i dubbelrum (vid två betalande)
två nätter inkl frukost, hyttsill, galamiddag och
inträde/guide till Glasmuseet, netto SEK 2 440
Motsv pris per person i enkelrum, netto SEK 3 200
Förmånliga barnpriser (kontakta Mona-Lisa)
RREC subventionerar eventet med SEK 500
per deltagare. På hotellet finns Spa och Relaxavdelning.
Vi får 10 % rabatt på alla glasvaror i KostaBoda/
Orrefors affärer.

PROGRAM

Fredag: Ankomst/check-in fr kl 15.00. Parkera
framför hotellet. Kort promenad till Hyttsill, serveras
kl 19.00. Vin/öl, snaps ingår.
LÖRDAG: Start kl 10.00 körning till Växjö
Torg för finparkering. Förmiddagskaffe med

landshövdingen Kristina Alsér på residenset
Guidning/besök i Glasmuseet Lunch på egen hand
och fritt att välja besök på glas-hyttan/ateljén eller
domkyrkan, Utvandrarnas hus, snusutställning mm
Samling i baren kl 19.00. Stor galamiddag
med musik och dans. Vin ingår.
Prisutdelning: Hotellets favoritbil utses
SÖNDAG: Årsmöte kl 10.00, sedan hemresa
Anmälan och betalning senast den 15 mars 2013 till
Mona-Lisa Illingworth på cloud1@telia.com tel 070
5389695 eller Rolf Eriksson på genesmala@gmail.
com tel 070 6525630
Betalning sker till klubbens bankgiro nr 5965-7528,
ref Glasriket (Glöm inte skriva ditt namn!)
Ange också i anmälan önskemål om särskild kost.

VÄLKOMNA TILL

GLASRIKET
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kaffepaus mm p

D

agen efter regnstormen, som vandrade
över landet den 14:e september, möttes
två Rolls-Royce, en Bentley och en Aston
Martin för gemensam färd till Nynäs Slott.
Så var det tänkt och så blev det nästan. Inför avfärden tankade jag fullt, vilket visade sig oklokt.
Bensintanken på min Bentley Mk VI läcker nämligen
vid bensinmätarens infästning trots reparationsförsök.
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Carl-G G

Efter att ha slangat ur 30 liter kom min gäst Bernhard
Öhrn och jag iväg. Hustru Gunilla hade då redan kört
till mötesplatsen i Södertälje i Volvon med våra två ryska gäster. Där mötte Ann-Christin och Tommy Mårder
i Silver Shadow och Kai Adolfsson med Ewa Jörnow i
sitt kulturminne (se bild till vänster) för gemensam färd
till Nynäs Slott. Calle Lagercrantz och Bodil Askengren
väntade i Vagnhärad i Calles vackra Aston Martin.
Väl framme vid Nynäs Slott kom vi ifatt de övriga och
kunde parkera på anvisad plats utanför slottet. I väntan på slottsvisningen bjöd Gunilla på kaffe med tilltugg
i solskenet. Kl 11.00 öppnade guiden och släppte in
oss i slottets entré. Visningen var givande och blev lite
längre än tänkt tack vare den trevliga och duktiga guiden.

på nynäs slott

Giertz

I Café Orangeriet stod ett dukat bord och väntade. All
mat lagas på beställning, så vi kunde glädjas åt nylagad god mat till rimliga priser. Efter lunchen besökte vi
utställningen Modedräkt 1900 i slottet och promenerade genom den bara två år gamla köksträdgården. Vi
njöt av blommor och mer matnyttiga växter. Sörmlands
Landsting, som äger slottet, använder trädgården i sin
rehabiliteringsverksamhet.

Mer om Nynäs slott står att finna på www.nynasslott.se
Vi hoppas att med gemensamma krafter kunna ordna
några enkla utfärder söder och väster om Stockholms
till nästa år, två till våren och en till hösten. Annonseras,
ibland med kort varsel, i Kalendern på hemsidan.

Ett anslag berättade om en konstutställning I Galleri
Havsgården några kilometer bort. En smal gropig grusväg tog oss genom skogen till en gammal gård med
röda stugor. Den ligger i en slänt med utsikt mot havet.
Där såg vi konst av Ulf Lundell och Stefan Lekberg och
en bedårande utsikt.
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RREC DANISH SECTION: Forårsrally og årsmøde
9. – 11. maj 2013 Marielyst Strand, Falster, Danmark.
Traditionen tro organiserer vi i Kristi Himmelfartsdagene et træf i en ny region af
Danmark. Hotel Nørrevang se: www.norrevang.dk ved Marielyst Strand, en af de
fineste sandstrande i Danmark, bliver vores udgangspunkt. Der er i år mulighed for
at tage børn eller børnebørn med til en meget favorabel pris. Børn 0-3 år kommer
gratis med, og børn 4 – 18 år for kun 250 kr./nat indkvarteret sammen med de
voksne i små 2-etagers rækkehuse, når de voksne sørger for børnenes forplejning
(billig børnemenu).
Rallyet starter på Krenkerup Gods se: www.krenkerup.dk, som har eget bryggeri,
der bliver frokost på Hotel Saxkjøbing, som ejes af Claus Meyer, en af stifterne af
Restaurant NOMA (nyligt kåret til verdens bedste restaurant), og fredag spiser vi
frokost på Hotel Bandholm før vi lader op til Gallamiddagen på Hotel Nørrevang. Ind
imellem det kulinariske kører vi ad de smukkeste veje, og skal blandt andet besøge
Knuthenborg Safaripark, Globen se: www.visualclimatecenter.com og flere smukke
godser.
Den endelige pris for hele arrangementet er endnu ikke fastlagt, men vil komme til
at fremgå af tilmeldingsformularen, som vil blive slået op på www.rrec.dk

Ved eventuelle spørgsmål, kontakt Allan Rosetzsky +45 40749926, e-mail
ar@klifo.dk
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RALF ARZT

”Woman with fan” olja på duk, 120x180 cm

Se fler målningar av Ralf Arzt på www.mollbrinks.se
Vi köper och säljer konst från 1800-talet till nutid, måleri, grafik, skulptur och fotografi.

Mollbrinks Konst Kungsgatan 43, Uppsala ● 018-148080 ● www.mollbrinks.se
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HENNINGS

ROLLS-ROYCE
RREC Scandinavia - 18

Jan Segerfeldt

B

ilen på bilden till vänster ser väl ut att vara en Bentley
S3 Continental, eller hur? H J Mulliner & Co Ltd, som
skapade R Type Continental, den första superlyxsportbilen
efter kriget att toppa 100 mph, gjorde senare en sportig
version av Bentley S för dem som hade råd att betala det
nästan dubbla priset för trängre utrymmen invändigt men med en helt
annorlunda, handbyggd kaross i begränsad serie. Givetvis borde den
som ville ha en sådan utförd som en Rolls-Royce också kunna få sina
önskemål uppfyllda. Tyvärr fick H J Mulliner avböja åtskilliga sådana
beställningar under lång tid, eftersom Rolls-Royce Motors sa hårdnackat
nej. Men till slut gav de med sig och tillät den även i Rolls-Royceversion.
En av dem som hade råd med en sådan var stjärnadvokaten Henning
Sjöström. Detta är historien om hans bil.
Karosserimakaren H J Mulliner & Co Ltd
gjorde Bentley Continental berömd genom den
tvådörrade R-type Continental med fastbacklättviktskaross, som de gjorde 192 stycken
av 1952-1955. Den var världens snabbaste
produktionsbil för fyra åkande. En tyngre
och lyxigare variant gjordes på Bentley S
Continental-chassiet från 1955, fortfarande
bara med två dörrar. 1957 godkände RollsRoycefabriken att H J Mulliner började tillverka
en fyrdörrad variant av Bentley S Continental
(design nr 7443). Den gavs tiläggsnamnet
Flying Spur efter en heraldisk figur som familjen
Johnstone hade som kylarprydnad på det
allra första exemplaret. (Klanen Johnstone i
Skottland hade hjälpt Bonnie Prince Charlie
(Stuart) att ta absolut makt över England och
Skottland år 1745 och den heraldiska symbolen
förlänades klanen som tack för hjälpen).
Arthur Talbot Johnstone var verkställande
direktör hos H J Mulliner & Co Ltd, så det var
han som bestämde på företaget. Ansvarig för
bilens formgivning var chefsdesignern George
Moseley. Modellen tillverkades med bara små
förändringar till utseendet även som S2 (195962) och S3 (1963-1965). När H J Mulliner
köptes upp av Rolls-Royce 1959 och slogs ihop
med redan Rolls-Royceägda Park Ward 1961
under namnet H J Mulliner, Park Ward, hände

inga större utseendemässiga förändringar av
modellen. Under en övergångstid fortsatte
man att göra H J Mullinerdesignade karosser
i den egna fabriken i Bedford Park Works
på Bath Road i Chiswick men 1962 flyttades
så all tlllverkning till Park Wards lokaler på
473 High Road, Willesden, och H J Mulliners
fabrikslokaler i Chiswick sedan 1906 stängdes.
På den stora bilutställningen i Earls Court
1963 presenterades den första Rolls-Royce
S3 Continental Flying Spur. Det var bara det
att den hette inte så, i vart fall inte officiellt.
Enligt Rolls-Royce Ltd var namnet Continental
förbehållet Bentley och skulle stå för en
tvådörrars fyrsitsig sportig bil med betoning på
väghållning och lägre vikt och med något mer
begränsade kupéutrymmen. Kombinationen
Rolls-Royce och Continental finns alltså inte!
Namnet Flying Spur fick inte heller användas på
en Rolls-Royce enligt de interna reglerna. Det
betyder att vi med fabrikens nomenklatur har att
göra med en Rolls-Royce Silver Cloud III med
saloonkarosseri från H J Mulliner, Park Ward.
I de samtida broschyrerna beskrivs de som
Silver Cloud III with Specialist Coachwork by H
J Mulliner & Co Ltd. Designnumret är 2042. Det
är en så kallad six light saloon, vilket innebär
att förutom sidorutorna i framdörr och bakdörr
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Man kan förstå att Henning Sjöström attraherades av den
slanka och eleganta designen som står sig lika bra idag
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så finns en stor sidoruta bakom bakdörren på
vardera sidan.
Trots den språkliga komplikationen så är RollsRoyceversionen av Bentley Continental Flying
Spur i stort sett identisk med Bentleyversionen.
Skillnader som är mest uppenbara är förstås
att motorhuvar och grillar är olika. Den något
kantigare
Rolls-Roycegrillen
är
faktiskt
också något högre än Bentleygrillen, som i
sin tur är 7,5 cm lägre på Continental än på
Bentleys standard steel saloon. Ratten har
fått en lägre placering för sportigare körkänsla
och rattstångens lutning är brantare än på
standardbilens. Instrumentbrädans utformning
skiljer sig också åt genom att Bentley med alla
sina olika separata runda mätare, inklusive
den stora varvräknaren, har ersatts på RollsRoyceversionen av två lika stora runda
instrument, hastighetsmätaren med vägmätare
och tripp samt ett kombinationsinstrument
där mätarna för oljetryck, generatorladdning,
vattentemperatur och bensintankinnehåll har
grupperats. Mekaniskt är det ingen skillnad på
en standard Silver Cloud III och en coachbuilt
saloon, så frågan är vad som egentligen skiljer
ett standardchassi från ett Continentalchassi
mer än lutningen på styrningen! Redan i fabriken
i Crewe förberedde man Continentalchassierna
för H J Mulliners karosser genom att man gjorde
vissa standardiserade plåtpressningar såsom
hela golvet och torpeden. Resten av bilen
gjordes sedan för hand av skickliga hantverkare
i Willesden.

nummer som börjar på CSC, vilket enligt vissa
källor kan stå för Coachbuilt Silver Cloud. Det
gjordes 111 exemplar i två serier, 70 stycken i
CSC-...B och 41 stycken i CSC-...C.
H J Mulliner, Park Ward gjorde totalt 52 stycken
Silver Cloud III med design nummer 2042. Det är
bara 18 av de 52 som har chassinummer LCSC
och alltså är vänsterstyrda. De flesta av dessa är
gjorda i det så kallade six light saloon-utförandet.
Det framgår inte av chassinumren om det även
förekommer exemplar av vänsterstyrda four
light light salooner bland dessa 18. Eftersom
så ytterst få exemplar förekommer av fourlightvarianten (mot pristillägg), måste slutsatsen
vara att det kanske är 18 stycken som är
likadana som Henning Sjöströms Rolls-Royce
men det kan alltså teoretiskt vara något färre.
Någon av dagens experter säger 12, en annan
18, en tredje något däremellan. Det är svårt att
avgöra vem som har mest rätt.
Om man räknar antalet vänsterstyrda i CSCserierna B och C, dvs har ett prefix, L, så är det
bara 4 stycken i CSC-...B-serien och 3 stycken
i CSC-...C-serien. På så sätt skulle man kunna
säga att Hennings bil med chassi nummer
LCSC3B är en av fyra tillverkade Silver Cloud
III med chassinummer LCSC-...B och med H J
Mulliners coachbuilt saloon design nr 2042! Så
hur man än räknar så är Hennings bil extremt
ovanlig.

Frågan om hur många vänsterstyrda RollsRoyce ”Continental Flying Spur” som gjorts,
tycks engagera många, särskilt i USA, där
efterfrågan på den här modellen är som allra
störst. Märkligt nog är amerikanarna så hängivna
att de är beredda att betala dubbelt så mycket
för den här bilen om den är vänsterstyrd jämfört
med högerstyrd! Det betyder kanske uppåt två
miljoner kr i stället för en miljon kr på dagens
marknad. Så här följer nu en rekapitulation av
vad som är känt om tillverkningsantal.

Det finns en märklig engelsman, Andreas Boros
(han flydde från Ungern till England 1956), som
snabbt hade samlat på sig en stor förmögenhet.
Han bestämde sig för att han skulle använda
pengarna till att köpa så många han kunde
hitta av just den här Rolls-Roycemodellen,
design nr 2042. Även om det i hans fall gällde
de högerstyrda, så hann han köpa sju stycken
sådana bilar, innan han insåg att han inte kunde
köpa alla. Han hade trott att det bara gjordes 21
stycken men när han fick veta att det gjordes 52
stycken (se ovan) gav han upp och nu är alla
hans sju bilar till salu!

Det gjordes sammanlagt 328 stycken
karossbyggda bilar på Silver Cloud III. De sista
i serien hann inte bli färdiga innan produktionen
av Silver Could III med standardkarosser lades
ned och den revolutionerande nya Rolls-Royce
Silver Shadow sattes i löpande produktion.
Dessa senkomna Silver Cloud III-chassin fick

Den sportiga karossen på design nr 2042
är tänkt som en lättviktsmodell men tyvärr
hade kraven från bilköparna ökat med åren
när det gällde bekvämlighet och lyx, vilket
hade fört med sig att vikten hade gått upp,
trots att konstruktionen av ramverket med
lättmetall blandat med stål borde ha inneburit
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Picknickborden kostade extra
Ingen målad gul coachline på navkapseln
Hastighetsmätare men inte varvräknare i R-R
Silverplattan med Nirvana vid ägarens namn
En äkta H J Mulliner men byggd hos Park Ward
Stora sidorutan bak
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en viktbesparing. Ytterpanelerna är gjorda i
aluminium. Framrutan och bakrutan är i Triplex
laminerat glas. Som tillval fanns elektriska
fönsterhissar endast i framdörrarna, elektrisk
radioantenn, måttanpassade resväskor, färgat
glass i rutorna, skyddsklädsel över sätena,
extramattor, picknickbord i framsätenas
ryggar och extra cocktailutrustning. Även
om passagerarutrymmet bak hade ökat
genom fyradörrarsvarianten jämfört med de
tvådörrade förlagorna, så var det ändå inte
lika generöst som i standardmodellen av
Silver Cloud. Om man beställde picknickbord
för baksätet blev det inte särskilt mycket plats
kvar för baksätespassagerare med långa ben.
Det är också värt att tänka på att varje vald
extrautrustning tillför bilen ytterligare vikt.
Tillverkningstiden för en coachbuilt Rolls-Royce
eller Bentley sträckte sig över flera månader.
Det var också en viss fördröjning när det gällde
alla förändringar på chassiet som genomfördes
av Rolls-Royce. När Silver Cloud skulle ersättas
av den moderna Silver Shadow 1966 var
tillverkningen av de här karossbyggda bilarna
inte avslutad. Den absolut sista Silver Cloud III
med specialkarosseri från Mulliner, Park Ward
levererades först i januari 1966. Då hade man
sedan fyra månader kunnat köpa den betydligt
modernare (och billigare) Rolls-Royce Silver
Shadow saloon.
Måttjämförelser mellan H J Mulliner Saloon och
Standard Steel Saloon 1963 (i engelska tum)
HJM

SS

Längd:

212

210 1/4

Hjulbas:

123

123

Höjd:

61		

64

Bredd:

72		

74 3/4

Sitthöjd fram:

37		

37 1/2

Sitthöjd bak:

35		

37

Baksätesbredd: 52 1/2

54 1/2

Bagagerum:

11 x 50

15 1/2 x 46

Tidningen Autocar´s testresultat (S2 James
Young coach-built saloon 1960 mot Standard
Steel Saloon):
Toppfart mph/kmt: 113 (182)

115,8(186,6)

0-60 mph:

12,1 sek

10,8 sek

Bränsleförbruk:

13,1 mpg

12,3 mpg

Vikt lbs/kg: 4460 (2023)

4578 (2077)

Henning Sjöströms bil
Chassi nr LCSC3B levererades i maj 1965 till
H Sjostrom (bilarna med chassibeteckningen
CSC-B levererades mellan april och
december). Det skulle vara intressant att
få reda på exakt hur köpet gick till för i
orderböckerna hos H J Mulliner, Park Ward
anges H Sjostrom som förste ägare, vilket
bort innebära att bilen skulle gått direkt på
export. Mot bakgrund härav framstår det som
märkligt varför bilen försågs med ett engelskt
registreringsnummer (DGY63C) när den
var klar för leverans i maj 1965. En tänkbar
förklaring skulle kunna vara att bilen inte var
beställd i Henning Sjöströms namn. Det finns
en uppgift att det var en annan person som
skulle haft bilen men denne ändrade sig och
backade ur. Sjöström hade visat intresse för
att köpa en sådan här bil men han hade fått
svar från fabriken att alla redan var sålda.
Troligen har Sjöström senare fått ta över
den avbeställda bilen. Enligt Sjöströms egna
uppgifter i en tidningsintervju fick han bilen
direkt från fabriken efter två års köande.
Färdiga bilar som lämnade fabriken brukade
köras direkt till Rolls-Royce Ltd:s servicelokal
Lillie Hall i Fulham, London, där all PDI (post
delivery inspection) gjordes inför leverans
till kund. Alla tillverkade bilar var inte
förhandsbeställda, så det är möjligt att det i
en del fall först härefter bestämdes vilken bil
som skulle gå till vilken köpare. Om det var så
att Sjöström kom in i bilden först i detta sena
skede, så kan han inte själv ha haft något
inflytande över bilens utförande, lack och färg
på skinnet och eventuell extrautrustning.
Man kan konstatera att bilen från fabrik
hade exteriörkulören Black pearl, vilket
är en av 17 standardlackfärger för alla
Rolls-Royce och Bentleybilar 1965. Även
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sista åren före hans död fick bilen stå. Under
Sjöströms yrkesmässiga glansperiod hände det
att han körde bilen till sina domstolsförhandlingar
med maximal uppmärksamhet, vilket väl också
alltid var hans avsikt. Han var ju Sveriges
mest kända advokat på sin tid. Ibland kunde
en biträdande jurist på hans byrå få i uppdrag
att köra fram bilen och servera herrskapet kyld
champagne och rysk kaviar till allmänhetens
förtjusning.
interiörens färgsättning följer standard med
Beige skinn, som var en av åtta val utan
pristillägg och beige golvmattor som var en
av sju val utan pristillägg. Bilen var beställd
med en omfattande extrautrustning såsom en
särskild kompletterande takventilation (£ 350),
svart skinn på instrumentbrädans överdel,
picknickbord i baksätet, elhissar, elantenn,
Sundym glass runtom (£ 25), extra blinkers på
skärmarna (£ 9), dubbla yttre backspeglar och
Marchall ljusinsatser. Sjöström betalade
£ 8 920 inklusive options, frakt och provision för
sitt exemplar. Det ska jämföras med grundpriset
för modellen för export, £ 6 750.
Det finns en uppgift att en Bentley Continental
Flying Spur i Sverige kostade 105 000 kr medan
en standard Bentley S2 kostade 71 000 kr. På
den tiden stod pundet i cirka 15 kr. Sjöströms
pris till Salén & Vikander skulle alltså ligga
på cirka 135 000 kr. (Man kunde få den stora
Phantom V från 115 000 kr!) Exklusivitet kostar!
Enligt fabrikens chassikort levererades bilen
den 25 maj 1965 och garantin är utställd den
21 maj. Själva importen till Sverige gick via
generalagenten Salén & Wikander i Stockholm
och bilen levererades genom dem till Sjöström
personligen först i augusti 1965, således flera
månader efter det att den var klar för leverans
från fabriken. Det är oklart vad den stora
tidsutdräkten berodde på.
Den 14 september 1965 besökte Sjöström
sina gamla barndomstrakter i Burträsk med
bilen (se bild ovan) och väckte berättigad
uppmärksamhet bland annat i lokalpressen när
han tog med några släktingar ut på en bejublad
provtur.
Därefter har han behållit bilen i alla år ända fram
till sin död i oktober 2011. På senare år hade
han bara kört med den varannan månad och de
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Han verkar ha varit mycket stolt över sin bil
och har inte sparat på utgifterna för att behålla
den i fint skick under alla åren. Den lackerades
om för 20-25 år sedan i samma färg som
den ursprungliga. Sjöström förstod att bilens
andrahandsvärde hade ökat flerfalt sedan han
köpte den och han var mycket medveten om
att det bara skulle finnas 18 likadana exemplar
i världen.
En samlare från USA ville köpa bilen för några
år sedan men Sjöström gav beskedet att den
inte var till salu. Amerikanen svarade med
att allt är till salu. Då kontrade Sjöström med
att han nog skulle låta sig bli begravd i bilen.
När amerikanen återkom tre år senare hade
Sjöström ändrat sig och sa att bilen var ledig
om han fick två miljoner kronor för bilen plus
en ny Rolls-Royce av valfri modell. Amerikanen
backade ur. Bilen blev kvar hos sin ursprunglige
ägare i 47 år ända tills Kjell Lind nu har kunnat
förvärva den från dödsboet.
Henning Sjöström var en tid på 1980-talet
medlem i RREC svenska sektionen.

Kjell Lind om sin bil
Kjell: Vi har fått förtroendet att förvärva denna
vackra Rolls-Royce Silver Cloud III Flying
Spur 1965 by H J Mulliner vilket vi är mycket
glada för. Detta är en av få vänsterstyrda som
är tillverkade och just denna bilen är levererad
av Salén & Wikander till advokat Henning
Sjöström. Sjöström har allt sedan dess varit
ägare till bilen tom sin bortgång för en tid sedan.
I och med detta har bilen endast haft en ägare
under 47 år vilket torde vara unikt. Bilen är i
mycket bra mekanisk kondition men kommer att
få en genomgående översyn samt en försiktig
renovering av bl a inredning, krom och lack så
originaliteten bibehålls så mycket som möjligt.

Nu under sommaren har vi kört ca 250 mil med
bilen, som har gått som en klocka. Den förbrukar
ingen olja och bränsleförbrukningen ligger
på 1,6-1,7 liter per mil, vilket är helt godkänt
(det är ju ingen VW Polo precis) Efter att kört
så pass mycket så har vi bilden helt klar vad
som behöver åtgärdas. Det enda mekaniska är
faktiskt startmotorn som är seg, så det kommer
det att bli en ny med bättre Go i. Det är det
estetiska som kommer att få ett lyft.
Just när detta skrivs har arbetet påbörjats
med att återställa bilen till så nära som möjligt
som den såg ut när advokat Henning Sjöström
hämtade bilen i London 1965, men ändå med
viss försiktighet så originalet och viss patina
bibehålls. Bilen är omlackerad i originalkulör
för ca 20 år sedan och lacken håller fortfarande
hög klass med undantag för lacksläpp på
framför allt vänster sida i veck och dylikt. Därför
kommer sidorna att lackeras om av samma
lackeringsföretag i Vänersborg som lackerade
bilen förra gången. Diverse andra smådetaljer
skall också få ny lack. Ny randning kommer
det också att bli enligt originalutförande.
Stötfångare fram och bak lämnas till renovering/
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omkromning. Som tidigare nämnts är bilen i
mekaniskt mycket gott skick så här krävs bara
en ordentlig service. (Av dokumentationen som
följde bilen framgår att den fått god service
under de senaste åren och det märks.) Två
saker behöver dock åtgärdas och det är en
läckande styrservokolv och fjädrarna bak som
satt sig en aning.
Inredningen är just nu helt urplockad och skall
till Smålandshantverkaren i Göteborg. Allt läder
är helt och OK så inget behöver bytas utan skall
rengöras och färgas in i originalfärgen, Beige.
Nytt innertag är nödvändigt och mattorna har
vi ännu inte beslutat om de skall rengöras eller
bytas ut. Träpanelerna är tidigare renoverade
och perfekta så när som på de två panelerna
längs bak under sidorutorna som lacken
skadats på grund att dessa rutor inte varit täta.
Trälisten runt bakrutan skall också renoveras. I
bagaget har någon varit i gång under åren och
ändrat och fixat så här får det bli ny klädsel plus
diverse pyssel och en ursäkt för en resa till P
& A Wood för dokumentation att återställa till

Ur försäljningsbroschyren för
Rolls-Royce Silver Cloud III with
Specialist Coachwork by H J
Mulliner & Co Ltd
Nirvana = buddismens eftersträvansvärda själsliga slutmål
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originalutförande. Sååå, planen är att bilen skall
vara klar till våren. Sedan skall motorrummet
få en uppsnyggning men det kan eventuellt
få anstå till nästa vinter. En rejäl beställning
till Flying Spares kommer det att bli, diverse
lampglas, ljusinsatser, startmotor etc, etc och
så nya däck. De är inte ens slitna, men gamla,
hårda och inte helt runda. Sådana blir de av
att stå stilla och gamla hårda däck kan förstöra
körglädjen i det mesta.
Slutligen: Vi har ju några bilar, Rolls-Royce och
Bentley och denna är faktiskt den nyaste (1965
års modell). Den har vi tänkt skall bli vår ”rallybil”.
Vi tycker givetvis om våra gamla bilar som till
exempel vår Silver Ghost eller vår 25/30 Wraith
som vi kört så mycket med, men på lite längre
turer, kanske ner i Europa, så kommer denna,
en av de sista riktigt handbyggda bilarna, bli helt
perfekt. Henning behöll ju sin ”Nirvana” livet ut,
eller in i evigheten. Vi har samma intentioner att
behålla vår Flying Spur för evigt, en av de sista
och som vi tycker vackraste ”postwar” RollsRoyce som någonsin tillverkats.

Annesofie & Thomas Pasfall

Thomas Pasfall Collection · Munkebo Kro · Fjordvej 56 · 5330 Munkebo · Telefon 65 97 40 30
www. thomaspasfall.dk · munkebokro@pasfall.dk
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MONA-LISAS

ALSACE
LÖRDAG 1 SEPT

Redan på lördagskvällen dök de första rally
deltagarna upp; en modig kvinna, Janet
Gillespie, som kört sin gröna Rolls-Royce
25/30 1938 helt solo, från Irland, och James
Black i sin gula Phantom I! De borstade
av sig resdammet, innan vi gick ner till
Molsheims gammelstad för att hitta något
att äta och lyssna till deras reserapport.

MÅNDAG 3 SEPT

På eftermiddagen började så bilarna
rulla in vid hotel Diana i Molsheim. Det
var dags för vårt tredje internationella
event att ta plats. Totalt 27 bilar och deltagare från 10 olika nationer/sektioner. De
välkomnades i foajen med ett glas fyllt
med Alsace-vin och rallyskyltar och “rallypåse” delades ut. Kvällen bjöd på middag i
“Henry Royce-sviten” (hotellets restaurang
speciellt omdöpt för rallyveckan). Tidig blev
kvällen, då de flesta kört lång sträcka och
upplevt timslånga köbildningar på tyska
motorvägar, etc.
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Text: Mona-Lisa Illingworth
Bilder: Bengt Olceder

TISDAG 4 SEPT

Efter välsmakande frukostbuffet startade
vi vår första dagsetapp norrut till Wingensur-Moder för att besöka Lalique-museet
där. Man räknar ju med att se vinfält efter
vinfält i Alsace när man kör – men norrut
byts en del av de fälten ut mot majs! Någon
undrade vart druvorna tagit vägen?! Till
den berömde glasdesignerns ära öppnade
Laliquemuseet den 1 juli 2011. När man
går in i den ganska mörklagda byggnaden
möts man av en värld av glas i alla dess
former samt smycken. Vårt intresse var att
se den välkända Rolls-Roycemaskoten i
glas – och där stod den i en glasmonter!
Den var framställd speciellt för oss att se.
I söndags hade vi nämligen haft turen att
träffa museichefen på en lunch i Molsheim
och han talade då om att figuren inte
fanns i museet men att han hade en på sitt
kontor och skulle gärna ställa ut den till vår
förtjusning!
Vi tillbringade drygt en timme med en guide

runt om i museet. Därefter var det dags för
en behövlig törstsläckning och lunch i slott
Hochburg, en anrik slottsbyggnad tvärs
över gatan från museet. Ägaren insisterade
på att vi parkerade “fint” längs hans
uppfart och framsida av slottet. Han var en
mycket glad man, då han sa att: ”Idag har
jag Rolls-Royceklubben, på lördag har jag
Bugattiklubben här! Fantastique!” Vi satt
ner vid vackert uppdukade lunchbord och
njöt av anrättningen.
Eftermiddagen var därefter fri att göra vad
man kände för. Alla fann eventuellt tillbaka
till hotellet i tid för kvällens övningar. Tyvärr
fick Hans och Regina Lindquist lite problem
med sin vackra Rolls-Royce Silver Cloud
I på återresan från Wingen. Det visade
sig vara bromsarna som hade gått galet
och bilen fick “vila sig” på parkering för
att invänta transport till verkstad för att bli
iordningställd igen. Vi mötte mangrant upp
i baren på kvällen. Vädret var fantastiskt
så vi samlades utomhus på terrassen tills

middagen serverades. Vi blev underhållna
av duon Miriam & Michel, som sjöng
franska visor.

ONSDAG 5 SEPT

Onsdagen bjöd på vackert väder igen och
vi satte av i konvoj söderut längs vinvägen
till Ribeauville. Nu följde vi verkligen
vinfälten, både till höger och vänster och
igenom små medeltida byar med smala
portaler och otroligt vacker blomfröjd. Vi
nådde vinkällaren i Ribeauville och tog
oss ner i källarvalven för en tur genom
historien och processen av vintillverkning.
Väl uppe på markplan igen fick vi prova
på tre olika viner. Alla rallydeltagare
presenterades med var sin “vinlåda” med
tre olika sorters Alsacevin och vinglas som
en souvenir av besöket. Lunch serverades
därpå i en restaurang tvärs över gatan,
“Auberge au Zahnacker”. Eftermiddagen
var fri att besöka andra små byar, typ
Riquewihr, eller ta bergsvägen om Haute
Königsburg. Vi och några andra ekipage
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beslöt oss för att ta den något “kyligare”
vägen över bergen,, då det var en väldigt
varm och solig dag. Väl uppe vid den
mäktiga borgen körde chauffören i vår bil
litet för fort och vi missade avtagsvägen
vi skulle ha tagit, vilket innebar att vägen
blev litet längre än den skulle ha varit
och vi hamnade lite “snett” men kom så
småningom rätt igen och anlände i tid
tillbaka till hotellet.

Vanligt “barhäng” på terrassen och därefter
en njutbar middag. Efter huvudrätten
ställde Derek sig upp för att säga några ord
men blev hastigt avbruten av en vinservitör,
som drog upp en mikrofon ur fickan och
började sjunga, därpå följt av en servitris i
andra hörnet av restaurangen som föll in i
samma sång. Voila! Underhållningen hade
börjat. Ensemblen “Millenium” som hade
satt upp sina instrument i ett hörn, drog
sedan på och underhöll oss kungligt fram
till midnatt (ingen glömmer väl Dereks
duett med Isidro “Drink,drink...”) och vi
kunde passa på att “dansa av oss” den
goda maten!

TORSDAG 6 SEPT

Torsdagen var en fridag! Var och en kunde
göra vad de ville, eller vila upp sig efter
de första hektiska dagarna/kvällarna. En
av våra deltagare från svenska sektionen,
Bengt Olceder, var flitig med kamera och
video och följde allt väldigt professionellt
under dagarna - ibland till synes med risk
för liv och lem - vilket kom att bli en DVD,
som senare postades till deltagarna som
ett minne av rallyt!
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Torsdag kväll var alla återvända till hotellet
och samlade för kvällens program, som
bjöd på god middag och ännu en kvälls
underhållning, nu av Francis Untrau och
chantösen Nadine, som bjöd på franska
chansons som Piaf, Greco etc.. En mycket
uppskattad, lugn musikkväll.

FREDAG 7 SEPT

Fredag morgon, efter frukost, var det
så dags för långkörning söderut till
Mulhouse och Schlumpfmuseet. Vädret
höll sig fortfarande vackert och de som
hade cab, tog ner denna för att njuta
av sensommarvindarna. Janet’s gamla
Rolls-Royce 25/30 HP började “hosta
och spluttra” och fick stanna till, tills en
hjälpande hand i form av James Black
kom och fixade problemet och hon kunde
fortsätta med oss.

att Bugatti aldrig tillåter något annat
bilmärke in på “sina revir” - så vi kände
oss väldigt hedrade när Fabrice Reithofer,
administratör i Bugattiklubben, kontaktade
oss och sa att: ”Ni är välkomna att deltaga
i vår parad och Concours d’elegance på
lördag!” Så lördag förmiddag tvättades det
och putsades på bilarna så att vi skulle var
“fina” för eventet.
KL. 15 stängdes gatorna av för paraden
och vi körde i konvoj från hotellet in till

Schlumpfmuseet är en bilnörds dröm –
man kan gå runt där och titta på bilar i
timmar. Bl.a. finns Bugatti’s Veyron-modell
att se där. Vi fick dock ta en paus kl. 13
och serverades en lunch i restaurangen
i samma byggnad. Många återvände in i
museet efteråt för att se mera, andra vände
huven norrut igen och körde via vinvägen
tillbaka till Molsheim. Fredag afton var en
ganska lugn kväll, utan underhållning och
det blev en tidig kväll för många. Värmen
under dagen och körningen tar ibland en
del energi.

LÖRDAG 8 SEPT

Bugattidag! Som tidigare nämnts var
det av ren händelse vi fann ut, när
vi först besökte området, att Bugatti
skulle ha sitt 29:e jubileumsrally denna
weekend i Molsheim. Vi kontaktade deras
klubbordförande och sa att vi kommer
också att vara i stan, samma dag, kan vi
få vara med er i paraden? Det är välkänt
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staden och parkerade vackert längs gatan,
assisterade av Bugattimän. Att hålla tider
är inte fransmännens starka sida och det
dröjde ett tag innan alla Bugattis hade
kommit på plats. Det fanns tid att besöka
lokala barer för ett svalkande glas öl eller
vin under väntandet. På en baruteplats
samlades vi några stycken och med James
Blacks hjälp så var snart sjungandet igång!
Bugattifolket kom så på plats och eftersom
det var “deras dag” så körde de ju först,
vi kom därefter. Under Ola Germundssons

övervakning och briljanta ledning lyckades
han få oss att köra i nummerordning!
Så vi visade upp oss välarrangerat och
det var ett vackert följe! Pressfolk fanns
överallt och det plåtades och blixtrade om
vartannat.
Nästa dag skulle lokaltidningarna vara
fulla med bilder och reportage om “besöket
hos Bugatti av de eleganta, klassiska
bilmärkena Rolls-Royce och Bentley, som
gästade området under en rallyvecka!”
Det var sista rallydagen och galakväll,
så vi återvände till hotellet för att ha tid
klä upp oss. Champagne serverades på
terrassen och därefter följde middagen
i ”Henry Royce-sviten” för sista gången.
Underhållningen för kvällen stod “The
Weekend band” för, med Francis Untrau
och hans ensemble. Det spelades en hel
del Abba-låtar. Undrar varför?
Hotellets personal hade under veckan gått
runt och kikat på bilarna på parkeringen
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och försökt att välja ut deras “favorit”. Det
blev ett svårt val, men slutligen fastnade
de för bil “Nr. 2” - tillhörande Hans och
Regina Lindquist, som fick första pris! Ett
annat pris delades ut till Janet Gillespie, för
att hon som “ensam kvinna” kört de många
milen själv i en 25/30 HP. Tredje priset gick
till Chris och Alison Clark från Skottland
(Aberdeen) för längsta körsträckan i sin
Bentley 3 ½ litre 1933. Rohdins Garage
hade sponsrat rallyt genom att donera
saker att lottas ut och det gjordes så att
under vissa brödtallrikar fanns det en liten
etikett fastsatt. Hade man tur så var det
ett nummer på den och man vann! Ett av
priserna gick till Sylvia Östlund, som vann
en härlig jacka!
Organisatörerna
presenterades
med
en Bugatti-tavla (mycket passande)
ur ordföranden Lars Nords hand, som
uppskattning från de svenska deltagarna.
Irländska
sektionens
ledamot
Pat
McSweeney överlämnade ett vackert glasornament, med inskription av rally

och datum. Efter diverse tal och skål
för Sir Henry Royce och Klubben från
moderklubbens ordförande Jim Fleming,
dansades kvällen sen iväg till framåt
midnatt, då det var dags att dra sig tillbaka.

SÖNDAG 9 SEPT

Många hade en tidig start nästa dag för
hemresor. Vi vinkade adjö i förhoppning att
få se er igen i Schwarzwald 2013, närmare
bestämt i Bad Sulzburg! Kolla websidan
och Bulletinen för information.
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Post-War Rolls-Royce
& Bentley Parts Specialists

• New • Reconditioned •
• Recycled •
Visit Our Comprehensive Website:

www.flyingspares.com
Tel : +44 (0)1455 292949
Fax : +44 (0)1455 292959

Email: sales@flyingspares.co.uk

33 - RREC Scandinavia

Tillbaka på r
H

äftigast på mässan i september
2012 i Paris, i varje fall bland
de engelska utställarna, var
den absolut senaste conceptmodellen
i Bentleys superbilssortiment, GT3, en
racerbilsversion av Bentley Continental
GT Speed. Att GT Speed är den snabbaste
produktionsmodellen någonsin i Bentleystallet med sin W12-motor på 625 hästar
och en toppfart på 330 km/t är inte nog.

snabbaste på bana också genom några
ganska omfattande och uppenbara
modifieringar men ändå med Continental
GT Speed som bas. Bentley kan ju skryta
med att man under de senaste tio åren har
haft en mycket framgångsrik period sedan
introduktionen av den första Bentley
Continental GT 2002. Ur den första
supersportbilen har utvecklats nya modeller
med ständigt grymmare prestanda. Inom
motorsporten har segrarna på LeMans
Nu ska ett särskilt utvecklingsteam hos 2003 varit en viktig del av framgången
Bentley Motors i Crewe göra den till den och en bra reklam för märkets förmåga.
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racerbanan
Bentley Motors ordförande och Chief
Executive Dr Wolfgang Schreiber hade
följande att säga när han presenterade
GT3-racern på Parismässan: Det tydliga
budskapet från våra bilköpande kunder
är att Bentley hör hemma på racerbanan
och den nya GT3:an är förverkligandet
av vår dröm som vi har levt med ända
sedan vi lanserade Continental GT för tio
år sedan. Nya GT Speed är en perfekt bil
att utveckla till racerbil och vårt arbete har
hittills visat att vi har en enorm potential.

Jan Segerfeldt

GT3 ska kunna visa hela världen vad
Continental GT kan åstadkomma i
sin mest extrema form och ska kunna
skapa en trygg plattform för en långsiktig
satsning på motorsporten. Det ska bli en
bil som klarar uthållighet som i LeMans
24-timmars såväl som extremt höga
hastigheter vid enskilda rekordförsök.
Bilen kommer att genomgå ett långt
utvecklings- och testprogram under
2013. De närmare tekniska detaljerna
kommer att avslöjas senare.

35 - RREC Scandinavia

CORGI TOY

Enhver Rolls-Royce Silver Ghost er interessant,
men noen mer enn andre. Mye mer…
Tekst og foto: Ivar Engerud

R

olls-Royce 40/50, eller Silver Ghost
som modellen ble kalt var definitivt
blant verdens aller fremste biler for
hundre år siden.

En av de karosserimakerne som kledde
opp flest Rolls-Royce-chassier på den
tiden var Barker. De bygde blant annet den
mest kjente av alle disse modellene, den
åpne Roi-de-Belges som ble fabrikkens
demonstrasjonsmodell og som ga modellen
sitt tilnavn etter den sølvgrå lakken.
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Spesialbygd for første eier
De aller dyreste karosseriene da de var
nyevar imidlertid de meget luksuriøse
Double Pullman Limousine med innelukket
seteplass til 8-10 personer. Kupeen er
omgitt av ikke mindre enn 29 vinduer. Bilen
er så høy at du nesten kan stå oppreist inne
i den, og all bagasjeplass er på taket, hvor
også reservehjulet er plassert.
Barker bygde noen få slike karosserier,

IMPONERENDE LIMOUSINE: Denne
100 år gamle Rolls-Royce Silver Ghost
Barker Pullman Limousine er helt
original og urestaurert, men vakkert
vedlikeholdt.

,

men kun én bil er igjen i originalstand.
Bilen på disse bildene. En bil som har
levd et godt liv helt siden den første eieren
Mr. Stephens fra Croydon syd for London
kjøpte den. Ulikt andre styrtrike Rollskunder ønsket han å kjøre bilen selv, og
den ble derfor ikke utstyrt med skillevegg
bak føreren. Stephens beholdt bilen til sine

eldre år, da han solgte den til bilsamleren
Sword på 1950-tallet.
Fra England til USA
Litt senere ble den valgt av Corgi Toys som
modell for en av deres lekebiler, og siden
den tid har den hatt tilnavnet ”The Corgi”.
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Fra Sword gikk den via
ulike britiske samlere
til
den
amerikanske
Rolls-Royce-entusiasten
Richard Solove for 20 år
siden. Solove hadde én
modell av hver årgang
av tidlige Silver Ghost.
The Corgi var juvelen i
samlingen da den ble
solgt til advokaten John
O’Quinn for tre millioner
dollar
på
Goodings
aukajon i Monterey i
2007.

ENORM: Hele 29 vinduer omkranser den høye, luksuriøse kupeen.

O’Quinns
gigantiske
bilsamling var på rundt
1.000 biler da han
døde høsten 2009, og
markedet har trengt
de tre årene som har
gått på å absorbere
alle luksusbilene på
auksjonsmarkedet.
Rekord-bil
I sommer var timingen
inne for boet til å avhende
denne Rolls-perlen på
Bonhams Festival of
Speed-salg. Det viste
seg å være en klok
beslutning, for resultatet
på 4,7 millioner pund
var langt over hva noen
hadde våget å antyde.
Men det er ytterligere
et bevis på at det beste
etablerer sitt helt eget
prisnivå, langt over de
litt mindre interessante
modellene. Det betyr nok
ikke at prisnivået har økt
generelt på Silver Ghost.
FLYING LADY: Den hundre
år gamle maskotten troner på
verdens dyreste Rolls-Royce
på auksjon.
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HVA KOSTER FORSIKRINGEN? Den enorme bilen parkert
utenfor Britannic Assurance Co.

Kanske
en framtida motorhistorisk entusiast ?
								Owe Persson

D

en unge mannen här på bilderna träffade jag i Bo Önnermarks garage för ett tag sedan. Han studerade
noggrant Bos Rolls-Royce Silver Ghost chassie och dokumenterade flitigt med sin mobilkamera. Under
vårt lilla samspråk gav han uttryck för ett visst intresse för de gamla bilarnas teknik och fina hantverksmässiga utförande. Det kan finnas hopp ibland den uppväxande generationen. För dagen var han festklädd inför
ett förestående födelsedagskalas.
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ROLLS-ROYCE SILVER CLOUD II 1961 RHD
Chassinummer: SWC572
Bilen importerades till Sverige 2004 av nuvarande ägare. Den blev omlackerad 1990 och man
renoverade då växellådan. Den har nyligen fått ett nytt innertak och nya däck. Verktygslådan är
komplett, vilket är ovanligt till dessa modellerna.
Det finns mycket historik kring bilen. Den är i ett mycket fint skick. Klädseln är något nött men hel.
Det är lite rostsläpp på trösklar och på skärmskanter bak.
PRIS: 348 000 SEK

BENTLEY ARNAGE GREEN LABEL 1999 RHD
Chassinummer: XCH02632
Bilen är i ett mycket fint skick. Den är lackerad i blått (Peacock Blue) med matchande pin striping-dekor
längs karossidan. Bilen har helläder-inredning i magnolia med blå piping och matchande blå (French
Navy) mattor. Träpanelerna i bilen är i valnöt. Bentley Le Mans Limited Edition aluminiumfälgar och
pedaler. Bilen har en 4,4 liters V8-motor med dubbla turboaggregat och en 5-växlad automatväxellåda.
Bilen som har en komplett servicehistorik, säljes nyservad och inregistrerad i Sverige. Bilen har mycket
låg mätarställning - 55.000 km (32.000 miles). Nypriset på en Arnage var år 2000 ca 250.000 £ (GBP),
dvs ca 2.800.000 SEK.
PRIS: 375 000 SEK

DEN SENASTE OCH SNABBASTE BENTLEY NÅGONSIN!
Sedan Bentley presenterade sin nya Continental GT med uppdaterade design-inslag förra året och den nya V8:motorn för bara några månader sedan,
har vi hoppats på och väntat på den utpräglade sportprestanda-Bentleyn i sin
nya dräkt. Och nu är den här, nya Bentley Continental GT Speed. Den bär
samma namn som föregångaren men det har hänt saker!

V

ärldspremiären skedde på årets
stora internationella begivenhet för

sanna bilentusiaster, Goodwood Festival of Speed i somras. Moderna tiders Bentley Boys Juha Kankunnen,
Guy Smith och Derek Bell rattade där en förproduktions-GT Speed upp för Goodwood Hill.
Det kan synas våghalsigt att introducera en ny
Bentley på en plats som ligger ytterst nära den
värsta konkurrentens säte sedan 2002, alltså
Goodwood. Å andra sidan kanske det inte är så
farligt för Rolls-Royce Motor Cars Limited har
inte någon modell i sitt program som slår direkt
mot Bentley Continental GT Speed.
Det här är den nya bilen i ett nötskal:
- V8 på 625 hästar med ett vridmoment på 800
Newtonmeter.
- sänkt och uppgraderad hjulupphängning för
en sportigare väghållning och en smidigare körupplevelse
- Signature designinslag och Mulliner Driving
specification interiört
- ny åttastegad automatisk växellåda
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			Jan Segerfeldt
Bentley Motors hämtar sin inspiration för en
modern Bentley Continental GT Speed från den
Bentleyspecial som 1923 kom ut från Cricklewood, 3 litre Speed Model, utformad av W
O Bentley själv som en sportigare version av
standard 3 litre för den entusiastiske bilföraren.
Den första versionen av Bentley Continental GT
Speed kom ut 2007 och hade samma syfte som
föregångaren från 1923.
När Bentley nu introducerar det allra senaste
flaggskeppet, nya Continental GT Speed, så är
det den allra snabbaste Bentleybilen någonsin
med en toppfart på 329 km/tim. Den här bilen
kommer främst att köpas och köras av personer
som uppskattar körglädje och värdesätter körbarhet och yttersta prestandaresurser i kombination med högsta kvalitet, stil och och lyx.
Här är några andra jämförelsebilars toppfarter:
Ferrari California			310
Ferari 458 Italia			
326
Ferrari FF			335
Ferrari 599 GTB			
330
Lamborghini Gallardo LP 560-4
325
Lamborghini Aventador LP 700-4
350
Porsche 911 Turbo S		
315
Aston Martin DBS			
307

De här uppräknade modellerna är riktiga superbilar men ack så obekväma och hopplöst
opraktiska jämfört med Bentley Continental GT
Speed i normalutförande. Hjärtat i Speed är en
uppgraderad version av Bentleys unika 6-liters
W12-motor med 48 ventiler, fyra kammar och
dubbelturbo. Den uppgraderade motorn ger
625 hästkrafter (eller 616 bhp), alltså 5 hästkrafter mindre än Bentley Supersports men
trots det får man upp den nya Speed i samma toppfart, alltså 329 km/tim (eller 205 mph).
Accelerationen från 0-100 går på 4,2 sekunder
(0-60 mph på 4,0 sekunder). Det här otroliga
kraftpaketet matas genom en åttastegad automatlåda från ZF som ger hypersnabba men
ändå närmast omärkliga växlingar på grund av
att den styrs av en intelligent anpassat kontrollprogrammering som säkerställer den perfekta
kombinationen av fart och förfining. Man tillerkänner den nya växellådan nästan hela den
beräknade bränslebesparingen på 12 procent
och de sänkta CO2-utsläppen jämfört med
motsvarande tidigare modell.
Men det räcker inte med att bara utveckla en
urstark motor. Man måste också ha ett chassi
som kan hantera den enorma kraft som den
här exceptionella motorn kan åstadkomma
och få ner den kraften i marken på bästa sätt.
För det ändamålet har Bentley Motors ytterligare förfinat bilens fyrhjulsdrivning, styrning,
hjulupphängning och fjädring och sänkt bilen
något. Till detta har man matchat nya hjul och
däck. De exklusiva specialfälgarna är på 21
tum och däcken har beteckningen 275 35 R21
Pirelli P-Zero Ultra-high performance. Resultatet är en Bentley som är sportigare med en mer
engagerande körupplevelse med effektivare
väghållning och smidigare köregenskaper.

Vid introduktionen gjorde Bentley Motors styrelseordförande Wolfgang Dürheimer följande
uttalande om den nya Speed:
I nästan ett decennium har Bentley Continental
GT varit själva definitionen av en högst luxuös
Gran Turismo med superbilsprestanda och den
unika W12-motorn har varit så lyckad att Bentley för närvarande är världens största tillverkare av 12-cylindriga motorer. Den nya Speed
GT är tuffare och sportigare till sin karaktär, vilket befäster dess topposition som den ledande continentala coupén och attraherar köpare
över hela världen.
Bentley Continental GT Speeds muskulösa design har genom små nästan omärkligt förfinade
formgivningsdetaljer fått en något mer sportig
framtoning än tidigare. Här märks det mörkfärgade grillmönstret, de sänkta luftintagen
och den räfflade finishen på avgasrörsändarna. Som vanligt används bara de allra finaste
materialen i bilens konstruktion inklusive bilens
hantverksmässigt utförda interiör i finaste naturmaterial.
Bentley Motors sysselsätter 4 000 personer
och företagets försäljning har ökat (se sid 50).
Speedmodellen kan säkert hjälpa till att öka
omsättningen ytterligare.
De första Speed-bilarna var klara för leverans
i början av oktober. Nu väntar vi bara på den
enda bil som kan överträffa Bentley Continental GT Speed och det bör väl vara en ny Bentley Supersports som toppar över 330 km/tim?
Vågar vi sätta ett pund på att en sådan megasupermodell kommer att introduceras 2013?

Så här ser den ut när den står still!
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Klokkemakeren George Daniels eide også
denne vakre 1954 Bentley R Continental,
pris 628.700 pund

Bentley og Rolls-Royce reddet Bonhams

E

t hardt presset Bonhams kunne puste lettet ut etter
en vellykket Goodwood-auksjon hvor Rolls-Royceog Bentley-rekordene falt..
Tekst og foto: Ivar Engerud

- Salget er kanskje ikke avgjørende, men meget
viktig for Bonhams. Lykkes de ikke nå, er de
ille ute, bekreftet den klassiske superdealeren
Simn Kidston overfor Bulletinen like før auksjonarius Malcolm Barber entrer scenen for
å lede budgivningen på Bonhams Festival of
Speed-auksjon.
Bilavdelingen til auksjonshuset Bonhams hadde
en vanskelig start på 2012 med relativt mislykkede auksjoner i Scottsdale, Paris og Monaco,
så stemningen var lettere anspent blant Bonhams-toppene i det auksjonen startet rett på de
store høydepunktene fra klokkemakeren George Daniels lille, men eksklusive samling på syv
biler.
I løpet av de neste minuttene ville styreformann
Robert Brooks og hans kollegaer få svaret på
om deres mest ambisiøse satsing vil lykkes. Det
forutsatte at de syv bilene ble solgt for over 70
millioner kroner, at flere av de andre toppobjektene ble solgt og en salgsprosent godt over
70. Forutsetningene var de aller beste. Salget
hadde fått mye dekning og interesse fra hele
verden, og auksjonsteltet var smekkfullt.
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Etter at en av verdens eldste GP-racere, en
1908 Itala, ble klubbet rett over laveste estimat
på vel 1,7 millioner pund tok det fullstendig av
med den spesialbygde 1929 Bentley 4½-Litre
kompressormatede Brooklands-raceren (se
Bulletinen nr 3 2012 sid 44). Budene haglt fra
salen, og telefonlinjene var i heftig bruk helt til
den siste byderen var villig til å betale fem millioner pund. Ikke bare den dyreste Bentley, men
den dyreste engelske bil på auksjon noen gang.
Resten av auksjonen gikk stort sett etter forventningene. 66 av de 85 frembudte bilene finner nye eiere til ”riktige” priser.
Den nest dyreste bilen på auksjonen ble den
unike 1912 Rolls-Royce 40/50hp Double Pullman Limousine (se annet sted i Bulletinen), som
nådde en fantastisk pris på 4,7 millioner pund.
Også det rekord for den dyreste Rolls-Royce på
auksjon.
Begge de to bilene er på listen over de 10 dyreste auksjonsbilene i 2012, på henholdsvis 6.
og 7. plass.

1958 Bentley S1 Mulliner Drop Head Coupé

SCHLOSS
BENSBERG CLASSICS 2012
For fjerde gang inviterte Volkswagen-gruppen til klassikerfest med
historiske høydepunkter på fasjonable Schloss Bensberg utenfor Køln.
						Tekst og foto: Ivar Engerud
“Very important cars only” lover Volkswagen-gruppen i reklamen for Schloss Bensberg Classics. Og det er ikke tvil om at hver
og en av de 39 deltagerne hadde en historie å fortelle. Fra den eldste, en 1925 Bentley 3-litre Le Mans Team Car til Italdesigns

Machimoto-konsept fra 1986.
Med et par håndfull merker under paraplyen, hadde Volkswagen-gruppen plukket frem sjeldne godbiter fra sine merkesamlinger og invitert eiere av verdige
eksemplarer fra en rik bilhistorie.
I år var Bentley representert med en liten
håndfull eksemplarer fra Le Mans-bilen til
en av de supersjeldne Mk VI Cresta-modellene fra 1948. Den sistnevnte kommer
vi tilbake til.

Franz-Josef Paefgen er ikke bare tidligere
Bentley- og Bugatti-sjef. Han er en virkelig
bilentusiast med denne 1956 Bentley S1
Graber DHC i garasjen.
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Bentley-eksamen

A

Foto: Ben Voith

Tekst: Ivar Engerud

rt Center College of Design i California klekker stadig ut bildesignere. Studenten Ben Knapp Voith valgte en Bentley-spesial som
hovedoppgave.

Hva ville de legendariske ”Bentley Boys” kjørt
hvis de levde i dag? Det var utgangspunktet for
en del av Ben Knapp Voiths avslutningsoppgave på det berømte Art Center College of Design.
Bentley oser av luksus samtidig som det er biler
for entusiastene som liker å kjøre selv.
Bentley-hjelp
Voith kunne selvsagt valgt et relativt fritt utgangspunkt for arbeidet. Men med support fra
Bentleys egen designavdeling, valgte han å ta
utgangspunkt i de klassiske Le Mans-racerbilene fra siste halvdel av 1920-tallet frem til 1931.
Inspirasjonen fra de legendariske vinnerbilene
er der, men med moderne linjer og elementer
som passer i dag, vel 80 år senere. For å hedre Woolf Barnato, som finansierte Bentley og
kjørte inn til tre seire på rad på Le Mans, har
han kalt konseptet ”Barnato Roadster”. Voith
oppholdt seg åtte måneder hos Bentley, og med
inspirasjon av alt fra 1920-tallets racerbiler til
de smekre kurvene på R Type Continental ville
han transformere disse temaene til en moderne
kontekst.
Ekstrem roadster
Ved å velge en roadster med åpne hjul henspeiler den mest mot de tidlige vognene, samtidig
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som den er fjern fra dagens Bentley-modeller.
Karosseriet starter med en klassisk vertikal radiator, mens karosseriet er en visuell skulptur
med plass til kun føreren og en slank og smidig
passasjer plassert frekt asymmetrisk til venstre
litt bak føreren.Frontrute og takløsning er helt
fraværende på karosseriet som flyter glatt over
i en moderne tolkning av den en gang så populære ”Boattail”-avslutningen i hekken. Praktisk?
Overhode ikke. Vakkert? Kan sikkert diskuteres, men rampete så det holder. Ekstremt langt
panser og førerplass rett foran bakakselen slår
sjelden feil for det visuelle. Under panseret har
man tenkt inn en modifisert utgave av Audi S4
V6 som kun skal drive bakakslene for maksimal
kjøreglede.
Baneracer
Konseptet er modellert med utgangspunkt i akselavstanden til dagens Continental GT, men vi
tviler på at det er mye fra det chassiset som kan
brukes ved en eventuell realisering av Voiths
ideer.- Hvis Bentley skulle tenke seg å ta et slikt
prosjekt videre, ville det kanskje mest fornuftige være å lage en baneracer slik som Ferrari
FXX-prosjektet, sier Knapp Voith, som er blitt
fasinert av Barnatos innsats både på banen og
som teamsponsor.

PRINSESSBILEN
K

SÅLD!

					Jan Segerfeldt

an en Rolls-Royce Silver Wraith II av
1979 års modell verkligen vara värd
över 13 miljoner kr (USD 2 000 000)?
Säljaren hävdar att det är sant. Här är
den bakomliggande historien.
Chassi nr LRK38767 lämnade Rolls-Roycefabriken i Crewe 1979 för att skeppas över till
Amerika. De första två åren efter ankomsten
till USA stod bilen oanvänd på beställning av
engelska ambassaden i Washington DC för att
den skulle utrustas med förstärkningar så att
den kunde stå emot terroristattentat men utan
att det märktes utifrån att bilen hade modifierats.
Den skulle säkras mot gasattacker, gevärseld,
handgranater och små bomber. Bilen lär väga
6 ton. Bilen utrustades med intercom så att
man alltid skulle kunna ringa inifrån bilen vid
ett attentat. Syftet med detta specialfordon var
i första hand att det skulle kunna användas av
engelska VIP-besökare i landet.
När Charles, Prince of Wales, och Diana,
Princess of Wales, skulle göra ett officiellt
tredagarsbesök 1985 hos president Ronald
Reagan och landets First Lady Nancy Reagan,
ansågs denna Rolls-Royce Silver Wraith II
vara tillräckligt säker för att frakta det kungliga
paret. Bilen tjänade som paradbil med Charles
och Diana i den. Fyra Secret Service-vakter
eskorterade passagerarna hela tiden till fots runt

bilen och det fanns två följebilar, varav en var en
ny Rolls-Royce Silver Spirit. Dokumentationen
ät omfattande om paradbilen när den hade de
två engelska gästerna med. Särskilt pampigt
blev det när paret anlände till entrén till Vita
Huset och hälsades välkomna på trappan av
USA:s president med maka. Hela besöket
hårdbevakades av media, inte minst för att detta
var Dianas första USA-visit.
1988 sålde engelska ambassaden bilen till en
vapenmuseiägare, Farley Berman, som ställde
undan den. Han ansåg att detta var det mest
värdefulla objekt han hade i sin samling. Bilen
har aldrig renoverats utan är i fint skick men har
nyligen omlackerats. Den har bara gått 55000
miles. Man kan förstå att Farley Berman lät
bilen stå, för vem vill betala bensinräkningarna
för den här tungviktaren?
Bilen skulle ha sålts på EBay-auktion på nätet
av Volo Auto Museum i Illinois, USA, den 9
november i år, det vill säga på 27-årsdagen
efter Charles och Dianas besök, men man sköt
en vecka på sluttiden för man hade bara fått bud
på USD 41 100. Internetklubban föll till slut på
USD 122 322 (ca SEK 800 000), kanske inte
riktigt vad man hade hoppats på. Ett fyndköp?
En del av pengarna kommer att gå till Children
with Cancer UK, en välgörenhetsorganisation
som startades av
själv 1988.
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I PARIS
2012
Jan Segerfeldt

olls-Royce måste givetvis ha något lockande på sin monter på
den stora bilutställningen i Paris
i september. Några nya bilmodeller på gång kanske? Nej, tyvärr
fanns inga några sådana. Så vad
kunde man göra för att ändå få
stor uppmärksamhet kring märket? Varför inte
introducera ytterligare en ny limited edition? Det
har ju funkat tidigare....
Den här gången valde man ett designspråk
som passar i Paris, designfenomenet Art Deco.
Den stil som förknippas med Art Deco började
i konstnärskretsar omkring 1920 och höll i sig
fram till 1940. Största dragplåstret blev den
stora utställningen i Paris 1925, Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels
Modernes. Den här designrörelsen var något
nytt och fräscht, klart uppfriskande och vackert
på sitt eget sätt inom arkitekturen, bildesignen,
möbelkonsten, keramiken och marknadsföringen. Enkla, svepande linjer och strömlinjeform
kännetecknar mycket av det som Art Deco står
för. Man önskade framhäva det enkla som det
ändamålsenliga och sköna utan verklighets-
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främmande estetiska, påklistrade och oärliga
detaljer. Vissa liknar designrörelsen vid det ljus
som kommer ur mörkret. Här i Sverige fick vid
samma tid funktionalismen (funkisen) sitt stora
genombrott vid den hyllade Stockholmsutställningen 1930.

Rolls-Royce kan särskilt lyfta fram konstnären
Charles Sykes skulptur The Spririt of Ecstasy
som en tidig föregångare till Art Decon. Även den
kände skulptören Laliques vackra glasskulpturer, som blev kylardekoration på många exklusiva bilar under perioden 1920/1930-talet, visar
tydliga Art Deco-influenser.
På Parismässan hösten 2012 valde Rolls-Royce att markera sin samhörighet med fransk Art
Deco genom att specialinreda några Phantom
Series II och Ghost i Art Deco-stil i fina material och med utsökt hantverkskvalitet. Typiska
sådana designelement är en svartvit skinnklädsel med träarbetena kompletterade med
inläggningar i rostfritt stål i Art Deco-inspirerade
geometriska mönster, som man tydligt känner
49 - RREC
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framåt eller två
steg tillbaka?

I

oktober i år gick Bentley Motors ut med att
man hade lyckats sälja 5 969 bilar globalt
fram till sista september (Q1-3), vilket skulle utgöra en ökning med 25 procent jämfört
med samma period förra året. Därmed ser
man med tillförsikt på statistiken för hela
2012 som kommer att bli klar i januari 2013. Särskilt
betonas att
man har ett starkt
RREC
Scandinavia
- 50 och brett sortiment

Bentley s
som i slutet av otober kompletterades av nya Bentley Continental GT Speed.
Nu ska man som alltid ta statistikuppgifter med en
mycket stor nypa salt. Under Q1 2012 sålde man
1 759 bilar vilket var upp med 46,6 %, medan man
sålde 3 929 bilar under Q1+Q2, en uppgång med
32 procent - alltså har ökningstakten faktiskt avtagit
under årets första sex månader!

säljer bra
Enligt Bentleys egna siffror sålde de bara 1 017
bilar totalt 2003. Fyra år senare hade siffran stigit
till fantastiska 10 014 bilar. I april 2008 utsågs Callisma till auktoriserad återförsäljare i Sverige. Sedan kom finanskriser och andra globalekonomiska
problem som uppenbarligen gjort att försäljningen
totalt har backat en del. Ändå var 2011 ett hyfsat år
med 7 003 sålda bilar i ett starkt utökat modellpro-

Jan Segerfeldt
gram. Men hur länge ska man kunna fortsätta om
världsekonomin lamslås av nya kriser?
Det är sannerligen inget fel på Bentleybilarna, de
är fantastiska landsvägslok, vars like inte finns - inte
ens Maybach kunde utmana dem - men hur länge
ska Bentley Motors lyckas med att sälja tillräckligt
många bilar för att hålla produktionen lönsam? Vad
säger Volkswagen? 51 - RREC Scandinavia

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge

Auto Askim har drevet bilverksted siden 1937!
Vi leverer kvalitet. Fornøyde kunder kommer tilbake.
Vi har kompetanse på Rolls-Royce og Bentley-modeller opp til 1990.
Vi fører Castrol Classic motorolje, RR363 bremsevæske og har slitedeler
på lager. Vi skaffer også deler fra England raskt og rimelig.
Auto Askim ligger ved E18 i Østfold
- kun 5 mil fra Oslo og 3 mil fra
Svenskegrensen.
Forbered vårsesongen allerede på høsten
med avtale om reparasjoner og ettersyn.
Ved behov for frakt eller transport – ta
kontakt for avtale.

Auto Askim
Sagveien 9
1814 Askim
Telefon (+47) 69 81 87 00
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Kontaktperson:

Svein Vikeby

svein.vikeby@auto-askim.no

I ROHDINS GARAGE
2012
S

eptember var här och hösten började
närma sig. Dags att åka till Trollhättan
och till Rohdins årligen återkommande
stora garageträff. Det kändes tryggt
att känna att det skulle bli en dag i stil med
dem vi hade upplevt tidigare år. Vi hade blivit
informerade i förväg om att auktionen som hölls
för första gången förra året inte skulle bli av den
här gången på grund av för litet visat intresse.
Synd för visst gav auktionsinslaget ett mått av
spänning till tillställningen.
Kommersiellt har nog 2012 inte visat sig vara
något bra år vad gäller omsättning på dyrare,
”onödiga” prylar enligt vad man har hört och läst
i media. Rolls-Royce och Bentleybilar tillhör väl
normalt inte det mest nödvändiga nu när tiderna
har blivit kärvare? Hade Rohdins drabbats av
den förmodat återhållsamma lyxkonsumtionen
hos de svenska konsumenterna? Skulle det bli
några intressanta ”nya” bilar att se eller skulle
det bara vara samma bilar som hade blivit kvar
från förra årets garageträff? Skulle vi möjligen
bjudas på en lightversion av garageträffen som
en spegling av att nu har vi fått sämre tider?

Jan Segerfeldt
Fel, fel, fel! Rohdins vet verkligen hur man
gör en minnesrik dag! Här fanns allt det där
man nu har vant sig vid att se, det vill säga
ett fullt av fina salubilar, besökandebilar och
ett stort publikdeltagande, mat och dryck till
allas belåtenhet och vilken musik! Någon hade
räknat antalet Rolls-Royce och Bentley till ett
sextiotal. Var i Sverige eller Norra Europa för
den delen kan man se så många härliga bilar
samlade? Utöver ”våra märken” stod flera andra
äldre fordon och visade upp sig från sin bästa
sida. Business as usual gäller ännu!
Bland salubilarna fanns flera Rolls-Royce Silver
Cloud/Bentley S snyggt uppställda i rad i väntan
på provkörningar. Prismässigt var de ganska
likvärdiga i storleksordningen 350 000 kr. Det
fanns också ett urval Silver Shadow och Silver
Spirit och flera ”moderna” Bentley. Priserna
varierade från 100 000 och upp emot 300 000
kr så det fanns något för alla. En av de nyare
salubilarna testkördes av er redaktör och den
kommer att bli föremål för en mer detaljerad
redogörelse i nästa nummer av Bulletinen.
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Som pricken över i:et stod också två väldigt
spännande äldre modeller på den sluttande
ytan rakt utanför kontorsbyggnaden där de syns
särskilt väl. En av dessa var en helvit Bentley
3 1/2 litre sports saloon med knallröda ekerhjul
och coachlines och med en airlineliknande
kaross från Thrupp & Maberley - The Silent
Sportscar - årsmodell 1935. Inredningen var
i härligt klarrött skinn. En liten skylt fäst på
framrutan förkunnade att bilen redan var tingad:
RESERVERAD.
Intill Bentleyn stod en Rolls-Royce 20 HP från
1928 som inte har synts här tidigare. Karossen
i mörkblått med svarta skärmar såg litet
annorlunda ut med sin roliga knyck på bakpartiet
men det märkvärdiga med den är att den är en
full cabriolet eller allweather som förmodligen
Josef Cockshoot & Co Ltd i Manchester skulle
kalla den. Hela den stora sufletten kan rullas ner
med hjälp av en kraftig vev som sticks in i ett
hål i sidan bakom bakdörren på vänster sida.
En mycket elegant lösning för att hantera en
så stor suflett, förmodligen gjord i enlighet med
Tickfords sinnrika konstruktion från 1925.
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Snart hade hela den stora grusplanen utanför
Rohdins industrilokal fyllts av olika besökare
som för dagen hade valt att anlända i lämplig
Rolls-Royce eller Bentley. Fler och fler gick runt
och beundrade bilarna och några passade på
att ansluta sig till den guidade visningen inne i
indistrilokalerna.
Medan vi lät oss väl smaka av pizza och cider i
det tillfälliga mattältet kom en man iklädd frack
fram och slog sig ned vid elpianot. Strax bröts
samtalsmumlet av en stark genomträngande
röst som beslagtog vår totala uppmärksamhet.
Vilken sångröst, vilken styrka! Här behövdes
inga mikrofoner. Vi fick höra några populära
och tjusiga klassiska operasånger framförda av
en grupp på tre personer. Det här var verkligen
den perfekta underhållningen. Stämningen blev
mycket god under framträdandet och publiken
gillade verkligen den här trion. Bortsett från
bilarna var detta det mest minnesvärda från
årets träff.
Självklart vill Rohdins passa på att visa oss
besökare vad de kan åstadkomma i sin verk-

stad. Det är inte utan att det märks en viss
stolthet för det kunnande som finns hos
Rohdins. I utställningslokalen visade man
upp ett pågående projekt i form av en Bentley
SIII Continental two door saloon by Mulliner,
Park Ward (”Chinese eyes”), helt plåtren och
med all inredning nedmonterad. Varje liten
dekorationsträbit i inredningen hade slipats om
och lackats och lagts fram på ett bord, där de
sken ikapp med solen utanför. Snyggt!
Inne i den stora verkstaden stod en enorm svart
Rolls-Royce Phantom III med limousinekaross
från Hooper & Co. Det visade sig att den här
bilen är hos Rohdins för omlackering samt
renovering av den stora V12-motorn som nu är
klar. Detta måste vara en av de finaste förkrigsRolls-Royce som finns i Sverige. (Läs mer på
sidan 70.)
Bredvid Phantom III:an stod en mycket
imponerande Mercedes-Benz 300d fyradörrars
Cabriolet, en paradvagn som höll på att få en
tidigare bedrövligt utförd utländsk renovering
omgjord till högsta klass a la Rohdins. Under

tiden som vi var på träffen avlöste olika bilar
varandra på liftarna inne i verkstaden.
Det ingick att få sin bil översiktligt genomgången
utan kostnad under hela dagen.
Senare på eftermiddagen var det dags för
concoursen, skönhetstävligen som består av
två delar. Del ett kallas People´s Choice och
har röstats fram av alla besökarna. Vinnare
blev den välkända Rolls-Royce Silver Cloud
H J Mulliner Adaptation Drophead Coupe,
som hade tjänstgjort som Anders Rohdins
bröllopsbil i våras. En värdig segrare. I del två,
som benämns Concours d´Elegance, har några
selekterade personer gjort sina helt subjektiva
val. Vinnare i denna del blev Magnus Hellmans
nyförvärv, en vit Bentey S 2, som har tillbringat
mesta tiden borta i Hollywood men nu återvänt
till Europa och är i ett utomordentligt fint skick.
Grattis till vinnarna!
Innan dagens slut hade skylten på den vita
Bentley 3 1/2-litern bytts ut mot en annan skylt
med SÅLD på. Det är härligt att se att det
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gjordes en och annan god affär i samband med

träffen. Även om garageträffarna är trivsamma
tillställningar för oss besökare och vi blir oerhört
generöst mottagna av alla hos Rohdins, så lever vi ju ändå i en kommersiell värld som förutsätter att pengar kommer in i verksamheten. Vi
besökare som inte var så särskilt lönsamma för
Rohdins den här gången, får passa på att här
framföra vårt stora tack till Rohdins för en av de
bästa dagarna på året för oss med ett oreserverat och djupt passionerat förhållande till allt som
heter Rolls-Royce och Bentley.
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En riktig spøk
Ivar Engerud

D

e norske Rolls-Royce-entusiastene Elisabet Helsing
og Graham Dukes er ikke akkurat som andre bileiere.
Der andre lurer på om det finnes litteratur om
bilmodellen de eier, har paret skrevet boken selv. Ikke
så mye om Silver Ghost-modellen som sådan, men spesifikt
om historien(e) bak det sølvspøkelset de deltar med i RRECs
arrangementer: 114AU fra 1922 med Barker-karosseri fra
1924.
Deres gedigne, knallblå Silver Ghost med
sorte skjermer og rødt skinninteriør ruver
godt i alle selskap på fire hjul. Men den
bærer også en fascinerende historie med
seg under sin prektige fremtoning. En
historie som involverer ikke mindre enn tre
chassiser og fem karosserier gjennom fem
generasjoner fra 1911 og frem til i dag – en
riktig spøkelseshistorie.
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Graham Dukes er opprinnelig fra
Birmingham i England, men 25 år i Holland
fra 1955 har satt sine spor i en herlig norsk
med engelsk aksent og en aldri så liten
touch av Dutch. Som medisinsk/juridisk
ekspert har han hatt arbeidsfelt over hele
verden, blant annet for Verdensbanken
og WHO. På denne arenaen traff han
også sin norske kone Elisabet, som har

kelseshistorie
doktorgrad i fysiologi og fått Kongens
fortjenestemedalje i gull for sitt omfattende
arbeid. Men hun kan like gjerne finnes
bak rattet eller på gulvet under bilen for å
smøre vitale punkter!
Parets Rolls-Royce engasjement startet
i 1988 med en Silver Shadow som de
var lykkelige med. Men ønske om en litt
større Rolls-Royce førte til innkjøp av en
Silver Cloud. Etter hvert som kunnskapen
økte, økte også fascinasjonen for de litt
eldre modellene, og en 20/25 fra 1930
ble innkjøpt. Det var en fin bil for å
lære det tekniske med en R-R. Elisabet
hadde erfaring fra så vel Citroën 2CV
som Lambretta scooter og ikke minst
en genuin interesse for å lære. Så hun
tok kommandoen over det daglige
vedlikeholdet.
Nå er eierskap til en Rolls tydeligvis et
relativt hissig virus, og blikket ble kastet
ennå lenger bak i merkets historie – til
Silver Ghost. De hadde snakket vagt om
at det kanskje kunne….men prisene var
avskrekkende, så det ble aldri lagt noen
definitive planer for anskaffelse.
Men så var det en dag i 1992 at Graham
ble sendt til Ohio i embetets medfør som
ekspertvitne i en rettssak. Dessverre,
eller snarere heldigvis (ellers hadde dette
høyst sannsynlig ikke blitt noen historie),
ville tilfeldighetene ha det til at dommeren
skulle bli syk akkurat den dagen. Noe som
førte til at rettsaken ble utsatt i to dager,
og Graham fikk et par dager uten noe
spesielt å ta seg til. Hva gjør man da?
Som Rolls-Royce-entusiast ringer man
selvsagt sekretæren i den lokale RollsRoyce Enthusiast Club.
”Om det var noe å titte på i nærheten? Ja,
du må besøke Joe Loecy. Han har over
hundre biler og mange Rolls-Roycer”, var

det oppmuntrende svaret. Ikke lenge etter
kom Joe i sin Corniche for å hente sin til
da totalt ukjente, men fremtidige venn.
”Joe ville gjerne vise meg samlingen sin.
Han var en fantastisk mann som hadde
utdannet seg som diamantsliper og tjent
store penger i den businessen siden 2.
verdenskrig. Nå hadde han pensjonert
seg, men han hadde også utdannet seg
som organist, lært seg sølvsmedfaget
og reparerte fine klokker i tillegg til
å restaurere klassiske biler. Han var
fantastisk med hendene sine og så samlet
han på aviser som meg, så vi fikk en god
kjemi fra første stund”, minnes Graham.
Den imponerende samlingen ble tatt
i øyesyn og den inneholdt sågar en
dansk Triangel i tillegg til de mange
tidlige
Rolls-Royce
Silver
Ghosts.
Restaureringsprosjekter var det også
nok av. Blant annet sto et Silver Ghost
chassis med motor et sted og et ”Proctor
and Adams” All-weather karosseri et annet
sted som han ikke visste hva han skulle
gjøre med. ”Kanskje de passer sammen?”
foreslo Graham, hvorpå Joe svarte at
han kunne få kjøpt hele prosjektet for en
pen rund slump penger. (Hvor mye får du
kjøpe boka for å få vite..) Graham sa som
sant var at det nok var mer enn de hadde
tenkt å bruke på en veteranbil. ”Right”,
svarte Joe. ”We’ll do a deal. I will half the
price, we mount the body and we get the
whole thing up and running. How about
that?” Plutselig hadde de fått en mulighet
de ikke i sin villeste fantasi kunne håpe
på, og Loecy mente alvor. ”It was an offer
you can’t refuse”, så sjekken ble fylt ut og
ventetiden kunne starte.
Og Joe Loecy viste seg å være mann
for sine ord. Arbeidet med å restaurere
karosseri og tilpasse det til det lange
chassiset startet, og det ble fullført ved at
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Förste ägaren till 114AU Edward Atchley med en 1913 Rolls-Royce Silver Ghost
2290 med kaross av Mulliner

Joe selv viste sine sølvsmedkunster ved
å støpe en egen utgave av ”Silver Lady”
på radiatorlokket!
I 1996 kom bilen til Norge, hvor den
fikk nytt interiør og kalesje utført av
skinneksperten
Dagfinn
Andersen,
som tidligere hadde jobbet på Kong
Haakon VIIs biler. Etter et vinteropphold
i England vinteren 1996/1997 for teknisk
gjennomgang, var den i juni 1997 klar for
”Scottish Tour”. Løpet ble arrangert for å
feire 90 års minne for den første ”Reliability
Trial” Rolls-Royce gjennomførte med sin
modell 40/50, som var Silver Ghost dens
offisielle betegnelse.
114AU gjennomførte turen og returnerte
Norge, hvor den har vært å se de femten
siste årene på løp og turer litt omkring i
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Sør-Norge. Elisabet har lært seg mangt
et lite knep både bak rattet på den
tunge bilen og under panseret, mens
Graham har tatt ansvaret for historien og
forskningen på historien. De senere årene
har også Elisabets datter lært seg både
kjøring og vedlikehold. Og hele familien
bidrar til å stelle det gamle klenodiet, som
er blitt et samlingspunkt i familien.
De skulle gjerne hatt litt selskap på
veien av andre norske Silver Ghosts,
og de synes det er spesielt trist at Norsk
Teknisk Museums gedigne 1916-modell
ikke får det ettersyn og bruk den fortjener.
Inntil den, eller andre av den lille håndfull
eksemplarer av modellen som finnes i
Norge kommer tilbake på veien, kan vi jo
glede oss over å ha et par av få kvinnelige
Silver Ghost-sjåfører!

Ghost Story
”Enhver bok om en bil som er skrevet av
eierne bør leses med skeptiske øyne, men
denne softback-historien om Silver Ghost
no. 114AU har virkelig stil. Forfatterne
er begge medisinske forskere, og denne
disiplinen viser seg i den akademiske
tilnærmingen til historiene til de tidligere
eierne. Allikevel er detaljene alltid presentert
på en humoristisk og underholdende måte.
En rollemodell for de som ønsker å gjøre
noe tilsvarende.”

Karosseriet, som ble bygd i 1912, kommer
opprinnelig fra chassis 2092, som tidligere
hadde fått en Mulliner cabriolet fra chassis
1653. Det er nok et Barker selv om det står
”Coachwork by E. Procter and Sons Ltd” på
karosseriplaten i døren, og det havnet altså
hos Joe Loecy.
Forvirret? Kjøp boken!

Ordene er ikke mine, de kunne gjerne vært
det, men de tilhører autoriteten Mark Dixon
i anmeldelsen av boken i Octane Magazine
i oktober 2007.
”This is not just the history of a car; but of
five generations of people in a century that
changed the world,” sier forfatterparet på
omslaget. Og det er en ganske så fantastisk
gjennomarbeidet liten bok om livet til det
chassis og karosseri som til slutt skulle finne
sammen til den perlen vi kan glede oss over
på løp og treff i Norge.
Chassis 114AU ble produsert i 1924 utstyrt
med et Mulliner Landaulette karosseri,
før det fikk et Elkington Shooting Brake
karosseri i 1931. Etter et mislykket forsøk
på ombygging til stasjonsvogn i 1961
havnet det til slutt hos Joe Loecy.
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QUIZ

D

et här ser inte ut som en vanlig
Bentley, så vad är det? Den här
coupémodellen har bara byggts
i ett enda exemplar men den är
byggd på en bottenplatta från en
standardbil. När dåvarande ägaren tyckte att
bilen behövde moderniseras bytte han till de
här navkapslarna och modernare kofångarna.

De är alltså inte original. Kan ni gissa vem som
har gjort denna one off och vilket år gjordes
den? Gissa friskt! Rätt svar kommer att avslöjas i Bulletinen nr 1 2013.
Vad var svaret på vår första Quiz, som fanns i
förra Bulletinen? Sanningen avslöjas på sidan
70. Ni hade väl redan gissat rätt?
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RÄTT SVAR PÅ QUIZ-BILDEN PÅ SIDAN 72-73 I BULLTINEN NR 2:
ROLLS-ROYCE PHANTOM III HOOPER & CO LIMOUSINE
Chassi no 3BU102 Body no 8762 Design no 6790 Leverans dec 1936
Garanti från april 1937 Förste ägare: HH Maharadjan av Jodhpur
TVÅ DUKTIGA MEDLEMMAR SVARADE RÄTT! GRATTIS!
Ronny Brattberg från Trollhättan, Sverige
Herman Brandt från Paradis i Norge

N

är Rolls-Royce presenterade sin
helt nya modell Phantom III med
sitt avancerade chassi med V12motor så hade man tagit fram
experimentbilen 36 EX och placerat
på egna utställningsmontern i Olympia i London.
36 EX hade försetts med en limousinekaross från
Hooper & Co, design no 6273. När Phantom III
kom i produktion var det många som beställde
likadana karosser som utställningsbilen. Det blev
en framgång för Hooper & Co som gjorde tio
stycken likadana som 36 EX. Dessutom gjordes
cirka 45 stycken snarlika med design no 6790
och 16 stycken no 6443 (se ritning). Det är inte
lätt att avgöra vad som skiljer dem åt. Tydligast
märks de extra kromade ventilationsrutorna som
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finns på maharadjans bil men inte på övriga. Även
bakpartiets avslutning kan variera något i formen.
Bilen på bilderna här har chassinummer 3AZ162
med body no 8611, engelskt reg no DLB450,
garanti från nov 1936, så den är något tidigare än
bilen vi hade i Quiz. Det intressanta med 3AZ162
är att den levererades till förste ägaren Axel
Jonsson i Sverige och ägs fortfarande av samma
familj, även om den numera står registrerad på
Axel Jonsson AB. Denna fantastiska bil finns
alltså i Sverige! Den har varit hos Rohdins för
omlackering och motorrenovering och är nu i
princip klar för att återbördas till sin ägare. Vi hade
tur som hann få se bilen på Rohdins garagedag i
september i år. Ett mycket speciellt tillfälle!
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JAN SEGERFELDT

BENTLEYS SUV KLONAD!

K

ommer ni ihåg prototypen Bentley EXP 9 F
SUV som var utställd på Genevemässan
i våras? Den skulle kunna bli en fräsig
Range Rover i superlyxversion. Men är
marknaden verkligen redo för en sådan lyxbil?
Kanske inte för Bentley Motors verkar inte ha
gått vidare från prototyp till färdig bil.
Så plötsligt dyker Hawtai upp! Kineserna är som
vanligt snabba att ta efter bilkoncepten från
väst och har kunnat presentera en Hawtai B35
(kan B:et syfta på Bentley?) som är en direkt
Bentleykopia fast betydligt enklare och billigare
förstås. Den här bilen ställdes faktiskt ut redan
2010 på Beijing Motor Show med sin kopierade
design från Bentleyprototypen.

Den för oss i väst rätt obekanta biltillverkaren
Hawtai (Rongcheng HawTai Automobile Co Ltd)
har tidigare mest ägnat sig att åt att recirkulera
gamla Hyundai Santa Fe och Terracan SUV:ar.
Kanske är det någon av dessa Hyuadaimodeller
som döljer sig under skalet? Hawtai grundades
RREC
Scandinavia
av entreprenören
Zhang- 72
Xiugen år 2000.

Företaget sägs ha en årsproduktionskapacitet
på 200 000 fordon och fabriken är placerad i
Shandongprovinsen i inre Mongoliet. Kanske
minns ni att Hawtai var en av de kinesiska
företagen som i ett sent skede skulle hjälpa
SAAB att överleva genom att pumpa in någon
miljard via Spyker Automobile? Nu gick ju SAAB
i konkurs i stället.
Det verkar som Hawtai har format sin B35
genom att kopiera designen från Porsche
Cayenne och förse den med ett frontparti från
Bentley och vips har man skapat en ny SUV.
Det har redan skrivits om att bilen skulle vara
klar för export till den australienska marknaden
och Hong Kong redan nu. Kanske dyker den
snart upp i Europa också?
Alltså verkar det knappast vara någon idé för
Bentley att gå vidare med sin SUV, åtminste
inte i den version som presenterades som
prototypen EXP 9 F. För vem vill köpa en
superdyr Bentley SUV om folk tror att man kör
en simpel Hawtai 35?

Vi utför service och reparationer
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
Produktvägen 16
246 43 Löddeköpinge
Tel +46 (o)-46 71 23 23
Fax +46 (o)-46 71 23 29
www.englishcarcare.com
E-mail englishcarcare@telia.com
29 - RREC

SWEDISH SECTION

MEDLEMSANNONSER

Rolls-Royce Silver Wraith 1949 Sedanca de Ville by Mulliner
Chassinummer: WDC68
Reg.nummer: ODY179
Charmig modell med möjlighet att
öppna taket över framsätet och med
elektrisk mellanruta. Beige skinn i
framsätet och plysch i baksätet. Fällbara extrastolar bak. Originalradio.
Nya däck. Samma ägare i Sverige
senaste 23 åren, regelbundet använd
varje sommar till bröllop och studentbaler. Mycket trevlig och tillförlitlig bil
i gott skick. Säljes till RREC-medlem
för SEK 390 000,Tomas Sköld
+4670 5900384
tomas@skoldinvest.se
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1977 eller før:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
525.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
560
815
1.005
1.192
1.372
1.571
1.816
2.059
2.178
2.495
2.790
kr. 1.386

Ansvar
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1978 til og med 1984:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
1.378
2.007
2.472
2.934
3.375
3.866
4.467
5.065
5.357
6.138
kr. 4.153

Ansvar
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
kr.

0

w 25% rabat ved indtegning af flere veteran- eller klassiske køretøjer.
w Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er
mindst 35 år.
Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk
Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

RREC Scandinavia - 74

MEDLEMSANNONSER
BENTLEY STANDARD STEEL
SALOON 1950

I mycket bra skick och väl fungerande. Har
kompletterats med överväxel. Inredningen
renoverad och service nygjord. Trevlig att köra.
Den är högerstyrd.
Pris 250t eller bud

ROLLS-ROYCE SILVER
SHADOW FIXED HEAD
COUPE 1967

Endast 17t mil och i mycket gott mekaniskt skick. Fortfarande originallack
och kan vara blankare. Går underbart
fint. Den är vänsterstyrd.
Pris 200t eller bud

Kontakta: Tommy Strömberg, Ringvägen 7, 133 35 Saltsjöbaden tel. 0705 171877

1970 Bentley T1 Coupé by MPW
En rigtig gentleman’s coupé i exceptionel god stand. Alt er lavet til RR. specifikationer.
Pris dkr. 275.000,Se mere på www.rrec.dk
Frank Ferdinandsen
e-mail: frank.ferdinandsen@mail.tele.dk
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Var rädd om originaldelarna!

Ylva Nilsson, leg. tandläkare • Ann-Cathrin Carlsson, leg. tandsköterska •
Sylvia Östlund, leg. tandhygienist • Linda Tulldahl, leg. tandhygienist
www.kastanjekliniken.se
Östra Ågatan 39, Uppsala
tel. 018-13 80 12

VETERANBILSREPARATIONER

De flesta förekommande arbeten med gammelbilen utföres
Tel. 0702-528709, info@dansborn.com, www.dansborn.com
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SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
Ordförande
Lars Nord
Tel 08-55 08 02 30, 070-395 75 58
chairman@rrec.se

Jan Segerfeldt Redaktör
Tel 031-29 29 46
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Ordinarie ledamöter

Suppleanter
Ann-Christin Mårder
Tel 0708-53 20 22
ann-christin@marder.se

Per Östlund Vice ordf/Annonser
Tel 070-537 43 30
per11@telia.com
Kai Adolfsson Kassör
Tel 08-745 48 78
treasurer@rrec.se
Roberth Nironen Sekr/webmaster
Tel 070-399 17 65
secretary@rrec.se
Mona-Lisa Illingworth
Internationell sekreterare
Tel 0524-213 10, 070-538 96 95
cloud1@telia.com

Rune Johansson
Tel 0485-380 08, 076-224 77 05
runepolis@hotmail.com
Lasse Amarald Teknisk samordnare
Tel 08-541 372 79, 070-777 40 35
lasse@brollopsbilar.se
Distriktsansvariga
Skåne, Halland
Göran Berg
kontaktperson If-försäkringar
Tel 08-765 31 03, 0431-366 531,
0708-10 81 18
göran.berg@rrec.se

Öland och Kalmar län
Rune Johansson Tel 076-224 77 05
runepolis@hotmail.com
Västra Götalands län
Kjell Lind Tel 070-982 02 55
kjell_lind@swipnet.se
Göteborg o Bohuslän
Sven-Erik Andersson Tel 0705-272916
sea@hedinsbil.se
Jönköpings-, Kronobergs- och Blekinge
län
Rolf Eriksson Tel 0706525630
genesmala@gmail.com
N StorStockholm, S Uppland,
Västmanland
Rune Sahlberg Tel 070-9975917
rune.sahlberg@telia.
com
N Uppland, Dalarna, Norrland
Robert Nironen Tel 070-399 17 65
robert@nironen.se

BESTYRELSEN RREC DANISH SECTION
Formand:
Ansvarsh redaktör
Jens Kjaerulff
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
email: familien@kjaerulff.net
Naestformand:
Henrik Kjaer
Kalundborgvej 204, Allerup, 4300 Holbaeck
tlf. 5944 0816, Mobil 2033 0816
email: hk@hkvvs.dk
Sekretaer:
Sören Markdal
Fredensvej 5, 8860 Ulstrup, Danmark
tlf. +45 8646 3616
email: sekretaer@rrec.dk

Kasserer:
Frank Frandsen
Alssundsvej 20, 6400 Sönderborg
tlf. 7448 6383
email: frankfrandsen@hotmail.com
Bank konto: 1551 6380336
Swift: DABADKKK
Bestyrelsemedlem:
Teknisk support
Kim Bögelund Larsen
Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 4147
tlf tid 1600-1800
email: kim@kimsvintagecars.dk
”The name ROLLS-ROYCE, the ROLLS-ROYCE Badge
and the linked RR Device are trademarks of RollsRoyce plc and are used by the Club under licence”

DEN NORSKE SEKSJONENS STYRE OG FUNKSJONAERER
Formann
Åge Antonsen
Tlf. 975 77 464
E-Mail: age.ant.rrec.no@gmail.com

Styremedlem
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210
E-Mail: birk@statoil.co

Redaktør
Ivar Engerud
Tlf. 901 72 980
E-Mail: iengerud@online.no

Sekretær/Kasserer
Jens E Rønneberg
Tlf. 920 11 268
E-Mail: jensroen@online.no

Varamedlem
Jørn Viumdal
Tlf. 908 26 307
E-Mail: jorn.viumdal@biooffice.no

Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745

Styremedlem
Tom Brubak
Tlf. 908 38 670
E-Mail: Brubak@online.no

Varamedlem
Lars Ramsdal
Tlf. 403 09 000
E-Mail: lars.ramsdal@online.no

Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666
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NYA MEDLEMMAR
Den norske seksjonen
Rolf Jacobsen, Øvre Ringvei 62, 4620 Kristiansand
Håkon Larsen, Grindkvalvegen 6, 4085 Hundvaag
Carl E. Krefting, Søylen Eiendom A/S, Drammensveien 49, 0271 Oslo
Jonas Klein, Oddhaugen 30, 7212 Korsvegen
Vi önsker dere velkommen i RREC

Den svenska sektionen
Bengt H Sjölund, Malmö, Bentley Continental GT Flying Spur 2005
Thomas Wyatt, Höör, Bentley Continental GT 2007
Uno Lindholm, Saltsjöbaden, Rolls-Royce Silver Shadow 1976
Claes-Reinhold Rudbeck, Lidköping Bentley R-type Std Saloon 1953
Anders Kristiansson, Malmö, Rolls-Royce Spur II 1990
Lars B Bergman, Bromölla, Rolls-Royce Silver Shadow 1974
Sten Andersson, Västra Frölunda, Bentley R-type Four door saloon 1954
Bosse Rapp, Strömstad, Bentley Mulsanne Turbo Std Saloon 1983
Vi hälsar er hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av
klubbens arrangemang

Den Danske sektion
Poul-Erik Olsgaard, Hærvejen 27, Tommestrup, 4660 St. Heddinge, Tlf. 40252258
Hans Jørgen Hybschmann, Benløse Møllevej 20, 4100 Ringsted, Tlf. 40133889
Bentley S1 1957
Henrik Povelsen, Kronprinsessevej 4a, 3480 Fredensborg, Tlf. 23660287
John Svendsen, Hovedgaden 28, 4571 Grevinge, Tlf. 60770017
Rolls-Royce Silver Shadow LWB 1972
Vi ønsker jer velkommen i klubben og håber at I må få stor glæde af medlemskabet
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Massiva material
Naturliga ytor

www.gad.se
Återförsäljare i hela Sverige på vår hemsida.
G.A.D S. Kyrkogatan 16 621 56 Visby Tel: 0498-248230

www.gad.se

79 - RREC Scandinavia

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB
MG TF 1500 1955.

Den minst tillverkade och mest
eftersökta av alla MG T-serie, TF
1500. Vänsterstyrd och körd ca 100
mil efter totalrenovering. Nybesiktigad,
nyservad och högsta standard!

Bilar till salu!
Rolls-Royce Phantom III

Bentley MK6 Saloon 1949.

Totalrenoverad för 12 år sedan då den ramlyftes, lackerades, ny
inredning etc. Går perfekt och har en mycket tilltalade
färgkombination, Dawn blue/silver och ljusgrått läder med mörkblå
mattor. Bilen har en lång Svensk historia, kom till Sverige i början på
50-talet.

Bentley S1 Saloon 1956.
1937

Rolls-Royce 20 Hp DHC

1923

Rolls-Royce Camargue

1975

Rolls-Royce Silver Cloud 1

1958

MG TF 1500 LHD (illust.)

1955

MGA Twin Cam rally spec.

1959

Bentley S1 (illust.)

1955

Bentley MK6 (illust.)

1949

Alfa Romeo GT 3,2

2005

Ferrari F430

2009

Svensksåld bil, levererad av Salén & Wikander i Stockholm i mycket
fint skick. Bilen är körd endast 11 500 mil, nybesiktigad och helt
körklar. Ett unikt tillfälle att köpa en mörkgrön Bentley, helt körklar
med full Svensk historik.

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB Adress: Stora Skottek, S-523 31 Ulricehamn, Sweden
Hemsida www.classicsportcar.se Tel. 0046 321 416 08 Mob. 0046 709 820 255 E-mail. kjell_lind@swipnet.se

