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sig at deltage i, i god tid, så det ikke kommer som en overraskelse, hver gang at vor
Bulletin udkommer, måske lidt senere end
beregnet. Det har også været en glæde,
at konstatere, at årets arrangementer har
fået nogle af de nytilkomne medlemmer
til at dukke op, og vi håber meget, at de
også i fremtiden vil blive en del af de aktive medlemmer.
Sammen med Bulletinen, vedlægges den
nye kontingentopkrævning for 2014.
Som noget nyt har vor nye kasserer, Michael Christensen fået fortrykte girokort,
med automatisk nummerering for hvert
medlem, således at han uanset om det er
en privat person eller et firmanavn, der figurerer på adressen, kan kontrollere at alle
har betalt rettidigt. Husk venligst at indbetale inden den angivne frist, da det letter afregningen med vor hovedklub: Hunt
House.
Vi siger alle tak for året, der er gået, og
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alla de aktiviteter som ordnats. Om du inte
haft möjlighet att vara med på något har du
R W kunnat läsa om allt som skett både
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Med denne Bulletin i hånden, står vi alleRW
CT
rede igen
E Goverfor
I A N S E årets slutning og dermed
julen 2013 og indgangen til det nye år 2014,
med en erindring om et rigtigt godt år, der
har været spækket med gode og alsidige
arrangementer, jævnt fordelt henover året.
De seneste arrangementer, der netop er
afholdt foregik begge på Sjælland, med
”Teknisk seminar” i oktober og ”Mortens
Aften” i november. Det ”Tekniske Seminar”
blev i år holdt hos Kaj Simonsen, i Tåstrup,
hvor vi var 15 deltagere, med ca 12 biler,
der blev underkastet ekstra pleje henover
weekenden, hvor Kaj & Kille havde gjort
rigtigt meget ud af at alle skulle føle sig
godt tilpas. Vi takker for det store arbejde,
og klubben har kvitteret med en smuk buket blomster.
Den 9. november holdt vi ”Mortens Aften”
på Risbyholm Gods med gammeldags andesteg og ris a’la Mande, som blev leveret
fra det lokale forsamlingshus. Det var en
dejlig aften, med 32 deltagere, der hyggede, og man nåede at tale med alle i løbet af
aftenen. Vi siger tak til Beate & Claus, samt
familien på Risbyholm for det store arbejde, der er med at gøre alt klar med mad og
drikkevarer. Klubben kvitterede med vin &
chokolade.
For det nye år 2014, har bestyrelsen besluttet at vi ved næste bestyrelsesmøde,
vil prøve, at planlægge arrangementer for
et helt år af gangen, en slags ”års-hjul”.
Dette kunne måske hjælpe nogle til at
vide hvilke arrangementer, de kunne ønske
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Jag vet att planeringen för nästa säsong är
i full gång. Vi satsar på ett minst lika trevligt årsmötesrally som det vi hade i Glasrike.
Nästa år går rallyt i Värmland som du kan
läsa om under Kalendern på hemsidan. Vänta inte för länge med att anmäla dig. Risken
finns att det blir fullbokat.
För dem som kan tänka sig en lite längre
utflykt kan jag tipsa om att Mona-Lisa och
Derek Illingworth har fått uppdraget att
arrangera ett Continental Rally i Vaals i Holland den 7-13 september på moderklubbens
uppdrag. Vi som varit på tidigare rallyn arrangerade av Mona-Lisa och Derek vet att
de alltid är mycket trevliga arrangemang.
Det skulle också vara mycket roligt om vi
blev många som deltog från Sverige.
Förutom detta är det också klart med Vinprovning i Bjertorp i början av april, Good
Old England-träffen i Staberg utanför Falun
31 maj samt ”The Annual” i Rockingham den
20-22 juni. Som ni ser finns det redan en hel
del att fundera på.

Se nu till att serva bilen och fixa allt så ni
är redo när våren kommer och nästa säsong
drar igång!
Låt mig sluta med att på hela styrelsens
vägnar önska alla medlemmar en Riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År och många
trevliga upplevelser med våra vackra bilar
under 2014.

Med de bästa Entusiasthälsningar

Lars Nord

Ordförande RREC svenska sektionen
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www.rrec.no For medlemskap ( 1000 :-/år ) kontakt Jens Rönneberg
på tel. 920 11 298. Sektionens bankkonto er: 1064.10.19319

Kjære medlemmer.
Her på Østlandet fikk vi den fine høsten
vi ønsket oss. Litt tøffere ble det for de på
Vestlandet som fikk besøk av «Hilde» i november. Godt er det at Rune og hans venner er slik laget at de står for en trøkk, og
tåler en «Hilde» i ny og ne.
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Vår mangeårige formann Arne J. Solhaug
inviterer til Englands tur.
Turen starter med tidlig fly fra Gardemoen
den 1. april og hjemkomsten blir på kvelden den 4.april.
Det er lagt opp til besøk på Bentley fabrikken i Crewe, Rolls-Royce flymotor i Derby
og The National Railway Museum i York,
samt Jorvik- senteret og katedralen. ( Litt
justering kan forekomme)
Transport blir med buss og det blir overnatting i Derby og i York.
Arne var reiseleder for liknende tur for
noen år tilbake og deltagerne var svært
fornøyde med turen den gang. All informasjon om denne turen får dere av Arne.
Rydd plass i kalenderen og meld dere på til
Arne J. Solhaug, Lyngveien 5, 1825 Tomter
Mail: arne.solhaug@online.no eller på telefon 917 75 829
Påmelding innen 15. januar hadde vært
fint.

O

TH
E EN USIA
YC

I S H S E C TI O

N

AN

Englands tur i april 2014.
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ønsker alle familier over hele landet en
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rigtig
og lykkebringende juletid, og et
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rigtigt godt og festligt nytår.
Med venlig hilsen
samvær med overnatningsmulighed i nærheden. Henv. Til formanden, for tilmelding.
Vi kan også allerede meddele at den snart
flerårige tradition: ”Mortens Aften” på
Risbyholm Gods, Havdrup på Sjælland, i
år afholdes et par dage før, altså lørdag
den 9. november, hvor vi håber at mange
vil deltage, når det nu er en lørdag. Se arNO

Styret vil samarbeide med Auto Askim for
å få til et teknisk seminar i mai neste år.
Men kjære medlemmer. Dere gjør det litt
for nervepirrende for oss når dere venter
til siste liten med å melde dere på. Vi har jo
noen kostnader som helst skal gå i balanse
vet dere.
Vår seksjons års-rally med årsmøte blir i
Rjukan området neste år. Her er John Ausland rally ansvarlig.
Han har lagt opp til et spennende program
som inneholder `fjellklatring` med våre bi-

PastCE EChairman
RREC Norwegian Section
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Vår mangeårige formann, Arne J. Solhaug
stiller til tjeneste, og vi kan nyte godt av
hans erfaringer som reiseleder i den planlagte Englands turen i april neste år. Les
mer om denne turen annet sted i bladet.
Styret syntes at det er flott at du påtar deg
dette Arne.

Åge Antonsen
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sesong på egne hjul, og at han gleder seg
til juleselskapet hos Anne og Jens.

Med de aller beste hilsener

D

På Face book kan vi også lese om 13 RollsRoyce funnet i et uthus og at Stig Roar skal
reparere nivåreguleringen på sin Silver
Shadow i vinter, noe han ikke har gjort før.
Det minner om ordene som en Svensk forfatter ga en av sine rollefigurer: «Det har
jeg ikke gjort før, så det tror jeg helt sikkert
at jeg kan». Ekte pågangsmot Stig Roar og
du får det sikkert til. For de med litt mindre
pågangsmot kan vi foreslå Auto Askim til
slike ting.
Tor har overhalt automatkassen til sin
Cloud og melder at nå er han klar for neste

Etter seks år som formann overlater
Åge Antonsen ledelsen av den Norske seksjonen i
RREC til Oddvar Birkedal.

S

Imponerende er innlegget til Jørn på Face
book om sin Rolls-Royce 20/25 fra 1935 som
elegant kjører Bergen – Sverige (1200 km.)
uten noen som helst problem. Motoren
i hans bil er ikke åpnet etter at den forlot
fabrikken i 1935, men med Jørns kunnskap
og interesse for engelske biler så har han
nok åpnet panseret en gang i mellom for å
titte nedi. Om dagens biler kan gjennomføre samme turen om 78 år er vel ikke helt
sikkert.

Vi ønsker alle våre Norske medlemmer, Jan
Segerfeldt og alle andre Entusiast venner
God Jul og Godt Nytt År.
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Godbilen er vel pakket inn og satt bort for
sesongen av de aller fleste, men på Face
book ser vi at John var ute og kjørte i sin
flotte åpne Corniche den 10. november.
Sånn skal det være.

ler og se heller ikke bort i fra behovet for
redningsvest og sjøsyke tabletter. Verdens
sensasjon – Rjukans måte å skaffe sol til
byen på – kan også oppleves.
Litt på tampen av året er det naturlig å
tenke tilbake på hva som har hendt og
styret vil takke alle dere som kommer på
våre arrangementer og dere som sender
inn og skriver på vår Face book side. En
helt spesiell takk fra den Norske seksjonen
går denne gangen til redaktøren for den
Skandinaviske Bulletinen, Jan Segerfeldt.
Måten du stiller opp på for vår seksjon er
beundringsverdig og det arbeidet som du
legger ned i Bulletinen imponerer det Norske styret.
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rangementsgskalender. Tilmelding til formanden.
Vi gør opmærksom på, at vi stadigvæk efterlyser E-mailadresser og telefonnummer
fra de medlemmer, som gerne vil kunne
adviseres med information om pludseligt
opståede arrangementer og lign.
I kan til enhver tid skrive til formandens email: familien@kjaerulff.net, og blot bede
om at vi registrerer Jeres adresse, så kan vi
kontakte jer væsentligt hurtigere og billigere, end med sneglepost.

Beste hilsener

Jens Kjaerulff

Formand RREC Danish Section
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Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 66.
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22.YCfebruar
2014 kl. 13.00 Julefrokost Øst. Rest. STIGANNE, Sankt Gertrudsstræde 2,
4600 Køge. Tilmelding og yderligere oplysninger v/Jens Kjærulff.
1. marts
2014. Julefrokost Vest. Middagsbuffet på Ans Kro. Tilmelding v/Michael
RW
E GIA N SECT
Christensen,
kasserer@rrec.dk og indbetaling til konto 5074-1106996 senest d. 15.
februar 2014. Yderligere oplysninger tlf.: 21 99 86 97.
29 – 30 maj 2014 RREC-DK Årsmøde og Forårsrally i Silkeborg.
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Varje månad: Luncherna i Göteborg
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Belgobaren i Freys Hotel kl. 12.30 första måndagen i månaden.
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Varje månad: Luncherna i Stockholm
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Varje vecka: Träffpunkt Stockholm Norra, ”The Nut House”, Torsåkers Slott.
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Meddelande från distriktsansvarige kalle giertz
TH
E EN USIA

Rolls-Royce Enthusiasts´ Club Danish Section

giertz@telia.com

2014-04-04/05 Bjertorp vinprovning,

info Claes-Thure Flinck tel 031-93 00 66

2014-05-16/18 Årsmöte och Rally, Dömle Herrgård, se sid XX?

2014-05-18 (prel datum) Tjolöholm, info Jan Segerfeldt tel 031-29 29 46
2014-05-31 Good Old England, engelska bilar i Staberg, Falun,
info Roberth Nironen, tel 070 399 17 65

2014-06-20/22 Annual Rally Rockingham, nu med galamiddag och dans,

Efter årsskiftet vil der blive lagt tilmeldingsblanketter ud på sectionens hjemmeside og senere
vil der blive sendt en papirblanket ud sammen med klubbladet.
Har du yderligere spørgsmål så er du velkommen til at kontakte
Klaus Bering Tlf. +45 4019 0869 email: klbering@email.dk
TH
E EN USIA
YC

W

mail: corniche@telia.com
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1 – A4. april 2014 Påmelding til arne.solhaug@online.no Tel: 917 75 829
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Teknisk
seminar hos Auto Askim. Planlegges i mai. Dato kommer senere.
H

ÅrsCErally
ENTHUSIA 2014 med årsmøte. Rjukan 22-24. august. Invitasjon kommer i neste Bulletin.
Y
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Rallyansvarlig er Jon Ausland. Mail: john.ausland@lyse.net Tel: 911 45 081
NO
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Englands tur med Arne J. Solhaug.
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Medlem som har uppnått tio års medlemskap får på egen bekostnad ansöka om sin 10 years
membership badge direkt från Hunt House i England.
När det däremot gäller 20-, 30-, 40-, 50 years badge kommer de som har uppnått kvalifikationstiden att få sina badges genom klubben i Sverige.
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Läs alltid på hemsidan för aktuell information!
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2014-09-07/13 Annual Continental Rally, info Mona-Lisa Illingworth,

Arrangørerne har endnu ikke lagt sidste hånd på planlægningen, men alt vil være parat og i
orden når løbet skydes i gang.
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info Mona-Lisa Illingworth, mail: cloud1@telia.com

Når vi nu er i Silkeborg, så skal vi selvfølgelig ud at sejle på Silkeborgsøerne. Der ud over
skal vi se en masse flot natur og Danmarks historie, nyde en mængde god mad og drikke
samt hinandens gode selskab.
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29.—31. maj 2014
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Afholder Forårsløb og Årsmøde i Silkeborg

Kommande Rallyn och Arrangemang
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Kanske
vill du själv ordna en aktivitet? Hör av dig till mig! Tfn 0705 229258 eller maila kalle.
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Sex
frågor
till DA

Vilket geografiskt område ansvar du som
DA för?
Det är ett blygsamt område. Ca 2/3 av
Sveriges yta. Från norra Uppland, Dalarna till gränsen Norge och Finland i norr.
Vad vill du åstadkomma som DA?
På grund av de enorma avstånden, så
inser jag att det inte är möjligt att ordna
en gemensam träff i Norrland. Den andra faktorn att väga in är det inte finns så
många bilar i Norrland. Några efter kusten och en avstickare runt Östersund.
Därför vill jag uppmana alla att åka till de
lokala bilträffarna och visa upp ”världens
bästa bil”. Alla lägger märke till när våra
bilar kommer. Öppna sedan motorhuven
och det blir folksamling runt bilen.
Vad har du genomfört hittills som DA?
Förutom den årliga träffen i Staberg så
har det blivit ”garageträff ” hemma hos
mig. Vi som bor runt Gävle brukar träffas
vid bilträffarna i Uppsala och Storvik.
Har du något kommande DA-arrangemang som du redan nu vill berätta om?
Traditionsenligt blir det den ”Engelska
bilträffen” i Staberg, sista helgen i maj.
Garageträff i Gävle. Tyvärr blir avståndet för långt för våra medlemmar i Norra

Inbjudan
o.
Välkommen
till
Svenska Sektionens Årsmöte /Rally 16 - 18 maj 2014:

RREC

Norrland att delta. Men, man vet inte.
Hur får medlemmarna i ditt DA-område
lättast kontakt med dig?
Via vår hemsida finns alla kontaktvägar
angivna. Alla är välkomna att antingen
ringa mig eller skicka e-post. Ni som bor
norr om Gävle, hör av er. Även om det
blir två eller tre bilar vid en träff, så är det
trevligt att träffa varandra. Det finns alltid
frågor att diskutera.
Har du någon mer DA-fråga du vill ta
upp?
Man kan inte åka 40-50-60-70-80 mil för
en träff. Åk på någon RREC-träff som
anordnas i den norra delen av mellan
Sverige. Om inte annat, åk på de lokala
bilträffarna och visa upp din bil. Behöver
du hjälp med informations- material eller
liknande. Ta kontakt med mig, så får vi
tillsammans hitta en bra lösning.

rrec scandinavia
scandinavia 12
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”I Selma Lagerlöfs spår”, Dömle Herrgård, 669 91 Dömle Tel. 0552-41750

Fredag 16 maj: Ankomst från kl. 15.00 med välkomstdrink från 15.00-17.00
19.30 Barbeque inklusive vin på terrassen.Servering med ”värmländsk anda”.
Lördag 17 maj: Frukost ! Vi kör till Mårbacka Minnesgård där kl. 11.00 serveras kaffe med
Mårbacka-kaka samt guidning av Selmas hem. Vi delar upp oss i två grupper för att hinna med.
Därefter kör vi till Forshaga för ”fin” parkering på torget och hälsas välkomna där. Lunch tages på egen hand.
Kl. 18.00 Samling i baren för möte med racerföraren Tommy Christoffersson med gäst!
Kl. 19.30 Middag inklusive vin, i herrgårdens kyrka med priser och surpriser.....
Musik och dans i sann Värmlands-stil!
Söndag 18 maj: Frukostbuffet följt av årsmöte kl. 10.00. Avresa
Kostnad: 2.400:-Kr per person i dubbelrum . Enkel: 2.800:I priset ingår: 2 övernattningar, 2 frukost, 2 middagar inkl. vin,besök Mårbacka+kaffe,underhållning
Anmäl tidigt - vi disponerar 54 rum.
Betalning=anmälan till: Kaj Adolfsson, senast den 2 maj 2014, , (eller tills fullt), med namn,
rumkategori samt bilmodell
Betalning sker till klubbkonto: Bg 5965-7528 E-post: treasurer@rrec.se Tel. 08-7454878
För övrig info: Mona-Lisa på cloud1@telia.com
” För de som är intresserade, kan på torsdagen anordnas ett litet RREC golf-tournament på deras golfbana.
Bokning sker då individuellt till självkostnad.” ( mer uppgift om det närmare eventet).
Väl mött i vackra Värmland!

RREC PÅ WESTCOAST MOTORSHOW

RREC deltog den 27-29 september som
utställare på Westcoast Motorshow i
Nova Arena på Innovatum i Trollhättan.
Westcoast Motorshow är en bilmässa
med betoning på ombyggda bilar där styling, drifting, ljud, ljus, multimedia trimning, chassi, interiör, exteriör och lack
utgör huvudinriktningen. Deltagarna
som kom från hela Norden, visade upp

drygt 200 europeiska, amerikanska och
asiatiska bilar.
Mässan arrangerades i år för tredje gången, denna gång för första gången i Trollhättans nya mässhallar.
Under Fallens Dagar i Trollhättan i juli,
deltog RREC under 3 dagar i ett event för
att göra reklam för Westcoast Motorshow
bilutställning. Syftet med RREC:s deltagande har varit att bredda utställningen
och att förhoppningsvis lyckas fånga
upp personer - gärna ungdomar - som
kan vara intresserade av Rolls-Royce och
Bentley.
Tyvärr misslyckades vi med att få med
fler bilar till mässan, då flera tillfrågade
deltagare valde att hoppa av i sista stund,
vilket innebar att tiden blev för knapp att
hinna få tag i ersättningsbilar. Den enda
bil som RREC ställde ut var en Bentley
Arnage. Tyvärr fick vi inte med någon
Rolls-Royce och inte heller en Bentley
Continental GT, som var målet. Vi hoppas dock att chansen återkommer vid
något senare tillfälle, då detta är ett forum för att nå ut till en ung bilintresserad
publik, samtidigt som intresset runt den
utställda bilen var mycket stort.
OLA GERMUNDSSON
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En enda himmelsk

Phantom
Mellanöstern är vår största marknad för Bespoke i hela världen och det vill vi fira med
att försöka skapa något alldeles extra speciellt för Dubai International Motor Show, sa
Rolls-Royce Motor Cars Ltd´s CEO Torsten Müller-Ötvös om den nya Rolls-Royce Bespoke
Celestial Phantom EWB vid presentationen nyligen. Varje Rolls-Royce är hantverksbyggd
med bara de allra bästa materialen men Celestial Phantom med sitt stjärnbeströdda
nattliga tema är förstärkt med något av de mest ovanliga och dyrbara föremål som
finns på vår jord.
Jan Segerfeldt

Resultatet har blivit ett enda exemplar av en
Phantom som bland annat utrustas med 446
äkta diamanter som sitter insprängda i interiörpanelerna. Tanken är att man med den här bilen
ska fira att det är tio år sedan den först tillverkade Phantom överlämnades till sin ägare - mitt
i den stjärnklara nyårsnatten mot den 1 januari
2003.
Därför har man valt en exterörlack som påminner om natthimlen med små glaspartiklar inblandade i den mörkblå metalliclacken för att
skapa extra djup och lyster. Samma tema åter-

kommer när man öppnar en av de långa ”felvända” bakdörrarna. När man stiger in i bilens
baksäte välkomnas man av en vacker natthimmel i innertaket, Starlight Headliner, som består
av mer än tusen små optiska lampor som har
vävts in för hand i innertakstyget. Det stjärnbelysta taket finns att få för alla Phantom genom
Bespoke, som är Rolls-Royce fabriksinterna tillbehörsavdelning där man före leverans av den
nya bilen direkt från fabriken kan förse sin beställda Rolls-Royce med extrautrustning både
enligt tillbehörskatalogen och enligt köparens

Charles

Clark & Son

Mästare

EN GAMMAL

egna önskemål. Bespoke har charmat ett ökande antal Phantomköpare de senaste åren. På Celestial Phantom gnistrar dörrarnas överkanter
liksom panelen under mellanrutan av de 446
infällda diamanterna mot en blanksvart bakgrund. Man ska få samma känsla av detta som
den gången 2003 vid det historiska ögonblicket
när den första Rolls-Roycen i det nya BMW-ägda
företaget i Goodwood levererade sin första bil.
För att himlen skulle arrangeras på ett så autentiskt sätt som möjligt inhämtade man expertråd från South Downs Planetarium. Ingen
detalj lämnades åt slumpen!
Spirit of Ecstasy har gjorts belyst så den strålar
i mörkret.
När man använder bilen nattetid för en picnic

under bar himmel i det härligt varma klimat
som råder i Dubai eller var man nu råkar befinna
sig så tar man fram bilens smarta Rolls-Royce
Picnic Set, som elegant har integrerats i bagareutrymmet. Alla glasföremål som ingår i setet
har försetts med en särskild Celestialgravyr och
matporslinet är specialbeställt från porslinstillverkaren Nymphenberg.
Det är svårt att tänka sig någon finare RollsRoyce Phantom än denna Bespoke Celestial
EWB. Prislappen för hela härligheten är en liten
detalj som man kan bortse i från. Det blir säkert
någon arabisk prins med tillgång till outsinliga
oljekällor som tar hand om den här dyrgripen
efter bilmässans slut och låser in den i säkert
förvar. Kanske kan vi få se den igen när han har
tröttnat på den om några år?

Jan Segerfeldt

För den som redan har allt finns ändå alltid något extremt attraktivt som
han inte har hunnit köpa ännu och som han snart inser att han måste
ha till varje pris. För den som är rik är det kanske inte så märkvärdigt
att köpa sig en Rolls-Royce, det har många gjort före honom. Men det
finns undantag...

D

en store affärsmannen Clarence
W Gasque (1874-1928), bosatt i
Hampstead i London men av amerikansk härkomst, hade ymniga resurser tillgängliga. Hans hustru Maude (18781959), som var arvinge till den ursprungligen

i USA startade men senare världsomfattande
affärskedjan Woolworths, hade förmodligen
ännu större ekonomiska tillgångar än han.
Tillsammans hade de således så att de klarade
sig. Nu var C W Gasque inte bara ofantligt rik,
han var romantiskt lagd också. Därför tyckte
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han att han skulle förära sin kära hustru en
alldeles speciell gåva som hon förhoppningsvis skulle uppskatta. Makarna levde ett utsvävande liv med extremt dyr konsumtion och
hade en ganska utstuderad smak för det superdyra, lyxiga livet på en pinne. Utan att fråga
henne i förväg bestämde han sig för att köpa
den senaste Rolls-Royce
som fanns på marknaden
i detta nådens år 1926. Ett
nytt New Phantom-chassi
på den långa hjulbasen kostade £ 1 900. Om Gasque
hade gjort som många andra välbeställda herrar vid
den här tiden skulle han
förmodligen ha beställt ett
karosseri till chassiet från
någon av de mer kända
karosserimakarföretagen i
England som Barker eller
Hooper. Men Gasque tänkte utanför boxen som vi
säger idag genom att i stället vända sig till en ganska okänd liten firma,
Charles Clark & Son Ltd of Wolverhampton.

B

eställningen av Rolls-Royce New
Phantom chassi nr 76TC gjordes i
juni 1926 och var alltså tänkt som
en överraskningsgåva till makan.
Som ofta med sådana gåvor så är syftet med
gåvan kanske inte enbart att mottagaren ska
uppskatta den. I det här fallet skulle säkert
gåvan främst uppfylla de krav som C W själv
ställde på ett ekipage som de skulle synas i tillsammans och imponera på sin närmaste omgivning. Karossen skulle vara stor och rymlig
och av typen Brougham de Ville.

U

tförandet Brougham är uppkallat efter en engelsk lord som levde
under tidigt 1800-tal. Lord Broug-

ham var utbildad advokat och hade uppdrag
för Princess of Wales, arvingen till den engelska tronen och således den kvinna som
stod närmast i tur att bli nästa drottning av
England. Lorden erfordrade full diskretion i
sitt uppdrag när han reste mellan olika slott
och herresäten. För ändamålet hade han låtit
formge en ny typ av hästdragen kaross som hade
stora bakre ”skygglappar”
för passagerarutrymmet så
att ingen som såg epipaget
passera förbi skulle ha en
chans att se vem som färdades däri. Detta är alltså
en mycket konservativ och
formell karossform som
förekom på hästdragna
vagnar. Utmärkande för
formgivningen är att
passagerarutrymmet
är
tydligt separerat från förarhytten/kuskbocken.
På vardera sidan utanför
ingångsdörrarna brukar sitta särskilda s k carriage lamps, vackra glasmönstrade avlånga
lampor som lyste upp för herrskapet vid insteget. Det var vanligt att passagerarutrymmets
exteriör hade kantig form och att både tak och
sidor var nästan plana. Tilläggsbenämningen
de Ville markerade att förarplatsen/kuskbocken var placerad ute utan annat väderskydd än
en framruta och ett högst tillfälligt och enkelt
öpppningsbart tak. Nästan alla Broughams
lackerades i svart, vilket var diskret och samtidigt sobert, så också denna.

A

ven om bilen exteriört inte var något som stod ut, så var inredningen precis det motsatta. Makarna
Gasque hade en faiblesse för äkta
fransk antikstil och särskilt för Louis-stilen
som var förhärskande i de stora eleganta fran-
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ska palatsen som Versailles och Les Tuileries
uppförda under 1600-talet av dåtidens upplysta kungar i Frankrike, Ludvig XIV, XV och
XVI. I den här bilens inredning är det i första
hand Louis XVI-stilen som dominerar. Detta
betyder vanligen att allt är mycket dyrt. Det
kan ibland också betyda överarbetat och överdekorerat och svulstigt på gränsen till vulgärt
eller värre med mycket guld och krussiduller.
Tänk er denna inredningsstil översatt till ett så
förhållandevis begränsat utrymme som en bil!
Hur som helst så ville Gasque att man skulle
få en känsla av att man befann sig i 1700-talets Frankrike när man trädde in i deras nya
Rolls-Royce.

G

asque var helt övertygad om att
detta skulle bli något sjusärdeles
elegant att glädja makan med, så
han lät J
H Bartlett, som var
innehavare och VD
på Charles Clark &
Son Ltd (etablerat
1839), anlita exklusiva och yrkesskickliga franska konstnärer och hantverkare
som underentreprenörer för att utföra
inredningsarbetena.
Gasque hade anlitat Charles Clark & Son Ltd
tidigare för karosseriarbeten för Woolworthföretagen, så han kände J H Bartlett väl. Firman hade tidigt inriktat sig på att bara syssla
med kvalitetsarbeten. Därför kunde Gasque
lita helt på att J H Bartlett hade lika utsökt
smak som han själv eller i vart fall kände sin
beställares förnäma smak. Han överlät därför
helt och hållet på Clark & Son att bestämma
detaljerna. Han gick till och med så långt att,
när han hade lämnat sina instruktioner till karosserifirman, han inte ville höra av dem för-

rän hela bilen var färdig. Han hade inte heller
väckt frågan om hur mycket alltihop fick kosta. Bartlett fick alltså carte blanche av Gasque,
ett riskfyllt projekt för J H Bartlett, om det
färdiga resultatet skulle visa sig inte alls falla
uppdragsgivaren i smaken. Gasque hade bara
förklarat att bilen skulle vara ”något helt annorlunda än alla andra bilar och ändå mycket
bättre”. På detta vis skulle bilen kunna bli en
total överraskning inte bra för hustrun utan i
viss mån även för honom själv!

E

n särskild yrkeskår som hade imponerat på makarna Gasque var
väverskorna i Aubusson i Belgien.
Duktiga vävare från Flandern hade
tagit sin tillflykt till Aubusson redan 1580 och
blev kända för sina fina mönster i petit point,
ofta med jaktmotiv och liknande. Den som vet
något om broderier
vet också att det tar
en evighet och krävs
ett oändligt tålamod
bara att knippla eller
brodera minsta lilla
näsduk i ett sådant
här intrikat mönster.
Alla stoppade tyg i
Gasques bilprojekt
skulle vara gjorda
som Aubussonarbeten, något som tog hela nio månader att utföra. Mönstret skulle vara stort och innehålla
bilder av idylliska 1700-talsscener med små
söta änglabarn och amoriner liknande målningar av den berömde rokokokonstnären
Fragonard.
Det sägs att enbart denna del av arbetet med
inredningen i bilen kostade £ 600, en enorm
summa på den tiden, som skulle ha räckt till
att köpa en hel bil av god kvalitet. Resten av
planeringen av inredningen fick vänta tills tapetsörsarbetena var beställda.
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F

ör designen av möblemanget i passagerarutrymmet skulle anlitas en
fransk konstnär. J H Bartlett vände
sig därför till Victoria & Albert
Museum i London för att få hjälp att hitta en
artist med de rätta kvalifikationerna. Man hittade honom i Londons spännande konstvärld
men tyvärr förblir denna duktiga konstnär
helt anonym. Allt vi vet är att han hade fransk
bakgrund. Som förlaga till hur inredningen
skulle utformas använde man antika franska
designer som man kunde se på museet. Det
som särskilt var inspirationen till Gasques bil
var en så kallad sedan chair, en stol med tak
och väggar och som bärs av två starka bärare i
långa handtag framför och bakom. Denna sedan chair lär ha använts av Marie Antoinette
(gift med Ludvig XVI) och den hade försetts
med en stilig takmålning. Temat skulle vara
kärlek och romantik. I det nästan plana taket
i Gasques bil gjordes en målning med en bild
av himmel, rosafärgade rosor och små cupidos eller amoretti. För bästa möjliga effekt
hade taket lyfts något så att man kunde lägga
in dold belysning. Övriga invändiga paneler
tillverkades av satinwoodfanér som dekorerades med nyklassisistiska arabesker, som omgav runda eller ovala medaljonger som målades med bilder av ännu fler små amorettis
i en stil som i antikkretsar brukar benämnas
”efter Angelica Kauffman”. Själva kabinettet
med intarsiainläggningar som står mellan
kupéerna gjordes hos Clark & Son. Här fanns
plats för två utfällbara extrasäten, tillbringare
i silver för sherry och konjak, kristallglas, silverbricka, förvaring för cigaretter och porslinsbonboniere. Små väggskåp i fint fanér
fanns på vardera sidan om de åkande, i vilka
förvarades äkta 1700-talsaskar utförda i något
som kallades för Battersea enamel. Alla små
träfigurer och formar gjordes huvudsakligen
av utsedda möbelhantverkare i London. Mitt
på kabinettet stod en förgylld ormoluklocka i

typisk 1850-talsstil flankerad av två porslinsvaser i guld och påmålade blommor.

U

ppgiften att tillverka allt silver
och förgyllt i inredningen gick till
Elkington & Co i Birmingham,
världskända sedan 1840-talet för
sin electroplatingteknik för nysilver och förgyllingar på metallbas. Mest berömda blev
de för att de ansvarade för allt matsilver och
silverdekorationer på olycksfartyget Titanic.
Elkingtons hade fått detaljerade ritningar att
följa från J H Bartlett.
Hela inredningen utgjorde en magnifik pastisch av ett franskt palä.

E

nligt J H Bartlett blev det inte särskilt vinstgivande för hans lilla firma att göra Gasquebilen trots att de
hade fått fria händer. Clark & Son
la faktiskt ner tillverkningen av bilkarosserier
ganska snart efter det att Gasquebilen var klar.
Det har antagits i efterhand att karosseriarbetet kostade Gasque cirka £ 4 500 totalt, att
jämföra med kanske £ 1 000 som ett mer representativt pris för en finare Rolls-Roycekaross från någon av de etablerade karosserimakarna i London anno 1927. Härtill ska läggas
katalogpriset för själva chassiet, £ 1 900.
Bilen blev så småningom färdig och kunde
levereras till makarna Gasque på deras adress
i London. Garantibeviset på bilen är daterat i
april 1927, vilket betyder att bilen tog ungefär
ett år att färdigställa efter beställningen. Bilen
erhöll reg nr YE 939, vilket den alltjämt innehar.

O

tursamt nog dog C W Gasque
den 12 oktober 1928, bara ett och
ett halvt år efter det att han fick
bilen levererad. Hans maka levde
visserligen ända till den 23 december 1959.
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H

on behöll bilen men använde den
väldigt sparsamt och från 1937
ställdes bilen upp väl skyddad i hennes garage utan att köras alls. Efter
hennes död köptes bilen av en känd samlare
i England, Stanley Sears. Han tyckte att bilen
såg litet tråkigt begravningsbilsaktig ut i sin
helsvarta lackering, så han såg till att lätta upp
utseendet något genom att förse den med en
rottingvävliknande påmålning på kupéns utsida, ungefär så som många lyxiga hästvagnar
hade sett ut i England ett par hundra år tidigare. Han bytte också ut de ursprungliga 23-tums
ekerhjulen mot mindre, eftersom det hade blivit allt svårare att få tag på lämpliga däck. Sears
behöll bilen ända fram till 1986, då han sålde
den vidare till en japansk samlare, mister Takihana, vars saltade bud han inte kunde motstå.
Därefter snurrade bilen runt bland olika japanska ägare tills den 2001 såldes till Jack Rich
(!) i Pennsylvania, USA, som ställde upp med
bilen på olika Concours d´Elegance och vann
flera åtråvärda priser med den. Detta är verkligen ägnat att förvåna för Gasquebilen är en
100 procent originalbil och helt orenoverade
bilar brukar inte ha några större chanser att
vinna priser i USA!

N

u mådde inte bilen så bra av att ibland stå ute i regn som kunde falla
på den under en visning i en concourstävling, så det fanns risk för
att bilens inredning skulle bli fuktskadad och
förfalla och kanske till slut behöva genomgå en
dyrbar renovering. Hemska tanke! Ägaren insåg att det var bättre att sälja av den. Då visade
sig att det fanns en engelsman som hade gått
och värkt och önskat köpa den här bilen under
lång tid utan att kunna genomföra det. Denne
engelsman heter Charles Howard, en känd
bilhandlare, som 2003 lyckades förvärva den
för £ 500 000 och återbörda den till hemlandet. Väl där försågs den med svarta hjulskivor

som dolde ekerhjulen och vissa småarbeten
utfördes av Tim Walkers Restorations Ltd i
Woodham, Buckinghamshire. Det är allt utöver vanlig löpande service mm som har gjorts
på den under alla dessa 86 år. Den har aldrig
genomgått en regelrätt renovering. Hittills har
den bara gått 10 000 engelska miles!

T

rots hög ålder och många ägare
utspridda på flera kontinenter så
måste poängteras att detta är en
bil i mycket gott skick och knappt
använd och med en interiör som är helt unik.
Därför är det kanske inte så konstigt om det
begärda priset för bilen där den nu sedan en
tid står hos P & A Wood till försäljning är
långt utöver vad normala Rolls-Royceköpare
skulle vara beredda att betala för en äldre
Rolls-Royce. Exakt vilket belopp som står på
prislappen fick vi inte veta vid vårt besök hos
P & A Wood i våras och vi frågade inte heller
men här gäller den gamla presumtionsregeln
att om man måste fråga om priset så har man
inte råd! Det är en fantastisk upplevelse att en
gång ha sett den här bilen i verkligheten. Det
är väl inte omöjligt att om den snart köps av
någon rik samlare så riskerar den att försvinna
ur allmän åsyn i många år för att låsas in i någons privata kassaskåp, precis som många av
de gamla stora mästarnas verk som inte förvaras på något museum.

M

an måste beakta att detta inte bara
är en Rolls-Royce New Phantom
1927 vilken som helst - nej, den är
ett helt unikt konstverk, vars like
man aldrig kommer att kunna se igen i den
här världen! Jämför den hellre med en äkta
Rubens eller Rembrandt, så förstår man bättre
att det ej avslöjade priset faktiskt är rätt billigt! Förutsatt att man delar makarna Gasques
och Ludvig den XVI:s smak för det överdrivet
svulstiga...
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I

september förra året skrevs bilhistoria på Windsor Castle med
den första Concours of Elegance
av internationell världsklass i
Storbritannien. Eventet var helt i
nivå med (eller tom över) Pebbel
Beach (USA) eller Villa D´Este (Italien). Då
2012 var platsen ”The Royal lawns of Windsor Castle”. Nu 2013 flyttades arrangemanget
till centrala London och ”The Royals Gardens
of Marlborough House”, som ligger ett stenkast ifrån Buckingham Palace. Platserna för
eventen förklars av att initiativtagare och ”Patron” för arrangemanget är ingen mindre än
HRH Michael of Kent, en genuin bilentusiast
med ett livslångt motorintresse!
Concouren utgörs av ”60 of the world´s
rarest motorcars”, speciellt inbjudna från hela
världen. Bilarna som delas in i 14 klasser/ka-

tegorier, visade unika exemplar av det yttersta
när det gäller stil, elegans och teknik som
bilindustrin åstadkommit under förra seklet.
De flesta med en fantastisk historik och färgstarka ägare, allt inramat av en unik miljö.
Rolls-Royce och Bentley var mycket väl repesenterade med följande bilar:
1914 Rolls-Royce Silver Ghost Vanden Plas
Torpedo Grande Luxe
1928 Rolls-Royce Sports Phantom 17EX
Jarvis Exeperimental
1929 Rolls-Royce Phantom 1 Brewster Derby
Phaeton
1934 Rolls-Royce Phantom 2 Continental
Freestone & Webb Drop Head Coupé
1937 Rolls-Royce Phantom 3 Barker
Sedanca de Ville (film bil från Bond filmen
Goldfinger)
1925 Bentley 3 Litre Team Car
1930 Bentley Speed Six Vanden Plas Open
Tourer “Old No 3”
1930 Bentley Speed Six Gurney Nutting
“Sportsmans Coupe” (blev vald till best in
show)
1931 Bentley 4,5 Litre Supercharged
Vanden Plas Sports Tourer
1936 Bentley 4,25 Litre HJ Mulliner
Streamliner Drop Head Coupé
1954 Bentley S1 Continental Park Ward Drop
Head Coupé
Som synes ingen dålig uppställning! Dessutom fanns en ny unik Bentley Continental GT
by Zagato (utom concouren) Under lördagseftermiddagen anlände även Prince Michael s
Bentley 3/4,5 litre för att senare leda kortegen
av samtliga bilar ut på ”The Mall”. Det blev i
det närmaste en overklig upplevelse med alla
fina bilar, många som man sett i böcker eller
på film etc.
Nu var det givetvis inte bara Rolls-Royce och
Bentley även om dessa märken var som sagt
välrepresenterade, så fanns här allt från en
mässings Darracq från förra seklets början
till Ferrari 250 California Spider (som passerat en rad kända ägare). Från extrema 30tals Art Deco bilar till Porsches monster 917
ifrån slutet av 60-talet som gav Porsche en Le
Mans seger och så vidare. Det värsta monstret,
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finns inget bättre sätt att beskriva den.. Var en
Napier-Railton byggd 1933 med en 12 cylindrig flygmotor på 24 liter. Bilen byggdes för
höghastighetsrekord och bilen satte ett flertal

1930 Bentley Speed Six Gurney Nutting ”Sportsman Coupé” Best in Show !

Detta är troligen den genom tiderna mest kända Bentley:n, känd som ”The Blue Train Bentley” Woolf Barnato en
av ”The Bentley Boys” på 20-talet och 3 x Le Mans vinnare åt middag på Franska Rivieran. Under middagen talades
det om det fantastiska och snabba tåget ”Le Train Bleu”. Barnato var inte alls imponerad av tåget som just skulle
avgå till Calais. Han slog vad 100 pund att han skulle köra snabbare med sin Speed Six än tåget. Han var tom så
självsäker att ha sa att han skulle vara på sin klubb i London före tåget nått Calais ! Han klarade vadet och resan
på 700 miles med 4 minuters marginal! Detta trots regn, dimma och bensinstopp. Det gick åt några liter kan man
ana….

rekord på bla Brooklands och Boneville, flera
av dessa rekord är fortfarande oslagna!
RM Auctions hade också en jätteauktion i anslutning till arrangemanget och några av dessa
”High Lights” var utställda på området, bla en
Jaguar D-typ team Car med ett nätt utropspris
på 5,5-6,5 miljoner pund ! Utanför utställningsområdet utmed ”The Mall” fanns det
speciell parkering för besökare med klassiska
bilar. Här stod flera hundra bilar, mycket fina
saker! Bla hade Lamborghini klubben en

uppvisning med 60 bilar, ifrån den första till
den senaste modellen.
Best in show blev ”The Blue Train Bentley”
Bentley Speed Six. Pristagaren utsågs genom
att samtliga 60 ägare till Concours bilarna fick
var sin röst att lägga på sin favorit. Men precis
som Prince Michael inledningsvis sagt så var
samtliga bilar som blivit inbjudna vinnare, vilket inte var svårt att hålla med om. Det delades
ut ett antal andra priser bla även från sponsorrec
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rer till arrangemanget. De kan inte ha varit lätt
att välja. Finalen på Concouren var kl 17 på
lördagen. Då startades samtliga bilar och kördes i kortege ut på ”The Mall” mot Charing
Cross för att där vända och köra hela vägen
upp till Buckingham Palace. Jag kan lova att
upplevelsen omfattade alla sinnen när man
fick se, höra och känna lukten av 100 tals

bilar. Något att se tillbaka på när höstrusket
blir som mörkast !
Som tidigare nämnts hade RM Auctions en
mycket stor och spektakulär bilauktion i anslutning till arrangemanget som pågick i två
dagar. Söndag och Måndag. På Söndagen såldes en enorm Mercedes- Benz samling som
omfattade ca 75 bilar ifrån en 1905 års Mercedes Simplex till Mercedes 600. Jag tror att i
stort sett samtliga modeller fram till 60talet fanns med. Måndagen var det en samling
av det mesta bla. med ett antal historiska racerbilar Ferrari, Maserati, Jaguar m.fl.. Flera
av dessa med utropspriser på mer än 2 miljoner pund. Dessa var några av höjdpunkterna,
men den mest spektakulära bilen var nog ändå
James Bonds ”Undervattens Lotus” nedsänkt
i ett enormt akvarium fyllt med vatten mitt i
auktionslokalen!
Det tar en stund att smälta en sådan här ”bilupplevelsehelg” blandat med andra trevligheter tillsammans med familjen. Lägligt nog så
går en av döttrarna på skola just i London och
”som av en händelse” var det lämpligt att hälsa
på henne just denna helg! Allt talar för att det
blir en fortsättning 2014 och detta kommer
definitivt att vara med på min lista vad jag
skall hitta på nästa år, kanske en gemensam
RREC resa!
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Kjell Lind

Rally
Schwarzwald
Mona-Lisa Illingworth

15 -21 september 2013

För fjärde året kördes det Internationella Rallyt under Svenska sektionens flagg!
Vi i de svenska ekipagen (nio deltagande från vår sektion) tog oss via Göteborg
till Kiel för vidare färd mot södra Tyskland och det underbara Schwarzwaldområdet, nere i sydvästra hörnet. För att inte göra resan för lång, så valde vi att ta
den i etapper med en eller två övernattningar någonstans i Tyskland, så man
slapp att komma fram uttröttad innan de riktiga eskapaderna började!

Från olika platser i Europa och även från Argentina, Canada och USA, droppade deltagarna in en efter en på söndagseftermiddagen, välkomnades med en
drink och försågs med rallyprogrammet och rallyskyltar. Sammanlagt 43 bilar
(varav 39 var RR och Bentley), 12 olika nationer/sektioner.
På kvällen samlades vi sedan till en trevlig och smaklig middag. Hotellägaren
Holger Weber och hans stab överraskade oss med fantastiska Rolls-Roycetårtor
till desserten! Tidig kväll - det här var starten och energin behövdes för resten
av dagarna!
Måndag 16/9
Vårt mål idag var Triberg, vattenfallens och
gökurens huvudort! Efter en delikat frukost
startade vi individuellt upp för att köra den
slingriga vägen upp i bergen. Solen övergav
oss denna dag och ett småstriligt regn föll men det finns ju paraplyer! Det finns två vägar
som går upp till Triberg, en del valde ”högra”
vägen, andra ”vänstra” vägen vilket tog dom
genom byn Himmelriket (!) (Himmelreich). I
vilket fall som helst så kom vi alla fram och
parkerade ”fint” i mitten av den lilla staden
på reserverat parkeringsområde. Där möttes
vi av Rebecca och Thomas Weisser, ägare av

”De 1000 urens hus” - en affär fylld till bredden av gökur i alla dess former (undertecknad
kunde inte motstå, utan är nu ägare till en,
till makens förtvivlan) - som hade varit våra
”allierade” för besöket i staden. Därefter kom
personal från stadshuset, samt press och radio. Fullt sammelsurium! Vi delade upp oss i
två grupper, varav ena delen besökte ur-huset
och de andra Schwarzwald-museet, som var
fyllt av allehanda mekaniska orgelspelmaskiner, klockmakare,m.m.
Kl 13.00 strålade vi samman för lunch på
Gasthof Lilie, en mysig restaurang alldeles
bredvid vattenfallen. Där bjöds vi på mustig
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mat och dryck, som avslutades med - varför
inte - Schwarzwaldtårta! Regnet upphörde lite
och det kunde spatseras och vandras i omgivningarna tills det var dags att vända ”hemåt”
till Waldhotel i Bad Sulzburg. En körtid på ungefär 1,5 timme.
Naturligtvis, som sedligt är, möttes vi i baren vid 19-tiden och därefter var middagen
uppdukad en halvtimme senare. Denna kväll
underhölls vi av Francis Unfraus ”Week-EndBand”, ett band som deltagare från Alsace-rallyt nog kände igen.

Tisdag 17/9
Ingen sovmorgon idag! Kl. 08.30 kom 2 bussar för att ta oss till Österrike och Dornbirn,
där familjen Vornier har sitt Rolls-Roycemuseum.
Ett ställe värt ett besök om man är entusiast! Bilarna fick ju sin vilodag, men vi kämpade tappert att hålla ögonen öppna under
en 3-timmars resa till vårt mål. Även idag
lyste solen med sin frånvaro, från och till.
Den skymtade fram en stund när vi passerade
Schweiz, längs södra Bodensjökanten.
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Väl framme i Dornbirn, delade vi upp oss i 2
grupper igen. Första delen till museet och en
guidad tur av Mr Vornier himself - en mycket
kunnig och exentrisk man! Andra delen visades upp till Gasthof Guetle för en härlig
laxlunch! En timme senare var det dags för
gruppbyte så de som var mätta kunde gå runt
på visningen och de uthungrade kunde inta
den delikata lunchen! Tyvärr var vi inte ”fullt
hus” denna dag, då en del föredrog att ta en
shoppingtur till Freiburg istället.
Kl 15.00 bordade vi bussarna igen för, som
tycktes, en mycket lång resa hem! Tillbaka

på hotellet möttes Derek och jag av ännu en
reporter från lokaltidningen, som ville fråga
en massa, så trots resdamm och torra strupar
så lät vi oss intervjuvas. Snabbt klädbyte och
uppfräschning innan kvällen aktiviteter!
Middagen blev inte heller denna kvällen en
besvikelse - hotellets kockar är superba! Det
blev dock högtryck i matsalen, då vi fick underhållning av ett ”Lederhosen-band” med typisk sydtysk musik - det vart ompa-ompa till
max! Ja, man får ju ta seden dit man kommer
och detta hörde liksom till...
Men det fick fart på många benpar!
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Onsdag 18/9
”FRI DAG” stod det i programmet, vilket blev
en halvsanning! Vi blev kontaktade av borgmästaren och hans stab i Sulzburg, som ville
välkomna oss med tal och dryck och ville ha
oss ”fint” uppställda på torget för allmänt
beskådande denna dag! Kl 17.00 skulle detta
ta form, så det blev i alla fall sovmorgon och
några timmar att göra ”ingenting” på! Vi samlades redan vid 16-tiden och parkerade på torget och det verkade som hela byn kom för att
se de fina bilarna - t.o.m solen tittade fram!
Vår ordförande Lars Nord berättade lite om

vad vi höll på med, överräckte en liten souvenir från RREC Svenska sektionen (så att de
kommer ihåg oss!) och borgmästaren sa några
väl valda ord - sen minglades det en stund
innan vi återvände till hotellet. Samling vid
”vattenhålet” förstås och en delikat middag.
Denna kväll med en sombrare underhållning
av Arnold Josts Duo. Det blev en tidig kväll morgondagen skulle bli en långkörning!

Torsdag 19/9
Solen sken! En underbar dag för att köra till
blomsterön Mainau! Vi fick sällskap av ett TV-
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team - en reporter och hans kameraman - från
tyska SRW Tv stationen. De hade fått höra om
RR-rallyt från hotellets ägare och ville följa
oss under en dag och det blev passande nog
Mainau!
De klämde sig in i baksätet i vår RR Corniche
S - vilket inte är speciellt rymligt - och under
första halvan av resrutten skavde en kamera i
nacken på oss. Skonsamt nog även för filmteamet, steg de ur efter ungefär halva vägen och
följde efter i egen bil för att kunna filma bilarna under körning.
Vår restid till Mainau tog ungefär 2 timmar
men i vackert väder och underbar trakt att

köra igenom märktes det aldrig. Vi hade reserverat parkering vid entrén till Mainau. En
liten ”shuttle bus” tog oss upp till själva slottet och till guiderna vi skulle träffa där för en
visning av en del av parken och blommorna.
En timme tog detta och sedan hade vi en träff
med självaste greve Björn Bernadotte, som
hade uttryckt en önskan om att hälsa oss, den
svenska sektionen, välkommen till Mainau!
Även han blev presenterad en rallytallrik av
Lars Nord, till minne av vårt besök. Han uttryckte en önskan om att ”nästa gång kan ni
väl ta med en Rolls-Royce åt mig”! Han berät-
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tade även om projektet som han och hans fru
driver med att hjälpa barn som har det svårt
att lära sig läsa och skriva och överhuvudtaget
anpassa sig till vanligt liv. Ett mycket trevligt
sammanträffande.
Nu var vi redo för lunch! På restaurang
”Schwedenschenke” blev vi serverade en
mycket god kycklingfrikassé med vin! Man
märker tydligt av Sverigekopplingen överallt
på Mainau! Därefter flanerades det en stund
runt i parken, bl.a. Fjärilshuset, som är väl värt
ett besök.
Väl tillbaka i Waldhotell, mötte vi upp igen i

baren och väldukade middagsbord. Strax före
desserten utbröt en dust med en ung man som
kom in och klagade på ”att det stod nån Bentley i vägen för honom på parkeringsplatsen”.
Han togs i kragen av en servitris och brast ut i
världens opera-aria! Än en gång hade vi lyckats få ”De sjungande servitörerna” att uppträda för oss - den här gången med en sopran
i sällskap! De underhöll oss kungligt med sina
fantastiska stämmor och avslutade med ett
riktigt scenuppträdande. En mycket uppskattad afton som slutade med prisutdelning av
gåvor från vår sponsor Rohdins Automobile
Service AB!
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Fredag 20/9
Sista rallydagen! Solen höll sig vaken även
idag! Vi körde till Breisach am Rhein, en liten,
gammal stad nära Freiburg, parkerade längs
kajkanten och bordade en av flodbåtarna, med
lunch under turen. En rundtur på två timmar
i vackert väder. Tyvärr kan dock inte maten
rekommenderas - men vad gjorde det, vi var
i gott sällskap, hade härligt väder och väl i
hamn kunde vi promenera in i den lilla staden och hitta hur många fina caféer som helst,
som serverade världens läckraste bakverk! Eftermiddagskaffet var räddat!
Sista dagen innebar också galamiddag! Det
var dags att ta på feststassen! Kl 19.00 var det
champagnereception i baren, därefter satte vi

oss till bords till fantastiskt fint uppdukade
middagsbord! Hotell personalen hade verkligen gjort sitt yttersta! Framdukat var även
årets rallytallrik med tema Schwarzwald.
Underhållningen denna kväll sköttes av ”The
Millenium Band”, också bekantingar från
förra rallyt. När det var dags för dessert, tonades plötsligt ljuset ner, orkestern drog igång
”Simply the best” och in tågade kockarna, hotellpersonal - och Derek - hållande Schwarzwaldtårtor med fyrverkeri, så det stod härliga
till!
En fantastisk avslutning!

set, en Rolls & Royce medaljong, tillföll Raymond & Hazel Moffat för deras Rolls-Royce
Silver Ghost 1924 och priset för Längst-körda-sträcka, en tallrik med olika Rolls-Roycemodeller på, gick till Tony & Trish Minta som
kört från Malaga, Spanien i sin Bentley Turbo
R 1991. Ett litet ”tröstpris” i form av älgen
Hälge fick Jonas Trachsel (Rolls-Royce 20/25
HP 1932) för att hans fru blivit sjuk och inte
kunde vara med, så han fick köra ensam hela
rallyt! En trevlig afton tog så småningom slut.

Därefter var det prisutdelning. Hotellet hade
valt sin ”favorit” och det priset - en RR lady
mascot - erhöll Apple Nooten Boom för sin
vackra Bentley S3 1963. Den äldsta bilen-pri-

Avresedag! Ännu en gång hade några trevliga dagar nått sitt slut, med många fina bilar,
många trevliga människor - en oförglömlig tid tillsammans med många glada skratt!
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Lördag 21/9

Det kunde summeras i slutändan att det hade
”kostat” en Bentley Arnage topplocket, en
Rolls-Royce Silver Shadow generatorn och en
Rolls-Royce 20/25 HP en växellåda - annars
förlöpte eventet smärtfritt!
En efter en avreste de och snart stod parkeringen öde och tom! Även undertecknad och
make packade ihop och gav oss iväg mot vidare mål. Det blir ju ett nytt rally 2014, i Holland
- dock ej under Svenska sektionens vingar
- under det nya namnet ”Continental Rally”
i Hunt House´s regi! Väl mött där!
Vid minnesanteckningarna kåserade
Mona-Lisa Illingworth
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Fest
Jan Segerfeldt

ÅRETS STORA GARAGE

HOS ROHDINS 2013

D

et började med att jag skulle lifta
med Christer Byhr när han skulle köra med
sin nyrenoverade Bentley S3 Continental 1964
Mulliner Park Ward two door saloon till Rohdins Automobile Service AB i Trollhättan för
att visa upp den på den stora årliga garageträffen. Ett tillfälle som man inte vill missa varken
för bilens eller för träffens skull.
Det var tillsagt att Christer skulle komma med
bilen redan på fredag eftermiddag. Ordinarie
styrelsemöte i RREC Svenska sektionen skulle
börja klockan 15. Som vanligt var förväntningarna höga inför den stora träffen. De besökare som hade förbokat erbjöds ett test av
sin bil hos Rohdins under fredagen. Detta består av en genomgång
på 73 punkter av bilens
kondition.
Testaren
lämnar sedan goda råd
om vad som behöver
åtgärdas. Testresultatet
förs in i ett protokoll
som överlämnas till
ägaren. Rohdins lämnar ett kostnadsförslag
för service- eller reparationsarbetena om
man överlåter genomförandet till dem. Detta
kan vara ett utmärkt tillfälle för bilägaren att få
sin bil åtgärdad när man redan är på plats. Om
mer omfattande arbeten erfordras kan man få
lämna kvar bilen i några dagar.
Rohdins har ordnat så att man kan ta in på
Albert Hotell i Trollhättan över helgen. Om
man väljer hela paketet med två övernattningar, där fredagsmys respektive galamiddag
ingår, så deltar man i weekendfestligheter som
heter duga! Sensationellt många väljer denna
avspända och härliga gemenskap bland likasinnade Rolls-Royce- och Bentley-entusiaster.
Man måste säga att Rohdins är noga med att
inte bara bilen utan även ägaren ska ses om
och fås att trivas i glada vänners lag. Denna
gång omfattades även danska, norska, finländ-
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ska och engelska vänner, inte minst gulliga
Pat Burchett, som med den äran sköter hela
jobbet med den engelska moderklubbens annonstidning The Advertiser.
Lördagen är den stora garagedagen. Rohdins
hela ordinarie personalstab, tillfälligt utökad
med särskilt inkallad förstärkning, har noga
förberett allt för att samtliga besökare ska känna sig välkomna och bli väl omhändertagna.
Ett festligt arrangemang som detta kräver omfattande förberedelser om allt ska klaffa. Alla
salubilar ska i god tid snyggas till och radas
upp på gatan utanför anläggningen, startklara
för våra okulärbesiktningar och provkörningar. Flera Silver Cloudar varvat med motsvarande S-typer står samlade i givakt som
nyinryckta
rekryter
på borggården medan
Silver Shadowar och
T-typer bildar en egen
trupp, lika militäriskt
korrekt uppradad.
Längst bort har de
yngre Silver Spirit och
Turbo R ställts upp.
Var i den närmaste
delen av Europa kan
man se något så här
tjusigt på en gång? Jag
räknade till minst fem
av vardera modelltyp i varierande färgställningar, så den som var köpsugen har gott om
jämförelseobjekt. Förvånansvärt många Bentley T föresten. Den modellen är ju faktiskt mer
ovanlig än Silver Shadow, så här fanns köptillfälle till priser som fortfarande är klart överkomliga för de flesta. Mest bil för pengarna
får man kanske ändå för en Bentley Turbo R
från 1990-talet med sina superba prestanda på
köpet.
Framför entrén till Rohdins showroom stod
de mer märkliga bilarna och blänkte. Några av
dem var sådana unika försäljningsobjekt som
visserligen betingar en något högre köpeskilling men som kanske just därför riskerar att
försvinna ur landet för att aldrig återkomma.
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Av någon anledning så tycker många av oss att
en bil som en gång har funnits här i landet,
oavsett om det har varit för en kort tid eller
från det den var ny, bör stanna kvar här för alltid. Det känns sorgligt om den inte får stanna
kvar här.
Inne i lokalerna fanns intressanta bilar att
studera närmare. Christer Byhrs förra året inhandlade Bentley 3 1/2 litre Thrupp & Maberly semi-streamline saloon från 1935 stod här
nu delvis i sina beståndsdelar under pågående
renovering. Motorn var isärplockad och komponenterna hade dukats upp på ett långbord.
Christer berättade att renoveringen skall vara
klar till våren....men inte vilket år!
Så kommer vi då till alla bilar som Rohdins
har placerat på den stora fotbollsplansvida
sandytan innanför företagsinhängnaden. Här
fanns redan flera bilar utplacerade från Rohdins försäljningslager jämte sådana som ägarna hade lämnat in för service. Under dagens
lopp blev det fler och fler bilar som anlände.
Flera av dessa hade körts många tiotals mil för
att vara med, några till och med från Norge
och Danmark. Jag slutade räkna dem när de

blev så många att det inte gick att överblicka
dem alla på en gång. Anders Rohdin nämnde
siffran 87 bilar, alltså inte riktigt lika många
som vid rekordträffen 2009 när han räknade
in 104 stycken totalt. Oavsett det exakta antalet så kan man med säkerhet säga att det här är
Norra Europas största årligen återkommande
märkesträff för Rolls-Royce- och Bentley-entusiaster.
Svenne och Lotta live - klassisk stråkkvar-

tett - jazzgrupp - operasångare - har Rohdins
prövat förut och det har blivit uppskattat. Den
här gången slog man verkligen till på stort
med ett helt storband, Smoke Rings Big Band,
som spelade blandad amerikansk swingmusik
från tiden 1920-1950 förstärkt med vokalissan
Stina Klintbom, som klippt och skuren ur hypade TV-serien Mad men. Musiken svängde
så härligt att det var flera par som började
spontandansa.

I ett tillfälligt uppsatt partytält bjöds på litet
lunchplock och fika för alla som hade mött
upp. Allt för att vi verkligen skulle trivas. Det
för dagen fantastiska sommarvarma vädret
ökade på törsten, så det var tur att det fanns
gott om cider i mattältet. Festen pågick dagen
lång!
Viktigast var förstås ändå de superfina bilarna. Jag hörde flera kommentarer från ägare
av ganska nya Rolls-Royce eller Bentley att
de kände sig sugna på att skaffa sig en Derby
Bentley nästa gång det var dags för bilbyte.
Det låter hoppfullt, för köptrenden på senare
år har gått mer och mer mot moderna och bekväma entusiastbilar. Kanske får de litet äldre
bilarna nu en förnyad chans?
Det märks också ur ett mer globalt persepektiv att köpintresset för Bentley 3 1/2 litre och
kanske i ännu högre grad Bentley 4 1/4 litre
accelererar just nu. Det är inte bara de öppna
versionerna som har stigit rejält i pris (så att
de nästan börjar komma utom räckhåll för
många av oss) utan även de täckta fyradörrade saloonerna har blivit markant dyrare på

sistone. En sådan 4 1/4 litre Park Ward saloon
i toppskick erbjuds i The Advertiser för £ 85
000, vilket uppges understiga renoveringskostnaden. Men det är inte bara att springa
ut och köpa en, för här i Sverige de är så pass

ovanliga att tillfället inte återkommer så ofta
som man kanske skulle önska. Under tiden får
man hålla tillgodo med att beundra besökaren
från Fjugelsta Anders Sundins Bentley 3 1/2
litre saloon 1935 med Park Ward-karosseri.
Även äldre Rolls-Royce ger behagliga köroch åkupplevelser, även om de inte betraktas
som särskilt snabba. Richard Larssons 25/30
från 1938 med högbyggt men ändå smäckert
limousinekarosseri från Park Ward är ett bra
exempel på att Rolls-Royce kunde tillverka
bilar som är kompakta och lätthanterliga men
ändå ger gott om plats för hela familjen i baksätet. Det här exemplaret har föresten den där
sinnrika mellanrutan som fälls upp liggande
horisontellt i taket och som man kunde läsa
om i förra numret av den engelska Bulletinen.

Glömde jag påpeka att det fortfarande finns
chans att inhandla 10-15 år nya pre-owned
Bentley Arnage till förhållandevis billiga
priser? Dessa måste väl ändå vara de mest
prisvärda och härligt bekväma begagnade
lyxbilarna i förhållande till vad de en gång i
tiden kostade nya! Möjligen har vår klubbordförande ett och annat att invända mot mitt påstående. Han förklarar säkert gärna varför, om
man frågar honom.

En bil som förmodligen kräver litet mer av sin
förare på grund av sin ålder och sin storlek
och som nu åter är till salu är Rolls-Royce New
Phantom från 1926 med karosseri av Nordbergs i Stockholm. Jag fick tillfälle att medfölja
som passagerare på en kort tur i omgivningarna. En högintressant bil med svensk historia
som kan komma att redovisas i denna tidning
i en nära framtid. Håll ögonen öppna!

Ett återkommande och populärt inslag i festligheterna är att Rohdins under efterdagen
utser den finaste bilen i en liten Concours
d´Elegance. Den här gången blev det ett lätt
val: Christer Byhrs Bentley S3 Continental.
Det var nog bara Christer som blev överraskad av utmärkelsen. Det blev till att fästa en
röd vinnarrosett på bilen och blommor överräcktes till den stolte ägaren.
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En till som var riktigt glad denna dag var Tuula Petrelius som hade kommit tillsammans
med sambon Hans Larsson i hans Silver Shadow 1974. Hon köpte nu hos Rohdins en både
snygg och snabb Bentley Turbo R 1990. Redan
på söndag förmiddag efter en kortare handhavandegenomgång av Esbjörn Öhlén satte hon
sig vid ratten i sin nya bil för att köra den långa
vägen tillbaka till Älvkarleby strax söder om
Gävle. Jag undrar om Hans i den motorsvagare Silver Shadow hade en chans att hålla jämna
steg med Tuula på hemvägen.
Det som blev pricken över i:et för mig personligen denna helg var när jag, efter att först ha
fått lifta med Kalle Giertz i hans stadiga Bentley Mark VI 1951, sedan medföljt Per Östlund i hans bröllopsvita Bentley S3 1964 och
därefter ha glidit fram med Lars Nord i hans
då ännu helt pålitliga Arnage 2001, fick det
ärofyllda uppdraget att köra hem Claes-Thure
Flincks öppna Bentley Azure årgång 1997 till

Göteborg i den ljumma sommarvärmen med
suffletten nere självklart och med Carina Rohdin vid min sida (och med Anders Rohdin i en
Rover 75 hack i häl)!
Detta måste vara det närmaste man kan komma till den där utsökta känslan man får när
man cruisar högt uppe på den franska eller
italienska cornichen med det vackert azurblå
Medelhavet nedanför.
Den alldeles nybyggda vägen mellan Trollhättan och Göteborg är numera en av Sveriges
finaste. I en Bentley är man bara ledsen för att
sträckan är så kort!

Den otroligt välarrangerade garagefesten
som man får vara med om en gång om året
hos Rohdins gör att man inte kan låta bli att
känna suget efter en eller flera av de underbara

bilarna. Tack Sir Frederick Henry Royce och
alla hans arvtagare i Derby och Crewe och nu
senast i Goodwood för att ni för traditionen
vidare med att tillverka Världens bästa bilar.
Och ett särskilt varmt tack till Anders Rohdin

Jag får be om ursäkt om jag låter som en reklamtrumma men det är svårt att låta bli att bli
så exalterad och lyrisk när man i ett koncentrat av två dagar under en septemberhelg 2013
får uppleva några av alla dessa fantastiska bilar
som har kommit ut från Crewefabriken under
de senaste sextio åren. Föresten är det alls inget att be om ursäkt för!
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Service - Renovering - Reservdelar - Försäljning
Vi har världens största lager av karosseridelar till Rolls-Royce och Bentley

Rolls-Royce Sports Saloon Limousine by Park Ward,
1935, RHD

Rolls-Royce Silver Spur IV, 1996, LHD

Chassinummer: GCJ27

Bilen är i nästan nyskick, inte så konstigt när bilen endast gått 33150 km.
Bilen är lackerad i svart med magnolia inrede. Extrautrustad med bland annat barskåp bak i ett öppningsbart armstöd och picnic bord bak, justerbart baksäte, samt
larm för gudinnan. Sista generationens Spirit och Spur fick heta serie IVoch tillverkades mellan 1996 - 1998 och detta är det enda exemplaret som finns i Sverige.

Den nuvarande ägaren har totalrenoverat bilen själv.
Motorn är översedd med bland annat nya lager. Det är Park Ward som har byggt
karossen, en Sport Saloon Limousine.
Anledningen till att det blir en Sport Saloon Limousine är att den har en mellanruta och även soltak i bak. Bilen är i ett fantastiskt fint skick och mycket resonabelt
prissatt.

Chassinummer: TCX57414

PRIS: 550 000 SEK

PRIS: 560 000 SEK
SPECIALITÉ ROLLS-ROYCE (1904-2002) & BENTLEY

Rohdins Automobil Service AB, Industrigatan 7, 46137 Trollhättan. e-mail: info@rohdins.se www.rohdins.se Tel. 0520-10806 eller 96

Den Första

Jan Segerfeldt

ROYCEN
I förra numrets Quiz frågade vi efter märket på bilen på bilden
som bara visade ett chassi. Det var uppenbart att fotot var riktigt
gammalt och att bilen på bilden var en liten och enkel modell. I
själva verket var det en bil som gjordes redan innan Rolls-Royce
blev till. Det är faktiskt den första Royce (inte Rolls-Royce!) som
byggdes.
Grattis till Per Ramsöskar, Herman Brandt, Hans Edvard Sunde,
Tommy Strömberg och Anders Rohdin, som visste att det var en av
tre Royce 10 hp från 1904.

Bakgrunden till bilens tillkomst är ofta
omtalad så att Royce tyckte att den franska bil
han hade köpt för nöjes skull var så dålig att
han måste konstruera en bättre själv. Royce
som kom från små omständigheter hade
mycket ambitiöst lyckats bygga upp sitt eget
elektriska företag F H Royce & Co med stor
framgång. Det började 1884 i Manchester.
1888 flyttade företaget sin verkstad till 1 A
Cooke Street. Omkring
1900 hade Royce blivit en
man med viss inkomst.
Som många andra på den
tiden som kunde ha råd
med det, tyckte han att
han borde skaffa sig en
bil. Hans överansträngda
arbetstakt gjorde också
att det kunde vara nyttigt
för honom att ha en bil
för små avkopplande
familjeutflykter. Bilarna
kring år 1900 var än så
länge tämligen opålitliga
tingestar, vilket även F
H Royce med sina goda
ingenjörskunskaper hade
tvingats konstatera - men
han var ju en person som kanske skulle kunna
göra något åt saken.
1902 införskaffade F H Royce en franskbyggd
tvåcylindrig Decauville 10 hp som levererades
med järnväg till Manchesters station. När han
skulle hämta den startade den inte, så den fick
skjutas hela vägen till verkstaden på Cooke
Street. Där plockades i princip hela bilen
isär för att man ville utröna om man skulle
kunna förbättra den. Man konstaterade då
att bilen var ganska slarvigt konstruerad och
att det fanns utrymme för flera förbättringar.
Samtidigt lärde man sig hur konstruktionerna
hade gjorts och tog inspiration från dessa för
att bedriva förbättringsarbetet.
Den franska bilen gav efter hand upphov
till tillverkningen av de tre första Royce-
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prototyperna chassi nr 15196, 15881 och
15880. Den första motorn kördes redan i
september 1903 men den första bilen 15196
var inte klar förrän i mars 1904, då den hade
fått en kaross från John Roberts i Hulme.
Den fick registreringsnummer N 414. Den
första provkörningen ägde rum den 1 april
1904 och gick helt utan missöden. Man körde
sträckan mellan verkstaden och Royces hem i
Brae Cottage 20 miles därifrån.
Senare på året ställdes den ut
på Parissalongen tillsammans
med en Rolls-Royce 10 hp från
samma år.
Det var inte förrän i början
av året 1904 som Royce hade
bestämt sig för att börja
tillverka en bil i flera exemplar
för försäljning i företaget. Den
första bilen följes alltså av två
ytterligare prototyper, vars
tillverkning pågick ungefär
samtidigt. Det är sannolikt
att vissa delar från nr 1
återanvändes på nr 2 och att nr
1 skrotades tidigt, kanske redan
samma år.
Prototyp nr 2 var färdig den 7 april 1904.
Den fick då registreringsnummer N-MR7. Den servades regelbundet hos företaget
fram till 1915 men sedan vet man inte exakt
vad som blev bilens öde. Kanske ansåg man
på Manchester Technical College att bilen
var ointressant för den donerades dit 1921
men bara motorn har överlevt. Den finns nu
utställd hos Museum of Science & Industry i
Manchester, Det är något förvirrande att det
instämplade motornumret på den anges som
15880 och 15196 medan 15881 har stämpats
över. Innebär det att motorerna flyttades hit
och dit mellan de tre prototyperna under de
första årens löpande utvecklingsarbete?
Prototyp nr 3 var nästan färdig i april 1904
men den registrerades först i september
samma år. Till en början ägdes den av F H
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ANDERS ZORN
(1860 - 1920)

Färgbilden: F H Royce i sin typiska bruna mönstrade
kostym med väst.
Chassiet: Samma chassi (15196) som visades
ovanifrån i förra Bulletinen. Bilden troligen tagen
före mars 1904.
Bilden på föregående sida: Royce 10 hp chassi nr
15196, fotograferad utanför entrén till företaget
Royce Limited, vars namn står på skylten till
vänster om ingången.
Bilden till vänster: Samma motiv som på
föregående sida men nu med två anställda på
ritkontoret, A J Adams och Johan de Looze. Bilden
ska enligt påteckning på baksidan vara tagen
den 31 mars 1904, alltså dagen före den första
provkörningen.
Utflyktsbilderna: Den andra prototypen 15881
fotograferad på Hay Tor i Dartmoor i Devon 1904.
Det verkar vara CS Rolls som är förare av bilen. Men
kan alla de sex kvinnliga passagerarna ha fått plats
i den här lilla bilen?

Bakgrunden till bilens tillkomst är ofta
omtalad så att Royce tyckte att den franska bil
han hade köpt för nöjes skull var så dålig att
han måste konstruera en bättre själv. Royce
som kom från små omständigheter hade
mycket ambitiöst lyckats bygga upp sitt eget
elektriska företag F H Royce & Co med stor
framgång. Det började 1884 i Manchester.
1888 flyttade företaget sin verkstad till 1 A
Cooke Street. Omkring 1900 hade Royce
blivit en man med viss inkomst. Som många

andra på den tiden som kunde ha råd med
det, tyckte han att han borde skaffa sig en bil.
Hans överansträngda arbetstakt gjorde också
att det kunde vara nyttigt för honom att ha
en bil för små avkopplande familjeutflykter.
Bilarna kring år 1900 var än så länge tämligen
opålitliga tingestar, vilket även F H Royce med
sina goda ingenjörskunskaper hade tvingats
konstatera - men han var ju en person som
kanske skulle kunna göra något åt saken.
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”Spanjorskan”

17,5x11,9 cm, utförd år 1884, signerad

Vi köper och säljer konst

Mollbrinks Konst ● Kungsgatan 43, Uppsala ● 018-148080 ● www.mollbrinks.se
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V
WRAITH
Jan Segerfeldt

Några kommer väl hålla på länge till att ifrågasätta huruvida
Frederick Henry Royce verkligen hade något egentligt inflytande
över tillkomsten av Rolls-Royce 25/30 HP Wraith och om den
tekniska konstruktionen i så fall byggde på några idéer som
kan härledas till Royce själv. Det är i alla fall helt säkert att
företagsledningen hos Rolls-Royce Ltd inte började planera
för den direkta ersättaren till den gamla 25/30-modellen förrän
ungefär ett år efter det att Royce hade avlidit.

id mitten av 1930-talet gick företagets modellpolicy ut på att kunna erbjuda tre
kvalitetsprodukter, två olika stora Rolls-Roycechassin (20/25 HP respektive Phantom II) och
ett Bentleychassi (3 1/2 litre). Något år senare
kom den tekniskt avancerade Phantom III med
V12-motor, den mindre modellen hade växt till
25/30 HP och Bentley The Silent Sportscar hade
fått motorn uppgraderad till 4 1/4 litre. Av dessa
tre var det särskilt den
lilla Rolls-Roycemodellen
som var i akut behov av
förnyelse för att kunna
hänga med i konkurrensen. Sådana utvecklingsstudier hade därför inletts tidigt, för ersättaren
behövde kunna produktionssättas relativt snart,
helst redan under 1937.

Såväl tillverkningskostnaderna som vikten ökade
oundgängligen för de färdiga bilarna varje år. Köparna krävde ständigt
större utrymmen och mer lyx för sina pengar.
Produkterna från Rolls-Royce var traditionellt
byggda och risken för att man skulle bli omsprungna av andra tillverkare var ständigt överhängande, för de kunde ibland givet sina större
tillverkningstal erbjuda billigare produkter genom mer rationella produktionsmetoder. Högre
vikt innebar sämre prestanda, vilka inte blev
bättre av den vanligen höga fyrkantiga karosseriformen som med sitt stora luftmotstånd fick
en vanlig tegelsten att framstå som smidigheten
själv.
Ledargarnityret hos Rolls-Royce Ltd, främst
verkställande direktören Arthur F Sidgreaves
men också William A Robotham, som ansvarade för experimentavdelningen, var väl medvetet om att företagets produkter måste hänga
med bättre i utvecklingen än man hade gjort
dittills. Robotham tog det djärva steget att införa konceptet The Rationalised Range. Detta
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bestod av att man byggde flera olika modeller
utifrån ett gemensamt chassi, som förenklades
så gott det gick tekniskt, en gemensam framvagnskonstruktion, som man uppenbart hade
lånat mycket av från amerikanska biltillverkare,
och en gemensam motorkonstruktion, där man
bara varierade antalet cylindrar efter storlek på
modellen. Bilarnas chassidelar skulle vara inbördes utbytbara och bygga på en gemensam
grundkonstruktion. Mycket skulle kunna köpas
in utifrån andra tillverkare. Det är inte särskilt
troligt att Royce hade
tänkt i sådana här banor,
för allt detta strider helt
mot den tidigare förhärskande kostsamma
tillverkningsprinciperna
från Silver Ghostarnas
tid, när enmodellskonceptet gällde, allt skulle
konstrueras och tillverkas internt i företaget och göras närmast
överbearbetat innan det
kunde duga för produktion. Dags för ett generationsskifte alltså.

Nya Chassiet

Nu hann man inte genomföra det nya konceptet
fullt ut i och med Wraith, för man hade bråttom
att börja testa de första experimentchassierna, så
Wraith fick bli en mellanmodell i avvaktan på att
man skulle kunna införa Robothams nya idéer
helt och hållet först efter andra världskrigets slut
när man skulle ställa om från krigsproduktion
till personbilar igen.
Redan 1934 hade man alltså kommit igång med
konstruktionsarbetena för ersättaren i den ”lilla”
klassen. Man hade tänkt sig en rak 8-cylindrig
motor och att den nya modellen skulle döpas till
Straight Eight men efter ett tag kom på förslag
av chefsingejören A G Elliott namnet Wraith
(svenska: vålnad, spöke) att ta över. Namnet The
Wraith användes redan 1909 på en Rolls-Royce
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Silver Ghost, chassi nr 1101. Utan tvekan kom
inspirationen till namnet därifrån.
Det är intressant att konstatera att Rolls-Royce
har återanvänt namnet Wraith flera gånger, först
på Silver Wraith 1946-58, sedan på Silver Wraith
II 1977-80 och nu 2013 på den nya ”lilla” coupén från Goodwoodfabriken. Det är väl helt i sin
ordning att namnet går igen, för det är ju precis
vad riktiga spöken alltid har gjort!
I januari 1935 hade man en första design
”Wraith I” färdig, försedd med en åtta på 4 523
cc, men den vann inte ledningens gillande, så det
var bara att tänka om och börja från början. Ett
tag var man inne på att använda en V8 i stället
men det alternativet skulle oundgängligen ha
fört med sig ytterligare utvecklingstid och utvecklingskostnader. Alltså stannade man för den
gamla sexan i alla fall, i vad som i princip kan
sägas vara ett nedskalat Phantom III-chassi, en
”Wraith II” (chassi nr 24GVI, den första experimentbilen), som var klar i början av 1937. Inte
heller denna design blev tillräckligt bra, så det
kom snart en ”Wraith III Gold Standard” (chassi
nr 25GVI) med helsvetsat och kryssförstärkt
chassi från chassispecialistföretaget Rubery

Owen, fram- och bakaxel av liknande slag som
på Phantom III, det vill säga ett lån från General
Motors ”knee action”-typ och med en något förbättrad 25/30-motor.
Målet hade måhända satts ouppnåeligt högt genom att Wraith skulle bli billigare att tillverka än
föregångaren 25/30 HP, samtidigt som den skulle vara både starkare och lättare. Tyvärr lyckades
man inte heller så bra när det gällde viktminskningen. Man kan fråga sig om man verkligen såg
det så angeläget att få ner vikten, för man hade
ju tagit fram ett chassi som hade en 10 cm längre
hjulbas än föregångaren 25/30 och det var bara
15 cm kortare än den stora Phantom III. Detta
nya chassi skulle kunna ta större och rymligare
(och ofrånkomligen också tyngre) karosserier.
För de konstruktörer och utvecklare som ansvarade för bilens prestanda var en tyngre bil inte
önskvärd, så visst försökte man göra Wraith så
lätt man kunde - men det fick inte ske på bekostnad av övriga krav. En kompenserande faktor
skulle vara den förbättrade motorn men inte
ens med dess hjälp lyckades man öka toppfarten
mer än marginellt. Med ett max på 80-84 mph
(cirka 130-135 km/t), en siffra som nämns av
The Autocar (men någon regelrätt biltest gjordes
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aldrig), riskerade Wraith att bli omkörd av flera
mindre och billigare bilar, vilka dessutom hade
fördelen av att inte ha lika stort behov av bränsle
som Wraith (cirka 2 liter per mil).
Hela konstruktionsarbetet var i princip klart
redan på sommaren 1936. De första testbilarna
började rulla i februari 1937 och utsattes för
hårda tester både hemma i England och i Chateauroux i Frankrike. Samtliga experimentbilar
hade försetts med karosserier från Park Ward,
tillverkade enligt de exakta kriterier som ingenjören Ivan Evernden hade bestämt. Trots dessa
långtgående kravspecifikationer fick man modifera karosserierna en hel del under resans gång.
Alla delar på bilarna testades och testades. Varje
testbil rullade i genomsnitt cirka 2 000 mil på en
månad. En hel del fel upptäcktes och åtgärdades
vid testerna. Ett exempel var störande vibrationer i styrningen. Robotham var medveten om att

detta var ett så allvarligt problem att man snabbt
måste hitta en tillfredställande lösning. Han hotade då testpersonalen med att om felet inte var
helt eliminerat vid introduktionen av Wraith så
skulle han se till att testförarna fick sadla om och
börja som lantbrukare.
När Wraith var klar att introduceras ungefär ett
år senare hade man gjort massor med ytterligare
modifikationer och förbättringar. Dessa var också absolut nödvändiga för att säkerställa att den
nya modellen skulle klara att leva upp till de högt
ställda förväntningar som har gällt inom företaget ända sedan Henry Royces tid. Rolls-Royce
har alltid varit känd som en helt enastående kvalitetsprodukt och samma krav måste gälla även
för den nya Wraith. Hög kvalitet är Rolls-Royce
bästa försäljningsargument. Alltså måste Wraith
visa sig vara bättre än eller i vart fall minst lika
bra som föregångarna - allt annat skulle vara ett
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totalt misslyckande. Tuffa krav på ingenjörerna,
men här fanns inget utrymme för kompromisser!
Det nya chassit blev ett steg framåt i utvecklingen genom att det gjordes starkare, längre
och bredare än på den tidigare modellen, hade
individuell framvagnsupphängning, förbättrad
styrning och växellådan fick synkronisering på
tvåan, trean och fyran. Smärre förbättringar
gjordes på nästan alla punkter i övrigt - allt på
bekostnad av tyngden.

Introduktionen

För att bereda plats för den nya modellen bestämde försäljningsledningen på 14-15 Conduit
Street i London att man skulle erbjuda de sista
utgående 25/30-bilarna till reducerat pris. Därmed skulle man omedelbart när de första färdigbyggda bilarna var klara kunna inrikta sig på att
sälja den nya Wraith, vars individuella tillverkning kunde ta flera månader, eftersom chassierna måste förses med karosserier som utfördes
enbart av fristående karrosserimakare. Alltför
stora lager av osålda 25/30-bilar skulle utgöra ett

onödigt hinder för den nya förbättrade modellen
att komma fram i rampljuset.
Så var det då dags för offiiell presentation av
den nya modellen Wraith i tidningen The Motors utgåva för den 4 oktober 1938. Sedan följde
visningar på de stora bilutställningarna på Earls
Court i London och på Parissalongen från mitten av oktober. Detta ledde till att ett relativt stort
antal beställningar togs emot. Vid den här tidpunkten var man inte förberedd på att ett världskrig snart skulle bryta ut och drabba hela Europa
och att någon ytterligare bilutställning på Earls
Court inte skulle komma att hållas förrän efter
krigets slut många år senare.
Under det första produktionsåret för Wraith
tillverkades 208 chassin och det andra året 284
chassin, vilket sammanlagt innebär 492 tillverkade chassin av Wraith innan det efter september 1939 blev dags att ställa tillverkningsresurserna till förfogande för krigsproduktion. Av
492 tillverkade bilar var det bara 64 stycken som
exporterades till andra länder.
Chassipriset för en Wraith förblev oförändrat i
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förhållande till föregångaren 25/30 HP med
£ 1 100, och nu fick man från och med den nya
modellen i priset inkluderat även strålkastarna
och den främre kofångaren. Däremot fick man
betala extra för dubbla vindrutetorkare (£ 5
10sh), bakre kofångare (£ 9 10sh), kylarprydnad
(£ 3) och dimljus (£ 6).

Karosseriet

Som köpare av en komplett bil hos försäljningsavdelningen på 14-15 Conduit Street kunde man
få ner totalpriset för en Park Ward ”standard”
saloon eller limousine:
Rolls-Royce Wraith Park Ward
enclosed limousine
Rolls-Royce Wraith Park Ward
landaulette
Rolls-Royce Wraith Park Ward
touring limousine med soltak
Rolls-Royce Wraith Park Ward
saloon med soltak		
Rolls-Royce Wraith Park Ward
special saloon med soltak

£ 1 610
£ 1 675
£ 1 625
£ 1 695
£ 1 845

Det blev i allmänhet dyrare att välja ett annat alternativ än Park Wards karosserier. Det berodde
på att Rolls-Royce Ltd favoriserade sin ”egen”
karrosserifirma. Sedan 1933 ägde Rolls-Royce
Ltd en andel av Park Ward och från 1939 var
Park Ward ett helägt Rolls-Royce Ltd-företag.
Det var förhållandevis många Wraith som såldes
med Park Wards standardiserade karosserier. De
innebar stora fördelar, för med en mer omfattande serieproduktion kunde man rationalisera och
få ner kostnaderna för varje bil, även om man
fortfarande hade möjlighet att erbjuda inskilda
avsteg från absolut standard. Tillverkningen av
standardkarosserier underlättade också för produktionstiden, för man kunde ha en pågående
löpande sammansättning i fabrik. Därmed kunde köparna få sin bil levererad snabbare. För mer
speciella udda karosserier kunde väntetiden annars mycket väl sträcka sig till ett halvår. Särskilt
lämpligt för serietillverkning var att Park Ward
hade börjat gå över till karosserier i stål ungefär vid tiden för introduktionen av Wraith. Det
fanns faktiskt planer redan 1937 att erbjuda den
kommande Wraith med en färdig standardkaross i stål. Nu kom dock Wraith i allmänhet ändå
att på traditionellt sätt förses med karosseri av

rrec scandinavia 51

Följande utländska karosserimakare har byggt
karosserier på Wraith (totalt 34):

aluminium eller stål på trästomme. Det kan vara
intressant att konstatera att på bilderna i försäljningskatalogen för Wraith förekommer enbart
Park Wards standardkarosserier.
Eftersom man i princip kunde välja vilken karosserimakare som helst och utforma en kaross
ganska fritt, skulle en prislista för alternativen till
Park Wards standardmodeller kunna bli hur omfattande som helst. Här är bara några exempel:
Rolls-Royce Wraith Hooper landaulette for the
Duke of Kent £ 2 035
Rolls-Royce Wraith H J Mulliner high
vision saloon £ 1 979
Rolls-Royce Wraith Windovers Sedanca
£ 1 965

Här är en komplett lista över antalet tillverkade
karosserier på Wraith hos de mest kända karosserimakarna i England (totalt 457):

Park Ward & Co Ltd		
Hooper

& Co (Coachbuilders) Ltd

170
74

H J Mulliner & Co Ltd		

62

Thrupp & Maberly Ltd		

42

James Young Ltd			

30

Windovers			

26

Rippon				

15

Gurney Nutting 			

11

Freestone & Webb			

9

Mann Egerton			

6

Cockshoot			

4

Lancefield			

2

Mulliners of Birmingham		

2

Coachcraft			

1

Corsica				

1

Maltby				

1

Penman				

1
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Binder (Frankrike)			

11

Van Vooren (Frankrike)		

7

Inskip (USA)			

6

De Villars (Frankrike)		

3

Erdmann & Rossi (Tyskland)		

2

Kellner (Frankrike)			

1

Mackey (Australien)		

1

Martin & King (Australien)		

1

Ruskin (Australien)			

1

Saoutchik (Frankrike)		

1

Den uppmärksamme läsaren konstaterar nu att
457 plus 34 är 491 men i inledningen av den här
artikeln anges antalet Wraith till 492. Denna
diskrepans skulle kunnat bero på redaktörens
bristande förmåga till matematiskt tänkande
(vilket annars mycket väl kunde varit en plausibel förklaring). Nu är det emellertid så att av de
492 tillverkade chassierna så var det ett, chassi
nr WKC25, som inte försågs med något karosseri. Detta nakna chassi hade efter det egentliga
produktionsslutet för Wraith plockats ihop av
överblivna delar och placerats i The Rolls-Royce
School of Instruction på Hythe Road, London,
dit skolan flyttade 1946. Den las ner för många
år sedan. Så vart kan chassiet WKC25 ha tagit
vägen?

En utveckling som låg helt i linje med The Rational Range var också att tillhandahålla Wraith
med färdiga standardkarosserier från karosserifirmorna. Det var naturligtvis Park Ward som
stod Rolls-Royce Ltd närmast som i första hand
uppfyllde den här filosofin, men även Hooper
och Thrupp & Maberly hade kommit en bit på
vägen mot den färdiga standardprodukten. Av
konkurrensskäl måste naturligtvis även de hänga
med utvecklingen inom branschen - eller dö, vilket var det öde som drabbade många små oberoende karosserimakare redan vid den här tiden.
Här är en lista på antalet tillverkade standardkarosser (totalt 217 av 491 eller 44 procent) från
respektive karosserifirma.
		
Standard Saloon
Standard Limousine
Park Ward
70
65
Hooper
35		
14
T&M		
19		
14

Marknadsföringen

Nyheten om den nya produkten Wraith spreds
till den bilintresserade allmänheten förutom
i den viktiga motorpressen som The Motor
och The Autocar bland annat genom annonser i dagstidningar men också i mer högklassiga vecko-/månadstidningar så som The Field,
Vogue och Connoisseur, där man kunde räkna
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att nå ut direkt till dem som var typiska konsumenter av lyxiga och dyra varor. I de fina tidningarna satsade man på eleganta färgbilder i
snyggt tryck.
Rolls-Royce Ltd gav också själva ut en komplett krämfärgad försäljningskatalog på 32
sidor med spiralrygg av röd plast och innehållande fyra inklistrade handkolorerade illustrationer av de första prototyperna med
Park Wards karosserier. Katalogen trycktes i
5 000 exemplar av Edson (Printers) Ltd i augusti 1938 i formatet 30,5 x 22,2 cm (ungefär
A4). Utöver detta gjordes en så kallad Abridged catalogue i ett betydligt mindre format,
22,9 x 16,2 cm (ungefär A5) och bara 12 sidor,
innehållande endast två foton i svartvitt. Den
mindre katalogens första upplaga trycktes i 5
000 exemplar i augusti 1938 och med en andra
upplaga på ytterligare 3 000 exemplar tryckt i
juni 1939. Katalogerna var på engelska. Men
det gjordes också en särskild fransk version av
den lilla, kallad Catalogue abrégé. Sannolikt
har även denna tryckts hos Edson (Printers)
Ltd, samtidigt med den första på engelska
men den saknar helt uppgifter om tryckeri
och tryckdatum.
Allt som anges är att den är Printed in England.

Rolls-Royce Owners Club of America har
gjort en reprint av den lilla katalogen i november 1977.

Slutord

Man brukar beräkna att överlevnadsprocenten för Rolls-Royce Wraith ligger på 75%,
alltså bör cirka 370 exemplar av Wraith finnas
kvar idag. Sex stycken av dessa finns troligen
här i Sverige. Eftersom de här bilarna inte är
särskilt vanligt förekommande så är nog det
bästa sättet för den som funderar över att bli
ägare till en Rolls-Royce Wraith att kolla på
internet efter aktuella bilar till salu. Kända
handlare i England som Dale & Stepsons, P
& A Wood och The Real Car brukar alltid ha
något exemplar inne. Om man insisterar på
att bilen ska vara vänsterstyrd så är de amerikanska bilhandlarna på nätet ett bättre val.
Rekommenderad läsning: The Rolls-Royce
”Wraith” av Tom C Clarke, en bok publicerad
av John Fasal och tryckt hos Burgess & Son
(Abingdon) Ltd, England 1986. Begagnade
exemplar av boken brukar dyka upp på engelska EBay och kan ofta köpas genom Amazon.
co.uk. Räkna med att få betala ungefär 2 000
kr för ett fint exemplar.
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DET FINNS DE SOM BRUKAR SÄGA ATT EN ROLLS-ROYCE INTE KUNDE KÖPAS TILL REA-PRIS. VAD ÄR DÅ DETTA OM INTE
PRECIS EN SÅDAN REALISATION DÄR MAN SÅLDE UT GAMLA 25/30 FÖR ATT GE PLATS FÖR DEN NYA WRAITH 1938!
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Ånden

Ivar Engerud

FRA BERLIN

Men med dette karosseriet håndbanket i aluminium av Erdmann & Rossis kyndige håndverkere,
var sannsynligvis prisen høy nok.
Fronten er som vanlig preget av den tradisjonelle Rolls-Royce-kjøleren. Men etter hvert som du
lar blikket gli bakover den lange bilen blir formene og proporsjonene ganske annerledes enn man
er vant med på tunge firedørs karosserier fra England.
For det første har denne kun to dører, og i tillegg kan hele vindusflaten på sidene rulles ned slik
at hele siden er åpen. Sidevinduene er for øvrig elektriske, en svært uvanlig detalj på den tiden.
Bakveggen fra taket på karosseriet glir ned mot bakakselen, men gjør en elegant vipp for å få plass
til så vel bagasje som reservehjul.

Omflakkende tilværelse

Under Berlin-showet ble bilen solgt til den tyske forretningsmannen Michael Reichsgraf, men
han fikk neppe mye glede av den ettersom krigen brøt ut. Hva som skjedde med den siden er ikke
kjent, men på 1970-tallet dukket den opp i bilmuseet i Riga i en ganske traurig forfatning.
Det var der Saulius Karosas, opprinnelig fra Litauen fant den og fikk kjøpt den. Fra før hadde han
falt totalt for arbeidene til den spesielle karosseriprodusenten og anskaffet noen biler derfra. Blant
annet en 1934 Mercedes-Benz 500K som han fant i Omsk i Russland og byttet til seg mot en Volga
GAZ 24 som Mercedes-eieren hadde langt mer nytte av. Dette var tilbake i 1988, året før Berlinmurens fall og Øst-Blokken sprakk.

Wraith er den seneste nye modellen fra Rolls-Royce, men navnet er ikke nytt. I 1938
debuterte det, blant annet på denne ekstravagante og unike Erdmann & Rossi Coupé.
Som en gedigen elefant kledd i sølvfarget silkestoff nærmest svever den massive Rolls-Royceen
over asfalten. Nærmest lydløst. Den 4,2-liters rekkesekseren arbeider så sofistikert som du knapt
kunne vente det for 75 år siden. Det er mer luksuriøst enn sportslig, for toppfarten ligger ikke
høyere enn knapt 140 km/t.

Engelsk-tysk samarbeid

De fleste av de totalt 492 Wraith-chassisene Rolls-Royce produserte i 1938 og 1939 ble kledd opp
av britiske karosserimakere, men akkurat dette ble sendt til Tyskland. Nærmere bestemt til Berlin,
hvor velrenommerte Erdmann & Rossi sto klar til å gjøre en helt spesiell Coupé.
Karosseriselskapet i Berlin var tysk importør av Rolls-Royce, og de fikk chassiset fra fabrikken
høsten 1938, og alle ressurser ble satt inn for å få bilen ferdig til Berlin-utstillingen i februar 1939,
der den skulle stå i selskapets monter sammen med to Horch, en Maybach og en Mercedes-Benz.
Det var ikke akkurat småbiler Erdmann & Rossi syslet med.

Eksklusiv innstegsmodell

Så utrolig det enn høres ut når man ser bilen var Wraith ment som en innstegsmodell. I
basisversjon var den langt rimeligere enn den enorme Phantom III med sin enorme V12-motor.
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Glorious
Ivar Engerud

Goodwood

Del av kjempesamling

Etter den tid har Karosas gjort det skarpt innen petrokjemi og i helsesektoren slik at han har
kunnet dyrke sin stadig voksende interesse og bilpark. Hjemme i Litauen har han et stort
restaureringsverksted i Vilnius, og i sitt nye hjemland Tyskland har han store deler av samlingen
som garantert er den største av Erdmann & Rossi i verden.
Totalt bygde Erdmann & Rossi et 40-talls karosserier til Rolls-Royce, med Karosas bil som en av
de siste. Etter 2. verdenskrig var det ikke noe politisk miljø for å ta opp samarbeidet igjen, og i
1949 var det slutt med karosseribygging av denne type hos det tyske selskapet.
Karosas har restaurert sin unike Wraith fullstendig og fått den lakkert i den spesielle sølvfargen
den første eieren bestilt, og i år har den gedigne bilen hentet hjem premier både på Concorso
d’Eleganza Villa d’Este og på jubileumsutstillingen for 115 år med Erdmann & Rossi i Tyskland
nå i høst.
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Rolls-Royce-entusiaster har mange grunner til å
besøke Goodwood. Ikke bare ligger fabrikken der,
men i september arrangeres Goodwood Revival.
Først og fremst en historisk racingbegivenhet i
verdensklasse med de fineste historiske racebiler
og racerførere foran 180.000 tilskuere. Men også
et sted hvor du kan se flere klassiske Rolls-Royce
og Bentley-modeller enn noe sted bortsett fra de
store RREC-treffene på De Britiske Øyer.
Ute på banen kan du ofte se noen herlige førkrigs
Bentley-racere i action, og til og fra banen blir
VIP-er shutlet i ulike Rolls-Royce utgaver – alle
eldre enn 1966.
Det var da Goodwood Race Circuit ble nedlagt
etter å ha vært arena for et utall løp siden 1948.
Goodwood Revival er på alle måter satt inn i denne
tidsrammen mellom 1948 og 1966. Kulisser, klær,
musikk, butikker, fly, biler og publikum er med på
å skape en fantastisk tidsmaskin der du blir satt
helt ut av nåtiden og tilbake til denne nostalgien.
Inne på baneområdet kan du som sagt se klassiske
Bentley-racere og staslige Rolls-Royce Limousiner,

og i Bonhams auksjonstelt, samt hos mange av
klassikerforhandlerne til stede er det mang en
perle fra de to merkene. Selvsagt er P&A Wood til
stede med deres eklektiske utvalg av luksusbiler.
Og så har du parkeringen for bilene eldre enn
1966. Der kan du hver dag rusle blant et par tusen
entusiastbiler av alle merker og typer i det som
må være et av verdens fineste gratis bilshow. For
utstillingen består bare av bilene publikum har
kommet til arrangementet med – fra hele England
og flere europeiske land.
Den vedstående billedkavalkaden er bare en times
vandring langs rekkene av biler med fokus på våre
to merker. Det ville føre for langt å gå inn på hver
modell, men som det synes er det litt av hvert å
se på…
Et besøk til Goodwood Revival anbefales på det
varmeste!
Neste år er arrangementet helgen 12. – 14.
September.
Mer info på www.goodwood.com

Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1978 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
571
830
1.024
1.214
1.397
1.600
1.849
2.097
2.218
2.541
2.841
kr. 1.411

Ansvar
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1979 til og med 1985:
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
1.403
2.044
2.518
2.988
3.436
3.937
4.549
5.157
5.455
6.250
kr. 4.229

Ansvar
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
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
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bedömare i USA skulle detta vara ett Continentalchassi, vilket är klart felaktigt (alla de 207
st ”äkta” R-type Continental har chassi nr som börjar med BC). Det var designern Giovanni
Michelotti, då anställd hos Bertone, som gjorde ritningen. Bilen fick heta Arnolt Bentley
och skulle därmed per definition vara den enda bil i världen av detta unika bilmärke!

Jan Segerfeldt

WACKY ARNOLTS
BENTLEY R TYPE

Mr Stanley Harold ”Wacky” Arnolt var en entreprenör från Chicago med stort intresse
för racertävlingar och vackra bilar. Han var särskilt svag för engelska sportbilar. Omkring
1953 började han importera MG och Bristolchassier för att förse dem med specialkarosser
som han själv hade designat. Han gjorde flera snygga MG TD-bilar (103 sålda 1953-54)
med moderna italienskinspirerade karosser som gick bra att sälja på den amerikanska
marknaden. Han lät också tillverka en speciell Bristol sportbil (142 sålda 1954-59) på det
traditionella BMW-Frazer Nash-Bristolchassiet men med en lågbyggd öppen tvåsitsig
kaross från Bertone. Bilen döptes till Arnolt-Bristol. Wacky importerade bilarna kompletta
från Europa men han sålde dem i USA som hemmatillverkade genom att S H Arnolt Inc
gjorde vissa avslutande arbeten på plats. Han uppträdde således officiellt som sin egen
biltillverkare.

Naturligtvis blev den här privata bilen betydligt mycket lyxigare och med ett mer
aristokratiskt utseende än alla de bilar han tidigare hade lagt sin hand på. Inte nog med att
det för baksätespassagerarna fanns träbrickor att fälla ut från framsätenas ryggar. I mitten
fanns särskilda fack för tre silverflaskor som hade graverats med Wackys monogram och
fina kristallglas. På fru Arnolts sida i baksätet fanns också en särskild lucka som när man
fällde ut den visade ett litet förråd av fruns favoritparfymer och andra kosmetiska små
nödvändigheter.
Innan Wacky kunde börja bruka sin bil i USA lät han den få vara med och visa upp sig
på bilutställningarna i Paris och London hösten 1953. Enligt Bentley Motors noteringar
levererades bilen till USA först i november samma år.
Man tror att Wacky använde Bentleyn privat och behöll den ända fram till sin död
på juldagen 1963. Det som gör bilen extra intressant är att sedan den visades på
bilutställningarna i London och Paris 1953 har den inte förekommit på några utställningar
eller i andra officiella sammanhang förrän den bjöds ut på auktion 2007. Därför är den en
relativt okänd bil - även för de flesta Bentley-kännare.

Naturligtvis gjorde han inte bara individuella bilar för sina kunder. Han behövde ha något
eget fordon som väckte uppmärksamhet. Han lät därför beställa hos Bertone i Milano,
Italien, ett specialdesignat karosseri med linjer från Arnolt-MG:n men med fyra dörrar och
uppförstorat till det dubbla för att passa på ett Bentley R-type chassi (B43LSP). Enligt vissa

Efter Wackys död hamnade bilen hos några olika ägare och under denna tid lackades den
om till svart och fick röd innerklädsel. På 1990-talet hade den hunnit bli något sliten men
var ändå fullt komplett inklusive de ursprungliga flaskorna med initialer och samtliga glas.
Till och med delar av fru Arnolts parfymer finns kvar ännu idag!
När Bentleyn i slutet av 1990-talet kom i Mr Gene Ponders ägo såg han till att den
återställdes till sitt nu välbevarade skick. Mr Ponder från Marshsall, Texas, var redan tidigare
en ambitiös Arnolt-samlare. Han hade i sin ägo haft ett färgfoto på bilen när den var ny,
taget antingen på Earls Court i London eller på Parismässan 1953. Därav framgick tydligt
att exteriörfärgen var guld och interiörfärgen var tan (läderbrun). Alltså satte Mr Ponder
igång en omfattande renovering av bilen där allt återställdes till nytt originalutförande
så som bilderna här visar. Efter renoveringen såldes den 2007 på auktion i USA av R M
Auctions för USD 253 000.
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KONSTEN ATT BLI RIK - KÖP EN KLASSISK BIL!
Jan Segerfeldt

varit 52 miljoner dollar vilket motsvarar 330
miljoner kr. Säljare var Paul Pappalardo, som
hade ägt bilen sedan 1974 och körde några
tävlingar med den, bland annat Le Mans
Classic 2002. Köparens namn avslöjas inte.
Enligt Knight Frank Wealth Report hade du
kunnat bli fyra gånger rikare på de senaste
tio åren om du hade investerat i en ”verkligt
investeringsvärdig klassisk bil” inköpt 2002.

Har du hört talas om
Knight Franks lyxindex?
Aktiemarknaden har varit ganska knackig
de senaste tio åren med en uppgång på bara
sådär 50 procent i snitt. Det har visat sig
bättre att satsa på något mer värdebeständigt,
exempelvis på fastigheter. Enligt vissa är
det mycket bättre och framför allt mycket
roligare att investera i särskilt lyxiga objekt.
Men skippa juveler (upp 144 procent), dyra
klockor (upp 76 procent), frimärkssamlingar
(upp 216 procent) eller fin konst (upp 199
procent). Satsa i stället på en fin klassisk bil
(upp 395 procent!). Detta enligt världsledande
fastighetskonsultbyrån Knight Frank. Se
tabellen här bredvid.
Det duger inte med vilken gammal skrothög
som helst, nej det ska vara en särskilt eftersökt
bil av typen Ferrari, Bugatti, Aston Martin
eller Rolls-Royce i mångmiljonklassen, gärna
någon av de allra bästa som en Ferrari 250 Testa

Rossa 1957 (auktionspris 16 miljoner dollar)
eller en Bugatti 57 SC Atlantic (privathandlad
för 30-40 miljoner dollar). Det är absolut
ingen idé att köpa en ny exklusiv klocka eller
en modern lyxbil för ett par miljoner för de
kommer att tappa i värde direkt när de lämnar
affären. Att göra en bra investering i någon av
de nio klasserna av lyxartiklar som omfattas
av Knight Franks Luxury Investment Index
(KFLII) kan vara nog så komplicerat, så det
gäller att vara bra påläst om man ska ha en
chans på den här nivån. De flesta av oss har
förmodligen inte en chans att träffa rätt. Man
får inte heller glömma att bara för att en viss
typ av investeringsobjekt har stigit rekordartat
i förfluten tid så är det inte någon garanti för
att den ska fortsätta stiga i framtiden. Det är
inte heller så att alla olika typer av klassiska
bilar har stigit i värde. Men det verkar som att
ju högre ingångspris du betalar, desto större
avkastning kan du erhålla på din investering.
Ta som exempel den Mercedes-Benz W 196
från 1954 som Jean Manuel Fangio körde
tävlingar med, som såldes i juli i år för
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rekordbeloppet 19,6 miljoner pund, alltså
cirka 200 miljoner kr, det högsta priset för en
bil på auktion. Den stod väl i några miljoner
även för tio år sedan men idag har värdet nått
upp till en nivå som ingen hade kunnat förutse
då.
Det finns en uppgift från Bloomberg News om
att världens hittills dyraste bil som har sålts är
en Ferrari GTO från 1963. Priset skulle ha
% Price
growth to Q3
2012
Classic cars

1-year

5-year

10-year

23 %

115 %

395 %

25 %

93 %

248 %

Stamps

9%

72 %

216 %

Art

0%

92 %

199 %

−19 %

7%

166 %

Jewellery

2%

60 %

144 %

Chinese
ceramics

0.4%

54 %

85 %

Watches

8%

27 %

76 %

−9 %

−12 %

−18 %

6%

64 %

175 %

Coins

Wine

Furniture
Knight Frank
Luxury
Investment
Index

Bentley och Rolls-Royce är typiska sådana
lyxobjekt. Så nu borde vi väl alla ha blivit litet
rikare?
Även om du nu inte var så smart och
förutseende för tio år sedan men ändå litet
sent kom in på rätt spår och gjorde din
genomtänkta investering bara under det
gångna halvåret januari-juni 2013, så har du
ändå kunnat tillgodogöra dig en värdestegring
på 28 procent enligt KFLII. Jämfört med guld
(ned 23 procent), fin konst (ned 7 procent)
eller mynt och frimärken (upp 9 resp 7
procent) så har klassiska bilar varit den bästa
lyxinvesteringen.
Tänk om det vore så enkelt att man bara går
och köper sig en Rolls-Royce eller Bentley och
behåller den en tid så blir man rik. Tyvärr är
det nog lättare att börja med att bli rik och
först därefter skaffa sig en Bentley eller RollsRoyce. Om man sedan verkligen kommer att
bli rikare (god värdestegring) eller fattigare
(höga underhållskostnader) är det ingen som
vet idag!
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Trasigt signalhorn på Silver Shadow
Alla svenskregistrerade bilar som är mer än 30 år
och tillverkade senare än 1950 skall besiktigas var
24:e månad. Detta gäller även min Silver Shadow
från 1975. I år inföll min besiktning i början april.
På samma sätt, som vi alla gör, innan vi åker till
besiktningen så kontrollerar jag allt enkelt såsom
belysning, broms- och blinkersljus, vindrutetorkare,
vindrutespolare och signalhorn.
I år så glömde jag att kontrollera att signalhornet
fungerade. När jag kommit fram till besiktningen
så fungerade givetvis inte signalen. Men det är ju
inte så allvarligt. Bilen blev visserligen underkänd,
men jag behöver inte komma tillbaka och visa upp
reparationen. Kontroll görs vid nästa besiktning om
24 månader.
Att tutan inte fungerar är ju inget stort problem för
mig, kort sagt en struntsak. Jag har ju sysslat med
bilelektronik i 50 år, så detta är fixat på någon timme.
Eventuellt måste jag köpa nya signalhorn. Det är vid
sådana här snabba tankar på bilprovningen, som
man glömmer vad saken gäller. När man funderar
på en timmes reparationstid så
glömmer man att man inte har
en Volvo 142, SAAB 99 eller
Volkswagen Bubbla, utan man har
en Rolls-Royce Silver Shadow.
Rolls-Royce är, tillsammans med
Jaguar, kända för sina tillkrånglade
elsystem. Detta gäller dock
inte signalhornet, vilket enligt
kopplingsschemat är mycket enkelt
och logiskt konstruerat. Visserligen
är pärmen med kopplingsschema
till en Shadow på ca.100 sidor, men
det går att hitta i den. I figuren till
höger visas schemat. Från toppen
går spänningen till en säkring (3).
Därefter vidare till ett relä och till de
två signalhornen som är parallellkopplade. Signalhornsknappen på
ratten drar spolen i reläet (mitt i
figuren ”horn relay”). Enklare kan
detta inte konstrueras.

Så vad är det som gör att signalhornen inte
fungerar. Säkringen? Nej den är hel. På de flesta
bilar så sitter hornen undertill bakom frontspoilern
mitt i allt vägsalt. Då rostar signalhornen sönder
och efter utbyte fungerar signalen. Så är det inte
på en Shadow. På den sitter signalhornen inuti
framflyglarna och blir inte alls skadade av väder och
vind. Mina signalhorn visar sig efter demontering
vara i bra skick och fungerar vid prov på labbänken.
Således felfria.
Nästa åtgärd blir då att misstänka att reläet inte drar
när man trycker på sig-nalhornsknappen på ratten.
Reläer från 1970-taltet är helt mekaniska och det
brukar gå bra att höra när de slår till och från. När
man slår på tändningen och trycker på rattcentrum
så klickar ett relä. Sålunda drar reläspolen.
Nu är felet avgränsat. Felet kan nu bara vara i
”kabeln” mellan säkring och relä, kontakterna i
reläet trots att det drar vid knapptryckning på ratten
eller i ”kabeln” mellan relä och signalhorn.
Det är nu den verkliga utmaningen börjar. Hur går
kablarna i bilen, hur identifierar jag rätt kablar?
Kablarna i bilen är dragna i stammar om 50 a 60 st.
Var i bilen sitter reläet? Var skall jag börja? Inget är
väl mer sannolikt än något annat.
Jag började vid signalhornen och konstaterade att
de två kablarna från hornen på vänstersidan inte får
någon spänning och att de så fort de kommer ut ur
flygeln ”försvinner” in i en stor kabelstam.
Det är omöjligt att följa vart kablarna tar vägen.
Stammen grenar sig på flera olika ställen. Det är vid
sådana här tillfällen som man kommer på tanken
att lyfta ur motorn för att kunna se vart kablarna
går. Men nej, man kan ju inte lyfta ur motorn för att
laga en icke fungerande tutsignal. (Detta gör man
visserligen på riktigt moderna Audi, där det inte går
att komma åt något utan att ta ur motorn, men inte
på en 38 år gammal Rolls-Royce).

	
  

Det är dags att försöka lokalisera reläet för att göra
en mätning på stiften för ut och ingående spänning.
Det klickande ljudet från reläet när man tycker
på signalhornsknappen kommer från ett diffust
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ställe i skärningspunkten mellan höger framflygel
och torpedväggen. Men inget av de reläer som
syns klickar utan verkar finnas bakom dessa. Ett
studium av verkstadshandboken visar att det finns
en reläbox. Den sitter bland ett gytter av delar. Se
vita pilen visar i figuren nedan.

För at komma åt att mäta på signalhornsreläet måste
boxen demonteras. För att ta bort boxen så behövde
jag demontera: vindrutespolarbehållare med
pump, vindrutetorkarmotor med vajer, farthållare,
laddningsrelä och gasreglage. När de delarna är
borta ser man reläboxen. Därefter beväpnade jag
mig med alla tänkbara fasta nycklar och hylsor i
dimension 2BA. Efter ett antal skruvar och muttrar
och blödande händer så var reläboxen demonterad.
Reläet som jag skrivit H på är sigalhornsreläet.

	
  

	
  
mellan ingående säkring och signalhornsrelä.
Frågan är var avbrottet är. Säkringarna sitter i ett
utfällbart fack under ratten. Därifrån finns en
stor kabelstam som går till höger torpedvägg på
vars andra sida reläboxen sitter. Sålunda finns en
multigenomgångskontakt med två sidor, en som
vätter mot kupén och en andra sida som går ut i
motorrummet. Kontakten har på bägge sidor 57
stift. Och i dessa sitter sex grupper om nio kablar
och tre separata kablar. Kontakten sitter under (den
demonterade) reläboxen, på torpedväggen. Se grön
pil i bilden nedan.

	
  

Kontakten ser ut på följande sätt (sidan in mot
motorrummet): Vid den röda pilen så saknas ett
kontaktbleck. Kontaktblecket har ärgat av. Den
bit, som finns i gröna ringen, är den kvarvarande
kontaktblecksbiten som jag tog ur kabelkontakten

	
  

När jag tagit ur och kontrollmätt reläet på labbänken
så visar det sig att det inte är något fel på reläet.

Dags att mäta ingående spänning till reläet i
kontakten (V). (en av ledningarna in till reläboxen).
C.1 är ingående spänning och C.2 är utgående till
signalhornet när reläet är draget. Mätning visar att
det inte finns någon ingående spänning på stift C.1
Således vet jag nu att det är ”avbrott” i ledningen
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Kontakten repareras på mekanisk väg (urfräsning
(gul pil) (2 mm hårdmetall fräs), nytt genomgående
kontaktbleck och epoxilim).

Kontakten klar

	
  

cigarrettändarutta-get, man klipper av kabeln till
kontakten på rattcentrum och drar den till ett nytt
relä som man sätter någonstans i bilen och drar ny
kabel genom något hål i torpedväggen och vida-re till
signalhornen. Gör man på detta sätt så behöver man
varken verkstadshandbok eller kopplingsschema.
Dessutom kan man säga till kunden att man dragit
nytt elsystem till signalhornen. Den i el inte alltför
kunnige kunden upplever detta som positivt.
I själva verket har verkstaden åstadkommit en
katastrof, med ett parallellt odokumenterat elsystem.
Man har inte heller fastställt vad signalhornsfelet
beror på. Vad händer härnäst med elsystemet?
Gör man sedan på samma sätt med nästa fel t.ex. i
belysningen så har man snart ett elsystem helt utan
kontroll. Denna sorts reparationer är nog en stor
orsak till att det blir elektriska bränder i äldre bilar.

FÅR MAN SLICKA
PÅ ENSILVER

SHADOW?
Jan Segerfeldt

Kai Adolfsson
Haninge

När är det bara att återmontera allt.

	
  

Min första tanke vid nedslaget på bilprovningen
var, en trasig tuta är ett enkelt fel, som är fixat på
en timme. Jag hade då glömt bort att det inte finns
några enkla fel på en Rolls-Royce. Jag har lagt ner 30
arbetstimmar på att lokalisera och åtgärda detta fel.
Jag undrar hur detta skulle ha sett ut om jag lämnat
in bilen på verkstad? En skicklig bil-elektrisk
verkstad lagar felet snabbare än jag. Kanske på ca
16 arbetstimmar, men å andra sidan är debiteringen
kring 1 150 kr/timme. Kontakten hade inte
verkstaden lagat utan satt dit en ny, säkert bytt någon
annan kontakt och kanske något mer. Kostnaden
blir kring 18 400 kr arbete, material kring 5 000 kr.
På fakturan skulle det då ha stått: Repara-tion av
signalhornsfunktion 23 400 kr.
Det är inte troligt att man skiva en räkning på 23
400 kr för att laga en felande tutsignal. Jag tror
inte att verkstaden letar upp ett sådant här fel, det
tar alldeles för lång tid. I stället drar man ny kabel,
plusspänning tas från en grenkontakt på kabeln till

rrec scandinavia 70

Engelska postverket Royal Mail gav i augusti i år ut sex nya frimärken i England
för att uppmärksamma sex klassiska brittiska skönheter. En av de sex utvalda
är en snygg Rolls-Royce Silver Shadow 1965 som nu avbildas på ett inhemskt
normalfrimärke, så kallat 1st (first class mail). Även motivet är first class! Nu när
den finns på ett frimärke så anses Rolls-Royce Silver Shadow ha blivit odödlig.
Direktören på frimärksavdelningen på Royal Mail Andrew Hammond menar att
de här bilarna är klassiska i alla avseenden och han gläds åt att få påminna om
dessa ikoniska bilar och att se till att de bärs till nationens dörrar (där brevlådorna
sitter).
Det är privatpersoner som har ställt upp och låtit professionelle bilfotografen
James Mann plåta deras bilar. Det är ovanligt att postverket på detta sätt
markerar att man gillar klassiska bilar. Övriga bilar som fått ”utmärkelsen” är
Jaguar E-Type 1961, Lotus Esprit 1976, Morgan Plus 8 1968, Aston Martin DB5 1963
och MGB 1962. Intressant är att de till skillnad från Rolls-Royce Silver Shadow är
utpräglade sportvagnar. Utan tvekan har Royal Mail gjort ett gott val men det
finns säkert någon eller några ytterligare bilar som också borde ha funnits med.
Kanske nästa gång...
rrec scandinavia 71

QUIZ 4-2013

Så här såg den amerikanska drömmen ut för många i USA på 1950/60-talen: Familj med
två barn, villa och en fin bil, helst en Rolls-Royce. Många uppnådde allt utom det sista. Det
kanske fick bli en Ford Fairline eller en Chevrolet Bel Air i stället. Nya Rolls-Royce Silver
Cloud som introducerades i USA 1955/56 hade egenskaper som gjorde den till en favorit bland amerikanska bilar. Det var utan tvekan så att bilen hade skapats i första hand
för att locka köpare på den viktigaste marknaden utanför England. Den var en stor och
imponerande bil med automatlåda och servostyrning som uppskattade tekniska finesser.
Den sålde bra i USA redan från starten. Ännu bättre gick det när den fick den starkare
V8-motorn 1959. Det finns säkert många amerikaner som drömmer om att äga en Silver
Cloud än idag.
Men frågar är: Hur mycket kostade den amerikanska drömmen på den här tiden? Frågan
gäller vad standardpriset på den amerikanska marknaden var, angivet i USA-dollar, omkring 1959-60 för en Rolls-Royce Silver Cloud II standard steel saloon exklusive eventuell
extrautrustning. Som en kompletterande upplysning kan meddelas att en standard Bentley S2, som var likadan sånär som på grillen och emblemen, kostade $ 300 mindre än RollsRoyce Silver Cloud II. Om du inte vet så försök att gissa en siffra! Här vinner den av er som
kommer närmast.
Mejla in ditt svar snarast till redaktionen, jan.segerfeldt@glocalnet.net
Bästa svaret belönas med ett hedersomnämnande i Bulletinen nr 1 2014. Det rätta svaret
kommer också att avslöjas där.
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Ophold på Munkebo Kro
Gourmetophold

(Alle dage)
Munkebo Kros aperitif med udvalg af snacks.
5 retter inspireret af årstidens udvalg med tilhørende vine.
Friskmalet kaffe eller the med sødt.
Overnatning i et charmerende dobbeltværelse.
Vores store morgenbord med fynske lækkerier.
Pris per person i dobbeltværelse fra kr.
1695,-

BOKTIPSET
Jan Segerfeldt

Detta är inte som ett vanligt boktips där vi recenserar en bok
som man lätt kan köpa i sin favoritbokhandel eller bekvämt
beställa på internet. De här tre böckerna går nämligen inte
att köpa via den vanliga bokmarknaden.
Förklaringen härtill är att detta inte är några
vanliga böcker. I stället är de tre olika väldigt
omfattande försäljningsbroschyrer för 2013/14
års modeller av Rolls-Royce, en vardera för Ghost,
Wraith respektive Phantom, alla tre utgivna av
Rolls-Royce Motor Cars Ltd och bara tillgängliga
direkt från återförsäljarna. Till skillnad från
flertalet vanliga bilförsäljningsbroschyrer så
utgör de här verken stora tunga inbundna
kvalitetsböcker. Trots att de i första hand är
avsedda som säljredskap för att underlätta för
försäljarna att intressera kunderna för årets
bilmodeller, så är det inte helt uppenbart för
envar läsare, eftersom de också innehåller så
mycket om Rolls-Royce bakgrundshistoria. De
börjar faktiskt redan med Royce 10 hp 1904,
samma bil som vi frågade efter i vårt Quiz i
förra Bulletinen. Varje bok omfattar ungefär
120 sidor, varav det gemensamma historiska
innehållet upptar nästan 50 sidor. Här ingår
avsnitt om kopplingen mellan dagens bilar och
de tidiga modellerna liksom ett särskilt avsnitt
om experimentbilarna från 1920-talet fram till
idag. Varje bok inleds med ett förord av RollsRoyce Motor Cars Ltd CEO, Torsten Müller-Ötvös.
Man ska inte vänta sig någon djuplodande
faktaspäckad krönika över hela den fantastiska
historien om Rolls och Royce och resultaten av
deras samarbete men det är särskilt glädjande
att se det moderna Rolls-Royce Motors satsa
så mycket på att anknyta till sin historia för
att sälja dagens förnämliga bilar. Det nämns
i böckerna att Rolls-Royce Enthusiasts´ Club
har medverkat till att ställa samman det
historiska materialet och företaget tackar
vår klubb för det samarbetet. Bortsett från
en liten miss med en bild som felaktigt visar
en Silver Wraith Park Ward Landaulet i stället
för en Phantom IV (vem bryr sig att man i en
annan bild förväxlat Joan Crawford med Maria
Callas!) så verkar faktainnehållet korrekt.
Eftersom böckerna egentligen är avsedda

Nu är det så väl att om du vill ta del av det
intressanta innehållet men inte tycker att det
är värt besväret att försöka få tag på själva
böckerna, så går du in på Rolls-Royce Motor Cars
hemsida och söka dig fram till broschyrerna.
Där finns de snyggt inlagda i sin helhet med
bläddringsfunktion och skarp bildåtergivning
vid fullskärmsvisning.

För en gammal bokälskare och broschyrsamlare
som er redaktör är det svårt att bara sitta och
stirra på dataskärmen. Den behagliga känslan
av att hålla de här tunga böckerna i handen,
lägga dem i knät och bläddra och känna den
blanka papperytan mot fingrarna, kan inte

förmedlas genom datorn. Tyvärr är bokens
framtid hotad. Snart kanske man helt slutar med
att trycka dessa fina marknadsföringsverktyg.
Så länge det fortfarande är möjligt och man
vill ha själva böckerna så gäller det att passa
på. Den dagen när Rolls-Royce Motor Cars
bestämmer sig för att ändra hemsidan och
lägga in nyare försäljningsbroschyrer, finns inte
längre möjligheten kvar att se dessa tre fina
skildringar av Rolls-Royce Phantom, Ghost och
Wraith i 2013 års upplaga elektroniskt. Men om
jag vill kan jag när som helst när det passar
mig gå till min bokhylla och hitta de riktiga
böckerna!

som försäljningsbroschyrer innehåller de
självklart också massor av fina reklambilder
på den aktuella modellen och litet om
tillverkningsprocessen i den nya fabriken i
Goodwood.
Jag kom nyligen över böckerna i samband med
att jag tittade in hos Rolls-Royce Motor Cars
London i H R Owens showroom på 15 Berkeley
Square, London W1. Om du inte brukar åka till
England så kan du ändå komma över begagnade
exemplar som är till salu på engelska EBayauktionen på internet (www.ebay.co.uk). De går
för cirka 400-800 kr plus porto per bok.

rrec scandinavia 74

rrec scandinavia 75

Var rädd om originaldelarna!

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

Ylva Nilsson, leg. tandläkare • Ann-Cathrin Carlsson, leg. tandsköterska •
Sylvia Östlund, leg. tandhygienist • Linda Tulldahl, leg. tandhygienist

Produktvägen 16
246 43 Löddeköpinge

www.kastanjekliniken.se
Östra Ågatan 39, Uppsala
tel. 018-13 80 12

Tel +46 (o)-46 71 23 23
Fax +46 (o)-46 71 23 29
www.englishcarcare.com
E-mail englishcarcare@telia.com
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SWEDISH SECTION

Alfredsson

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
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Svenska Sektionens Styrelse Och Funktionärer
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Lars Nord
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Tel: 08 55080230, 070 3957558 Epost: chairman@rrec.se
Kai Adolfsson
Ledamot, Kassör Bankgiro: 5965-7528
Nordqvists väg 6, 13649 Vega
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Roberth Nironen
Ledamot, Sekreterare, Webmaster, Medlemsregister
Domarringen 53, 80433 Gävle
Tel: 070 3991765 Epost: secretary@rrec.se
Per Östlund
Ledamot, Vice ordförande, Annonser, Sponsorer
Villa Sjöhammar, 77499 By Kyrkby
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Rune Johansson
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Epost: runepolis@hotmail.com
Skype: rune.johansson46

Övriga funktionärer

Lasse Amarald
Teknisk samordnare
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Tel: 08 541 37279, 0707 774035
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Kontaktperson, If försäkring
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Epost: goran.berg@rrec.se
Michael Andersson
Kontaktperson/Besiktningsman MHRF försäkring
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Anders Rohdin
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Rohdins Automobile Service AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan
Tel: 0520-10806 Epost: anders@rohdins.se
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Göran Berg, Båstad, 0708-108118,
goran.berg@rrec.se
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Rune Johansson, Färjestaden, 076-2247705
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Rolf Eriksson
Suppleant
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Bestyrelsen RREC Danish Section
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Jens Kjaerulff
Ansvarsh redaktör
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje
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familien@kjaerulff.net

Sekretaer
Sören Markdal
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sekretaer@rrec.dk
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Kim Bögelund Larsen
Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro
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kim@kimsvintagecars.dk

Naestformand
Henrik Kjaer
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Kasserer
Michael Christensen
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kasserer@rrec.dk

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

Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer
Formann
Oddvar Birkedal
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birk@statoil.com

Styremedlem
Jørn Viumdal
Tlf. 908 26 307
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Lars Ramsdal
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Styremedlem
Tom Brubak
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Brubak@online.no

Varamedlem
Åge Antonsen
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Per Ramsøskar
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Nya Medlemmar
Svenska sektionen

Den norske seksjonen

Arvin Martinsson, Helsingborg
Bert-Inge Johansson, Råneå
Michael Isulander, Enköping
Per Sonerud, Hudiksvall
Bertil Sandström, Motala
Leo Fornstedt, Höllviken
Erik Sunde, Filipstad
Anders Mjärdsjö, Ljungaverk
Karl Gösta Blom, Rosersberg
Karl Kankus, Hofors

Mireille Werring, Roseveien 5, 0585 Oslo

Den Danske sektion
Alain Champiot-Bayard, 2900 Hellerup

Medlemsannons
3 st helt nya fälgar med nya vinterdäck
utan dubb passande till Bentley Arnage
säljes billigt
tel. 070-3957558 alt. 08-55080230
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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

Kontaktperson:

Svein Vikeby

svein.vikeby@auto-askim.no

