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Bemærk venligst, at der er 11 kandidater på listen, men da Nooten-Boom,
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Apollonius har trukket sig fra valget,
er der kun 10 kandidater, der kan vælges, og da det ikke er helt sikkert, at
der bliver valgt alle 10, skal man stemme i mindst een af hver rubrik FOR eller IMOD eller UNDLADER AT STEMME,
primært udfor dem man ønsker at få
ind i bestyrelsen.

Vi råder til at man stemmer på de personer
man kender som f.eks Rosetzsky, Kuhnke
med mere, og så ellers primært de opstillede, der repræsenterer continentet, således at vi sikrer vore egne interesser forud
for kun de engelske. De engelske stemmer
er der rigeligt af i England.
Vi kan oplyse, at Allan Rosetzsky er den
eneste opstillede fra hele Skandinavien,
og vi appellerer derfor til alle fra Danmark,
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Valg til hovedbestyrelsen i Hunt House
Der sker hele tiden nye ting omkring os, og
da der i år er valg til en ny bestyrelse i klubbens sæde i Hunt-House/England, kan vi i
år glæde os over, at der er en af vore danske og aktive medlemmer Allan Rosetzsky,
der er opstillet på listen over nominerede
”Directors” til valget.
Hidtil har det aldrig været på tale, at en
dansker har været så tæt på at blive valgt,
og vi må sige, at med en ny og mere international bestyrelse, vil der også blive endnu større åbenhed og forståelse for continentale synspunkter i en ellers konservativ
klub fra England.
Samtidigt vil vi i vor skandinaviske samarbejde gennem vor egen Bulletin også
kunne få mulighed for at følge klubbens
arbejde, på meget tættere hold, hvorfor
vi kraftigt appellerer til at så mange som
muligt finder sit valgskema, fra sidste udsendte engelske Bulletin, og udfylder det
med sine afstemninger.

N IS
TI O det kännas långt till våren
Mitt i vintern
H S E Ckan
och nästa säsong, men tiden går fort och
snart ärEvi
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Själv spenderar jag vintern i sydvästra Florida och åker på bilträffar och utställningar
och njuter av det sköna varma klimatet. I
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T
E G I A Njag
mars skall
S E C besöka den stora veteranbilsutställningen på Amelia Island utanför
Jacksonville, Florida. Mer om det i kommande nummer.
Hoppas ni har anmält er till årsmötesrallyt i
Värmland i maj. Om inte har ni fortfarande
chansen innan det är fullbokat. Ju fler vi blir
desto trevligare.
Jag vill också be er som har tips på utflyktsmål och platser att besöka, att kontakta
våra distriktsansvariga. De tar gärna emot
all hjälp de kan få.
Vi har i klubben fått många nya medlemmar de senaste åren och om några vill bli
mer involverade i klubbarbetet ta gärna
kontakt med mig eller någon annan i styrelsen.
Kanske har ni också någon bra kontakt som
ni kan få intresserad av att annonsera i vår
fina Bulletin. Kontakta i så fall Per Östlund,
vår annonsansvarige i styrelsen.
Glöm heller inte bort att ni kan sätta in en
annons i Bulletinen om ni har en bil, reservdelar, tillbehör etc. till salu. Om så är fallet
kontakta vår redaktör Jan Segerfeldt.
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Så nærmer sig tiden for ”årets” begyndelse
igen, hvor vi snart kan komme ud at køre i
vores pragtkøretøjer på de danske veje og
nyde et forhåbentligt godt forår og en god
aktiv sommer.
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www.rrec.se För medlemskap se info på hemsidan.
Plusgiro: 495 29 27 - 4 Bankgiro: 5965 - 7528

Bäste Medlem,
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www.rrec.dk Opplysninger om medlemskab se info på hjemmesiden.
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Ja tiden går fort och det är bara ca. en månad kvar till vår första aktivitet för säsongen, vinprovning i Bjertorp i början av april.
Vi ser alla fram emot att ta ut våra bilar och
träffas och ha trevligt under kommande säsong.
Kanske är det dax att serva bilen eller fixa
det där som inte blev gjort innan förra säsongen tog slut.

Med de bästa Entusiasthälsningar

Lars Nord

Ordförande RREC svenska sektionen
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Når vi nå har lagt bak oss et aktivt år 2013
med lærerik verksted-dag hos Auto Askim,
et flott og innholdsrikt Rally/Årsmøte i
Drammen, hatt flotte turer med familie
og venner, parkert våre biler for best mulig overvintring og roen begynte å senke
seg etter årlig Julesamling hos Anne&Jens
Rønneberg, er det nå tid for å se fremover.
Om ikke vinteren har sluppet grepet, så
er dagene merkbart lengre. På vårt første
styremøte i år, 30. januar, gikk vi igjennom
aktivitetene for 2014. Jørn Viumdal tok ansvaret for å arrangere årets verksted dag,
apr/mai. Vi er i kontakt med Auto Askim
og RR ekspert fra England, og vi oppfordrer
medlemmene som ønsker å benytte seg av
dette tilbudet om å melde inn temaer som
ønskes gjenomgått, samt påmelding til
Jørn (tlf. 90826307). Ber om at dere følger
med på Hjemmesiden for dato og program.
Oppfordrer også til å følge med på facebook siden, og sender inn bilder etterhvert
som dere starter opp bilene for en ny sesong.
Den annonserte englandsturen 1-4 april,
som arrangeres av Arne J. Solhaug, er utsatt grunnet Bentley fabrikkens fasiliteter
er under ombygging. Følg med på hjemmesiden for oppdatering.
Representanter for den Norske seksjonen
vil også i år delta på moderklubbens årsmøte i England første helgen i april.
Årets store begivenhet, Rally Rjukan 22-24
august, med arrangør John Ausland ved
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Sverige og Norge, der kan acceptere Allan
RW
Rosetzsky
E G I A N S E C T som kandidat, om at sætte kryds
på stemmeblanketten, og returnere den til
Keith Lanchbury i den kuvert, der medfølger stemmeskemaet, så det er modtaget
i Hunt House senest den 5. april kl. 10.30,
hvor afstemningen foregår på Årets årlige
generalforsamling, hvor undertegnede
deltager sammen med Allan Rosetzsky.
(Husk ny portotakst 9 kroner i Europa)
På den danske hjemmeside, kan man finde
link til Allans opstilling, med personlige
NO
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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
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data om Allans virke i og udenfor klubben.
Som en anden nyhed for året 2014, kan vi
oplyse at vi på et nyligt afholdt bestyrelsesmøde i Middelfart, har vedtaget, at lægge
en række af vore årlige begivenheder fast,
så alle i god tid kan planlægge sin deltagelse og sætte kryds i Kalenderen.
Med venlig hilsen

Jens Kjaerulff

Formand RREC Danish Section

Välkommen på kurs om Rolls-Royce & Bentley!
roret ble også gjennomgått i detalj. Det er
et program med et innhold og en bredde
som vi mener vil appelere til de fleste. Det
er lagt ut informasjon på hjemmesiden.
Ellers vil jeg benytte anledningen til å takke Åge Antonsen for hans engasjemang
og utrettelige insats gjennom 6 år som
formann for klubben. Han har utviklet
klubben til et nivå som det står respekt av,
og som vi alle nyter godt av. Vi skal gjøre
vårt beste for å følge opp.

Vi välkomnar er till en kurs i Rolls-Royce och Bentleys historia från 1904
fram till 1966. Kursen kommer att äga rum den 28-30 mars 2014 på
Albert hotell i Trollhättan.

Med vennlig hilsen

För mer information och program gå in på vår hemsida www.rohdins.se

I kurspaketet ingår två övernattningar på hotell med god standard, mat på
femstjärnig restaurang och två hela kursdagar om Rolls-Royce & Bentley.
Det ingår även tryckt kursmaterial på svenska om Rolls-Royce & Bentley på
cirka 180 sidor A4. Det kommer att visas lm och power-point presentation.
Anders Rohdin står som kursledare och kommer entusiastiskt guida oss
genom historien om dessa fantastiska herrar och bilmärken.
Kurspaketet kostar 4950:- per person i enkelrum och 7950:- för två personer
i dubbelrum. Alkoholhaltiga drycker ingår inte i priset.

Oddvar Birkedal

RREC Norska sektionen
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Urdrag ur kursmaterialet som ingår i kursen

Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 66.
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Årsmødet er altid fast i Kristi Himmelfartsferien, (i år den 29.-31. maj 2014)
RW
Teknisk
Seminar bliver i år hos Kims Autoimport i Bjerringbro i 2. halvdel af september.
E GIA N SECT
Mortensaften bliver i h.h.v. Sjælland og Jylland afholdes lørdag den 8. november
(adresser følger)
”Julefrokost” 2015 bliver afholdt den 28. februar i Jylland - og den 21. februar på Sjælland.
Vi glæder os til at se rigtig mange til årets arrangementer 2014 og ønsker alle en god sæson.
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faste plan dækker i først omgang følgende arrangementer:
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Varje månad: Luncherna i Göteborg
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för anmälan ring till Nils Vetterlein, tel 08-717 23 53, mobil 070-598 72 30.

AN

DANSKA SEKTIONEN

LUB
S’ C
ST

Belgobaren i Freys Hotel kl. 12.30 första måndagen i månaden.
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Varje månad: Luncherna i Stockholm

I S H S E C TI

TH
E EN USIA
YC

D

EVENEMANGSKALENDER

O

N

ED

S

W

Varje vecka: Träffpunkt Stockholm Norra, ”The Nut House”, Torsåkers Slott.
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Meddelande från distriktsansvarige kalle giertz
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vill du själv ordna en aktivitet? Hör av dig till mig! Tfn 0705 229258 eller maila kalle.

giertz@telia.com
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Rolls-Royce Enthusiasts´ Club Danish Section

Kommande Rallyn och Arrangemang

Afholder Forårsløb og Årsmøde i Silkeborg

SVENSKA SEKTIONEN
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29. - 31. maj 2014
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2014-04-04/05 Bjertorp vinprovning,

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.

2014-05-16/18 Årsmöte och Rally, Dömle Herrgård, se sid 9.

Arrangørerne har nu lagt sidste hånd på planlægningen, så alt vil være parat og i orden når
løbet skydes i gang.

info Claes-Thure Flinck tel 031-93 00 66

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,

Allerede nu er tilmeldingsblanketterne lagt 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

info Mona-Lisa Illingworth, mail: cloud1@telia.com
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Års rally 2014 med årsmøte. Rjukan 22-24. august. Se sid 69.
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er Jon Ausland. Mail: john.ausland@lyse.net Tel: 911 45 081
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NORSKA SEKTIONEN
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Teknisk seminar hos Auto Askim. Planlegges i mai. Dato kommer senere.
D

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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mail: corniche@telia.com

TH
E EN USIA
YC

ROLLS R
O

2014-09-07/13 Annual Continental Rally, info Mona-Lisa Illingworth,

EC
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Sex
frågor
till DA

RREC Svenska sektionen har utsett distriktsansvariga (DA) för att hålla i klubbens lokala arrangemang. För att ge alla
DA var sin personliga presentation ställer
vi sex frågor och redovisar svaren i Bulletinen. Denna gång är det Göran Berg, DA
för Skåne och Halland, som svarar.
1. Vilket geografiskt område ansvarar du
som DA för?
Skåne och Halland är ”mina” distrikt men
jag anser inte det är så strikta gränser.
2. Vad vill du åstadkomma som DA?
Flera träffar, gärna i samverkan med andra medlemmar som har idéer och vilja
att hjälpa till, och som kanske har kontakter i andra delar av distriktet.
3. Vad har du genomfört hittills som DA?
Som boende på Bjärehalvön har det varit
naturligt för mig att ordna träffar i min
omgivning. Under åren har vi bl.a. besökt Birgit Nilsson-museet, Hallandsåstunneln, Märtha Måås- Fjetterströms
mattväveri, Flygmuseet på Barkåkra,
Sofiero-parken, Beredskapsmuseet utanför Helsingborg mm. Flera utflykter med
stor hjälp av vår medlem Per Borgström
som tyvärr gick bort härom året. Under
2013 hade vi en mycket välbesökt utflykt
på Söderslätt, arrangerad av Kenneth Pilo
i Trelleborg. Dessutom var klubben med
och ”nystartade” Norrvikens Klassiska
Bilutställning i Båstad. Det blev mycket
lyckat tack vare att så många medlemmar
ställde upp med sina fina bilar.

4. Har du något kommande DA-arrangemang som du redan nu vill berätta om?
Vi jobbar på att det skall bli minst två arrangemang, bl.a. har Kenneth Pilo idéer
om en utflykt i syd-östra Skåne. Jag tror
också att de nya ägarna av Norrviken har
en aktivitet på gång, även om det dröjer
innan trädgården och anläggningarna är
redo för en större utställning enligt gammalt mönster. Och jag håller helt med
Rune på Öland att vi skall hjälpas åt att
”överlappa” distrikten med våra träffar.
5. Hur får du medlemmarna i ditt DAområde att komma i kontakt med dig?
Jag finns tillgänglig på e-mail och mobiltelefon närhelst någon har en idé eller
någon undring: goran.berg@rrec.se respektive 0708-108118.
6. Har du någon mer DA-fråga du vill ta
upp?
Jag välkomnar medlemmarnas goda idéer och hjälp att ordna fler utflykter. Har
man bara en idé är det inte så svårt att
ordna en dagsutflykt: några trevliga besöksmål, fika och en god lunch, svårare är
det inte. Och vår Webmaster hjälper till
att sprida information - se till att anmäla
Din e-mailadress till honom så Du inte
missar några utflykter som kan komma
med kort varsel!
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Inbjudan
o.
Välkommen
till
Svenska Sektionens Årsmöte /Rally 16 - 18 maj 2014:

RREC

”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!

PV
FRÅN
CHAPRON
Jan Segerfeldt

5LAT50 levererades ursprungligen till
fru Katherine Milbank i Paris den 16 juni
1961 men hon var bosatt i New York så
det var dit bilen kom. Även de senare
ägarna var bosatta i USA. Först hamnade bilen hos D P ”Pod” Boothe Junior i
Sausalito, Californien. Han är känd som
grundaren av den moderna formen av
företagsleasing. Efter honom kom Harold
S Smith Senior som grundade Harolds

En extremt ovanlig limousine är till salu
för närvarande, en Rolls-Royce Phantom
V från 1961 med karosseri av Henry Chapron i Paris. Bara två stycken Phantom
V-chassin skickades till karosseribyggaren Chaprons atelier och båda bilarna
fick one-off karosserier. Det här exemplaret (chassi nr 5LAT50) ligger just nu ute
till försäljning hos The Auto Collections i
Las Vegas, USA. Begärt pris är $ 300 000.
När Hooper & Co stängde ner sin verksamhet 1959, kunde man inte fullfölja en

sista beställning av en Phantom V som
precis kom in.
Då fick Chapron i Paris uppdraget att
göra en likadan bil som Hooper skulle
gjort, grundat på chefsdesignern Osmond Rivers ritningar. Rivers fick pendla
mellan London och Paris under hela arbetets gång.
När sedan Chapron fick in ytterligare en
beställning på en Phantom V resulterade
det i 5LAT50, som med Osmond Rivers
tillåtelse också kom att grundas på hans
design men med vissa justeringar.
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Club i Reno, Nevada, och hade blivit
förmögen på spel. För 15 år sedan påbörjades en totalrenovering av bilen och
den löpte först på bra men mot slutet av
arbetet kom ägaren i konflikt med renoveringsföretaget och det blev tvärstopp.
Sedan dess har bilen stått så här till 90
procent färdigrenoverad. Förhoppningen
är att en försäljning ska leda till att en ny
ägare äntligen kan avsluta arbetet.

Mysteriet

MED DEN HEMLIGA

CORNICHEN
Jan Segerfeldt

Ett hittills okänt exemplar av Rolls-Royce Corniche IV S Turbo
har dykt upp på begagnatmarknaden i Tyskland. Med sitt chassi nr
X50002 skulle den enligt annonsen på nätet vara nr 0 av 15 limited
edition-bilar av årsmodell 1994 och själva utställningsexemplaret
vid introduktionen våren 1994 på Internationella bilsalongen i
Geneve.
Rolls-Royce Motor Cars Ltd tyckte att det
fanns särskild anledning 1992 att göra en
specialmodell i ett förutbestämt antal av 25
stycken för att fira att Corniche hade blivit
myndig (”come of age”) vid 21 års ålder (19711992). 21 års löpande produktion av samma
bilmodell är tämligen unikt i branschen och
väl värt att fira. Så 1992 tillverkades 25 stycken
Corniche IV Anniversary, alla individuellt
numrerade och lackerade i den gemensamma
färgen Ming blue med krämfärgad sufflett.
Men Corniche-modellen fortsatte alltså att
göras ytterligare några år.
Cabrioletversionen av Rolls-Royce Corniche
gjordes i flera olika upplagor genom åren den
var i produktion (1971-95). Den fanns även
som Bentley Corniche, senare Continental.
Egentligen skulle modellen ha lagts ner redan
när Corniche-produktionen i januari 1992
flyttades från Rolls-Royce Motor Cars Ltd
fabrik på Hythe Road i Willesden, London,
till huvudfabriken i Crewe i Cheshire. Men
produktionen kom att fortsätta där fram
till och med 1995, trots att den betydligt
modernare ersättaren Bentley Azure då redan
var på gång.
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Innan man satte stopp för all Cornichetillverkning gjordes en limited edition av de
sista 25 bilarna, som då kallades Corniche S
. Namntillägget S avsåg att markera att man
hade utrustat de här sista exemplaren med den
betydligt starkare turbomatade V8-motorn
på 385 hkr, direkt hämtad från saloonerna
Bentley Turbo S (60 ex) och Rolls-Royce
Flying Spur (134 ex), som var två nischade
standardmodeller
med
transplanterade
turbomotorer.
När man studerar alla chassinumren närmare
så är det svårt att inte bli förvirrad, för från
oktober 1980 anpassade sig Rolls-Royce
till det internationella numreringssystemet
med VIN (Vehicle identification Number)
bestående av 17 siffror och/eller bokstäver. Det
tidigaste exemplaret av Rolls-Royce Corniche
IV tillverkad i Crewe 1993 med modellår 1994
har chassinummer SCAZD02C5RCX50001
och det sista som gjordes sommaren 1995 har
nummer SCAZD02C5SCH50170. Det tyder
på att 170 stycken Corniche IV tillverkades
totalt.
Dessförinnan hade dock ett antal Corniche IV
tillverkats i Hythe Road-fabriken i London.
Enligt chassinummerserien skulle dessa vara
numrerade från SCAZD02A9NCX40001 till
SCAZD02D3NCX40067, inklusive 25 stycken
Corniche Anniversary. Därmed byggdes
67 bilar i London före de 170 som gjordes i
Crewe, sammanlagt blir det 237 bilar med
beteckning Corniche IV.

Officiellt har det tillverkats 196 stycken
Corniche IV. De sista 25 specialarna Corniche
S skulle då inte vara inräknade. Frågan är
då om det sammanlagda antalet Corniche
IV bör vara 196 eller 237 bilar? Svaret på
den frågan beror på vem som räknar. Enligt
Wikipedia gjordes 244 (219+25) Corniche IV.
Rolls-Royceexperterna Martin Bennett, K J
Rossfeldt och Graham Robson anger siffrorna
till 196, 219 respektive 170. Ingen av dem
inkluderar de 25 som Corniche S betecknade
bilarna i antalet eller nämner de första
Corniche IV som gjordes i London. Ingen av
dem nämner heller att det skulle ha gjorts en
serie på 15 stycken Corniche IV S Turbo i en
limited edition.
Beteckningen Corniche S reserverades för
de sista 25 bilarna som tillverkades 1994
och såldes och levererades under 1995 och
1996. Dessa 25 bilar hade specialutrustats
bland annat med rödfärgad RR-logo i grillen.
Eftersom de gick som Corniche S och inte
Corniche IV S var det följdriktigt att de inte
kunde räknas in i antalet för Corniche IV. De
har tilldelats chassinummer som ligger mellan
50086 och 50156 och alla 25 är vänsterstyrda.
Den nu tillsaluhållna vänsterstyrda gula bilen
här på bilderna borde med sitt chassinummer
som slutar på X50002 och sin svarta logo i
grillen i logikens namn vara nummer två av
de under 1993 i Crewe tillverkade Corniche
IV och alltså inkluderas i de 170. Däremot
kan den inte räknas som en Corniche S.
Chassiplåten som syns på en av bilderna visar
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inte det fullständiga chassinumret enligt VIN.
Korrekt chassinummer kan vara något i stil
med SCAZD04C5RCX50002 där 50002 är det
egentliga löpnumret. Men är chassiplåten som
utelämnar 11 av 17 tecken verkligen original
från fabriken? För tydlighets skull ska påpekas
att X:et som anges före löpnumret inte betyder
att det skulle vara en experimentbil. X:et
betyder export och innebär egentligen bara att
bilen är vänsterstyrd. De högerstyrda bilarna
har i istället ett H för home.
De till ett antal av 25 begränsade exemplaren
av Corniche S bär en inskription på en
valnötspanel på mittkonsolen där det står
Corniche S och anges ett nummer av de
25. X50002 har en liknande inskription på
panelen med namnet Corniche och ”number
0 of 15”. Om den vore en av de 15 i en serie
borde det väl ändå inte stått en nolla?
Följande förklaringsteori får ses som en ren
spekulation från er redaktörs sida:
Rolls-Royce Corniche IV Turbo S nr 50002
gjordes i Crewe 1993 som den första i en avsedd
liten serie på 15 stycken ”Final series”-bilar
av årsmodell 1994. Dessa skulle egentligen
ha blivit de sista tillverkade i avvaktan på
att den nya Bentley Azure inom kort skulle
ersätta Cornichemodellen. Den första Turbo
S-specialen ställdes ut på Genevemässan på
våren 1994. Då trodde man knappast att det
skulle gå att sälja mer än 15 Cornicher till,
efter det att nyheten om ersättaren Azure
hade offentliggjorts. Kanske var tanken att
dessa sista 15 bilar skulle tilldelas den egna
beteckningen Corniche IV Turbo S. Av
någon anledning, kanske för att efterfrågan

på Corniche visade sig fortfarande hålla i sig,
bestämde man sig för att inte tillverka dem
som en limited edition. I stället körde man
försiktigt vidare med en begränsad löpande
serieproduktion av Corniche IV utan turbo i
avvaktan på nya Azure. De här bilarna såldes
bara mot beställning så att man hade full koll
på förändringar i efterfrågan. Litet otippat
hann det bli så mycket som 170 bilar beställda
och byggda innan nedläggningen beslutades
1995. Kanske blev den för 1994 planerade
introduktionen av Azure senarelagd, eftersom
det visade sig gå så bra att sälja ytterligare
några Corniche. Nästa lämpliga tillfälle för att
introducera Azure var Genevemässan i mars
1995 och så blev det. Full produktion av den
nya modellen var igång några månader senare
samtidigt som de sista färdiga Cornicherna
stod klara för levererans.
Bevisligen har X50002 samma motorutförande
som de fyradörrars saloonmodellerna Bentley
Turbo S och Rolls-Royce Flying Spur av
samma årsmodell men den unika bilen verkar
inte ha erhållit någon egen modellbeteckning
med anledning av detta. Så allt vi kan säga
för närvarande är att bilen med nr 50002 är
en tidig Rolls-Royce Corniche IV tillverkad
i Crewe 1993 som modellår 1994 - men
mycket mer än så vet vi inte. Kanske är den en
prototyp, en fabriksprovbil eller bara en kunds
beställning av en one-off medan de övriga 14
planerade exemplaren i serien aldrig gjordes?
Likväl saknar vi förklaring till inskriptionen 0
av 15. Rolls-Royce Corniche nr 50002 verkar
förbli litet av ett mysterium.
Kanske någon av våra skärpta läsare med
specialkunskaper om Cornichemodellerna vet
mera och kan reda ut det här för oss?
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R-R REKORD
Jan Segerfeldt

Rolls-Royce Motors kan uppvisa ett strålande rekord i försäljningstatistiken för 2013, den bästa i företagets 110-åriga historia, enligt vad som framgår av deras senaste pressmeddelande.
Rolls-Royce är världens ledande superlyxbil (värde per bil > 200 000 euro).
Nu när slutsummeringen har kunnat göras för det gångna året så erfar vi att företaget har
sålt 3 630 bilar under 2013, ett nytt rekord för Rolls-Royce. Det som däremot inte framgår
av pressmeddelandet är att det innebär 55 fler sålda bilar än under 2012, en ökning med
knappa 1,5 procent. Det kan tyckas vara en liten uppgång men det är likväl en uppgång.
Det bör betonas att detta var fjärde året i rad med ökande försäljning. Dessutom bör man
hålla i minnet att varje såld bil motsvarar flera miljoner kr i intäkter. Tilläggas bör också att
de första exemplaren av succécoupén Wraith hann levereras först under fjärde kvartalet,
så den investeringen har inte hunnit betala sig ännu.
Rolls-Royce Motors lämnar inte ut lika många detaljerade sifferuppgifter som Bentley Motors, så vi kan inte jämföra dem rakt över. Resultatuppgifter som lämnas ut till pressen får
man som vanligt behandla med stor försiktighet. Framför allt får man ta de siffror som
inte lämnas ut på största allvar!
Enligt företaget har marknaden för Rolls-Roycebilar i Mellanöstern ökat med 17 procent
och Kina med 11 procent. Därmed får man själv dra den slutsatsen att siffrorna för de andra
marknaderna som USA och Europa, som inte omnämns i pressmeddelandet, måste vara
en betydligt tråkigare läsning (=minus). Bolaget väljer hellre att framhålla att det positiva
resultatet för den totala brittiska bilexporten, som Rolls-Royce är en mindre del av, uppgår
till 30 miljarder pund, en ökning med 7 procent.
Rolls-Royce Motors har 1 300 anställda idag i världen, inklusive de 100 personer som anställdes i fabriken i Goodwood i juli förra året. Under det kommande året räknar man med
att anställa ytterligare 100, så uppenbarligen ser företaget ljust på framtiden. Man har nu
totalt 120 återförsäljare världen över (+15) och sålde bilar i 40 länder, oförändrat mot 2012.
Fortfarande säljs Rolls-Royce inte officiellt i Sverige.
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En
av
AMERIKAS TIDIGASTE
Jan Segerfeldt

SILVER GHOST?
Här är ett gammalt fotografi av en Rolls-Royce Silver Ghost. Bilen ser ganska
nedgången ut och man kan därför tro att fotot är taget på 1920-talet eller
senare. Om man i stället fokuserar på hur folk är klädda så kommer man
kanske snarare till slutsatsen att bilden har kommit till många år tidigare.
En sådan här bild ger lätt upphov till en del vilda spekulationer och okvalificerade gissningar, i vart fall hos er tillgivne redaktör. De kanske bör avfärdas
som vilda fantasier. Eller kan det finnas något fog för slutsatserna?
Läs och gör er egen bedömning!

V

ärldens bästa bil, Rolls-Royce
40/50 HP (Silver Ghost) presenterades på Olympia Motor Show i oktober 1906 och de första leveranserna
till köpare i USA torde ha skett först
under det påföljande året. I början
togs förmodligen in kompletta bilar,
således bilar med engelska karosserier. Efter hand blev det mer vanligt
att man gjorde karosserierna i USA,
där det växte upp ett antal kvalificerade karosserimakarfirmor. Det skulle
dock dröja ända till 1920 innan man
började tillverka Rolls-Royce-chassin
i Springfield, Massachusetts, USA.

D

en här bilen är speciell på
så sätt att den inte bär något karosseri. Det skulle kunna vara för att man
har tagit av karosseriet för att det var
skadat eller omodernt. Eller så har
bilen importerats som ett chassi och
ännu inte hunnit få något karosseri på
plats. Föraren verkar sitta på ett tillfälligt inrättat säte och i övrigt finns
ingenting annat än några extra däck
bakom honom. Framskärmarna påminner om dem som sitter på AX201
(den mest berömda Silver Ghosten,
chassi nr 60551) så det är möjligt att
de kan ha monterats i fabriken i England.

V

arför ser bilen ut som den
gör? Skulle den möjligen ha lättats på
allt löst för att användas vid tävling?
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E

nligt en källa var det en Mr
Samuel Stevens i New York som var
först med att ta in en Rolls-Royce
Silver Ghost 1907 till USA (chassi nr
60553). Han hade planer på att tävla
med den i Glidden Tour men det blev
sedan inte av. Denna bil finns kvar i
USA än idag. Det ryktades om att Stevens tog bort karosseriet från bilen för
att han skulle kunna tävla med den på
Ormond Beach 1907 och 1908. Bilen
skulle därefter ha försetts med ett annat karosseri på 1920-talet. Denna bil
finns bevarad. Så som den ser ut idag
har den ett replika-karosseri av typen
Roi de Belges som är korrekt för bilens årsmodell och påminner mycket
om det på AX201. Mr Stephens lär ha
tagit in två bilar samtidigt, den andra
skulle vara chassi nr 60565 med Barker touringkarosseri.

E

nligt en annan källa var det Mr
H L Edwards från Dallas som tog in
den första Rolls-Royce Silver Ghost
1907 (chassi nr 60557) till USA, där
den försågs med en kaross av Brewster. Beställningen skulle ha gjorts i
maj 1907.

M

en det var inte Silver
Ghost som var de första Rolls-Roycebilarna som importerades till USA. C
S Rolls kom från England till USA för
att ställa ut några bilar på New York
Motor Show 1906. Han hade då ta-
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git med sig den öppna 20 hp:n som
hade segrat i Tourist Trophy-tävlingen samt två stycken 30 hp, varav en
30 hp med öppen Barkerkaross och
ett 30 hp chassi utan karosseri. Som
alla som sålde bilar i USA tvingades
till fram till 1911, så ansökte Rolls om
licens under Seldenpatentet för att
komma in på i USA-marknaden. Till
detta etablerade han ett amerikanskt
företag, Rolls-Royce Import Company, genom vilket importen skulle ske
men försäljningen skulle Cadillacåterförsäljaren Walter C Martin med
showroom på Broadway i New York
svara för.

I

en annons i den amerikanska
tidningen MoToR från juli 1907 anmäler sig Walter C Martin i New York
som den första att sälja Rolls-Royce i
USA. Bilen som förekommer i deras
annons är dock en 30/40 hp, alltså
den sexcylindriga 30 hp som tilllverkades 1905-1906 och som Rolls hade
tagit med ett exemplar av till USA.
Troligtvis blev aldrig någon 30 hp såld
i USA. Men det var genom Walter C
Martins företag som den första Silver
Ghosten köptes in av nyss nämnde
Samuel Stevens. New York-företaget
hade lagt in beställningar på 17 bilar för 1907 och många såldes också
men det är oklart om alla beställda
bilar verkligen kom att importeras.
Martins verksamhet upphörde redan
inom något år och sedan dröjde det
ända till 1913 innan Rolls-Royce fick
en återförsäljare i USA igen, denna

E

gång blev det Robert W Schuette i
New York.
nligt amerikanska källor utfärdades den amerikanska nummerplåten på den här ovan avbildade Silver
Ghosten 1908, vilket skulle tala för
att den kom till USA det året och
kan ha varit en av de Silver Ghostbilar som togs in via Walter C Martin
i New York. Det ser ut som om alla
glada, uppklädda människor firar något med de amerikanska flaggorna.
Det ligger nära till hands att anta att
de firar USA:s nationaldag den 4 juli.
Skulle bilden kunna vara tagen den 4
juli 1908?

O

m det är 60553 vi ser på bilden
så bör man i vart fall kunna slå fast
att den är tagen tidigare än början av
1920-talet, det vill säga innan den nya
karossen installerades.

E

nligt kännare av Rolls-Royce
Silver Ghost ändrade man bakfjädringsutformningen tidigt 1908 från
halveliptiska till kvartseliptiska. Eftersom bilen på bilden har halveliptiska
bör det vara en väldigt tidig modell,
troligen årgång 1907 eller någon av de
första från 1908.

Ä

r det någon av våra kunniga
läsare som känner till mer om bilen
och/eller bilden?
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RÄTT PRIS PÅ
ROLLS-ROYCE SILVER CLOUD?

I förra Bulletinen ställde vi frågan till er hur mycket en ny Rolls-Royce Silver Cloud kostade i
USA. Svaret på frågan beror på vilken årsmodell det gäller. Bilden som var i förra Bulletinen
visade en Silver Cloud I eller II. Eftersom de ser likadana ut så kan det efterfrågade priset
lika gärna vara för en 1955 års modell som en från 1962. Enligt uppgift ur en broschyr som
gjordes för Silver Cloud för den amerikanska marknaden ungefär 1957, så var gällande pris
$ 12 800. Om man i stället tar fram priset för en till utseendet identisk Silver Cloud II 1962
så hade priset ökat till $ 15 655. Det rätta svaret är således mellan $ 12 800 och $ 15 655.
Det noteras att priset för en Bentley S eller S 2 var $ 300 lägre oavsett om det avsåg 1957
eller 1962. Man brukar hävda att prisdifferensen berodde på att det var något billigare att
tillverka kylargrillen på en Bentley jämfört med en Rolls-Royce men i själva verket var det
nog så att man hade helt enkelt bestämt sig för en prisskillnad främst som en markering
av att det var fråga om två olika bilmärken med två olika identiteter, oaktat de i teknisk
mening var samma bilar bortsett från grillen. Även om det kan vara korrekt att tillverkningskostnaderna för kylargrillarna skilde sig åt, så har det nog inte haft någon större
betydelse för slutpriset på produkterna. Det var nog så att namnet Rolls-Royce stod för ett
starkare varumärke än Bentley vid den här tiden. Den individuella prissättningen skulle
avspegla detta och så förväntades även av kunderna, samtidigt som prisskillnaden gjordes
så marginell i förhållande till köpesumman att frågan om priset inte skulle skapa ett eget
problem vid valet mellan de två högkvalitetsprodukterna. Det kanske fanns en risk att
man då hade sagt: ”Vem är dum nog att köpa en Rolls-Royce när Bentleyn är exakt samma
bil men billigare?” eller: ”Är Bentley en billighetsversion av Rolls-Royce?”
Grattis till Per Ramsöskar som räknade med att en Silver Cloud II 1960 kostade strax under
$ 15 000. Närmare än så kan man knappast komma! En klar tiopoängare!
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Världens Första

ROLLS-ROYCE
BIL PÅ POSTORDER?
Idag tycker vi inte att det är så märkvärdigt att ha köpt
saker på nätet och fått dem via posten. Men kan Rolls-Royce
vara den första bilen som köptes via mail?
Jan Segerfeldt

Det finns en annons från den amerikanska tidningen MoToR i juli
1907 som talar om att en Rolls-Royce faktiskt har blivit såld
genom att en köpare har anskaffat bilen genom posten utan att
först ha sett den. Det var bilförsäljaren Walter C Martin som, i
sin egenskap av chef för företaget Cadillac Company of New York
Automobiles, startade försäljning av Rolls-Roycebilar i USA under eget namn (se föregående artikel).
I en annons i samma tidning intygar Mr Martin, i ett brev ställt
till Mr Anspacher, en företrädare för tidningen MoToR, att han
nu i maj 1907 hade gjort avslut i en affär innebärande försäljning av en Rolls-Roycebil, förmodligen en av de allra första
på den amerikanska marknaden. Genom en tidigare införd annons i
tidningen hade han förmått en köpare i Dallas att betala $ 8 000
för en Rolls-Royce touring car, sannolikt en 30 hp.
Kanske inte så märkligt i sig men det anmärkningsvärda är att
transaktionen skedde enbart genom postal korrespondens. Köparen
hade aldrig sett bilen i verkligheten och hade bara hört talas
om den genom annonserna i MoToR. Mr Martin skriver också i sitt
brev till Mr Anspacher att såvitt han vet skulle detta ha varit
första gången en bil hade sålts enbart genom kontakter mellan
köpare och säljare via posten. Mr Martin tror att detta kan bli
en helt ny form av bilförsäljning - bil via postorder. På så
vis skulle Mr Martin kunna ses som en pionjär när det gäller att
sälja prylar utan att köpare och säljare träffas. Denna affär
kan ha varit inledning av en ny företeelse, postorderförsäljning, som säkert har funnits i hundra år nu. På senare år har
den utvecklats till vårt moderna sätt att shoppa, alltså på nätet direkt från tillverkaren eller genom Tradera, Blocket eller
EBay, oavsett var varorna finns i världen. Vem kunde tro att en
Rolls-Royce var först!
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NETHERCUTT COLLECTION
Museum & Collection –
bilar och annat sevärt
Rune Johansson
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Under 35 år har jag haft förmånen och glädjen att ofta få
besöka USA. Något av åren på 80-talet kunde det bli
halvdussinet gånger. Mot den bakgrunden är det nästan
skamligt att NM&C missats ända till oktober 2013.
Jack Boison Nethercutt (J.B. nedan) har nämligen vunnit
bilutställningsvärldens mest prestigefyllda utmärkelse; Pebble
Beach Concours d´Elegance; 6 gånger. Det är mer än någon
annan i världen. Så J.B. Nethercutt känner väl alla bilnördar
till?!
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J.B.

föddes 1913. Hans faster
grundade Merle Norman Cosmetics.
Redan i unga år flyttade J.B. till
fastern och började jobba hos
henne i Sylmar strax norr om Los
Angeles. 1933 gifte sig J.B. med
ungdomskärleken Dorothy. Paret
Nethercutt var gifta i mer än 70
år. Dorothy avled i oktober 2004.
J.B. följde efter två månader senare.
Ansvaret för såväl företaget som
samlingen övergick 2002 till sonen
Jack.
J.B. och Dorothy var mycket
framgångsrika i affärer och mycket
tyder på att de blev miljardärer i
dollar rätt tidigt.
Intresset för äldre och vackra
bilar fanns hos paret redan på
30-talet. Men samlandet startade
år 1956 då J.B. köpte två bilar; en
1936 Duesenberg Convertible
Roadster för $5000 och en 1930
DuPont Town Car för $500. Båda
bilarna bedömdes vara i behov av
totalrenovering. För den senare bilen
inbillade sig J.B. att några veckor
skulle räcka. Renoveringen tog 19
månader och kostade $65000; en
hisnande summa på 50-talet. Som
jämförelse kan nämnas nypriset för
två andra bilar, som finns i samlingen:
1955 Rolls-Royce Silver Wraith
Touring Limousine kostade $11000
och samma modell 1958 kostade
$12000.Vad som hände DuPonten
direkt efter renoveringen kom att ha
en avgörande betydelse för parets
samlarmani: Bilen transporterades

till 1957 års vintermöte för Classic
Car Club of America i Skytop,
Pennsylvania.Vid bedömningen
erhölls 99 ¾ poäng. ”Jag tappade
¼ poäng för att signalhornet inte
fungerade vid första tryckningen.
Men poängen var den dittills högsta
som någon bil erhållit fram till dess”,
enligt J.B. Med ökat självförtroende
körde J.B. och Dorothy en tid
därefter bilen från Santa Monica till
Pebble Beach. På vägen dit hamnade
man på en nyligen oljegrusad väg.
Påföljden blev fullt med olja bak
på och under bilen. De fick fullt
jobb att på egen hand tvätta och
polera upp bilen igen lagom till
utställningen. De vann sitt första
av totalt sex Concours d´Elegance.
Med detta äventyr hade J.B. satt
kravnivån på renovering av sina och
konkurrenters bilar.
Under de följande närmare 50 åren
köpte J.B. inte bara bilar utan bl. a.
även en 1912 Pullman Rail Car No
100 California och 1937 Canadian
Pacific Royal Hudson Locomotive.
Det hann också bli världens största
samling mekaniska musikmaskiner
(självspelande), högklassiska franska
1700-talsmöbler samt guld- och
silverföremål. Kravnivån vid köpen
var genomgående extremt hög.
1971 gjorde man samlingen offentlig
genom att öppna ett privat museum
i Sylmar ca 1 timmes bilresa norr
om LAX International Airport i
Los Angeles. Både 1971 och 1994
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drabbades man av jordbävning
med omfattande skador.
Efter långa perioder med
förstärkning av byggnaderna
kunde man öppna igen 1974
respektive 1995.
Inträdet är fritt ända sedan
starten; även parkeringen.

R-R Silver Wraith
James Young
Touring Limousine
1955

R-R Phantom V
James Young
Touring Limousine
1966

Men om man vill se samlingen
måste bokning ske i förväg
för Collection-delen. Den
omfattar bl.a. samtliga sex CdE
från PB, samlingen möbler och
mekaniska musikmaskiner.
Byggnaden och interiören
för Collection-delen låter sig
knappast beskrivas. Man måste
uppleva för att fatta att detta
är sant. En mycket professionell
guide medföljer på den ca 2

R-R Silver Wraith
James Young
Limousine 1958

Dusenberg SJN
Convertible
Coupe 1936

timmar långa visningen. Den
avslutas med en konsert i
världens näst största Wurlitzer
Theater Organ med över 5 000
pipor.Videoinspelning och
fotografering med blixt är ej
tillåten i Collection-delen.
Museet kan man ströva fritt i

privata renoveringsverkstaden
med ca 15 anställda specialister
sägs vara den främsta i USA
och kanske en av de främsta i
världen.

R-R Phantom II
Brewster
Town Car 1930

Rolls-Royce
Phantom IV
H J Mulliner
Saloon 1956

Dusenberg SJ
Arlington
Torpedo Sedan
”Twenty Grand”
1933
R-R New Phantom
Marlborough
Town Car 1930

Mercedes-Benz
540 K Cab A 1938

och fotografera hur mycket man
vill, även med blixt. I den stora
lokalen finns huvudparten av de
över 250 bilarna. Man sätter en
ära i att samtliga ska vara högsta
klass och att de ska köras.
Man deltager ofta på de finaste
utställningarna i USA. Den

R-R Phantom II
Brewster Croydon
Convertible Coupe
1932

Att närmare beskriva bilarna
låter sig ej göras i vår
klubbtidning. Därför nöjer
jag mig med att nämna att
samlingen vid parets död 2004
omfattade bl.a. 16 Rolls-Royce,
3 Bentley, 4 Duesenberg, 2
Bugatti, 3 Hispano-Suiza, 13
Pierce-Arrow, 15 Cadillac, 10
Lincoln och 18 Packard.Vad
gäller Mercedes-Benz finns
både 500K, 540K och måsvinge.
Generellt sett finns mycket
få efterkrigsbilar. Sonen Jack
fortsätter att utöka samlingen.
Den är världens enda, som är
öppen för publik, där samtliga
sex Rolls-Royce Phantommodeller visas. Man har
totalt nio Phantom-bilar, men
sannerligen inga ”dubletter”!
J.B. sägs ha varit särskilt förtjust
i sin Phantom V, ”the most
beautiful and most comfortable
car in the entire collection”.
Ett besök rekommenderas
varmt, för den RREC-medlem,
som kommer till Californien.
Om några månader ska jag till
NM&C igen, och det ser jag
mycket fram emot.
Besökstider, bokningar etc; se
www.nethercuttcollection.org.

Bentley
perler
1924 Bentley Le Mans

Bentley-entusiaster hadde også noen virkelige
historiske godbiter å fråtse i inne blant de 500
bilene i utstillingshallene.

1924 Bentley 3-litre Le Mans vinneren
Først og fremst et av merkets største racingikoner – vinnerbilen fra Le Mans i
1924. Den 3-liters Vanden Plas Toureren
som ble kjørt inn til seier av Bentley Boys
John Duff and Frank Clement står til daglig på Musée Automobile de la Sarthe ved
Le Mans-banen.
Men i anledning av at det i år er 90 år
siden den legendariske triumfen – som
skulle bli den første av hele fem frem til
1930 – hadde Bentley fått låne den til å
vises for det store publikum i Paris.
3-litremodellen var Bentleys første, og en
av de første produksjonsbilene i verden
med fire ventiler per sylinder og overliggende kamaksel. Med to plugger per syl-

inder og doble forgassere var effekten hele
70 hestekrefter. Nok til å knuse Bugatti og
andre konkurrenter gjentatte ganger utover 1920-tallet og skape en legendarisk
seiersrekke for Bentley.
Bentley 8-litre
Du ser ikke ofte en av de 100 bygde 8-litre
Bentleyene, men på Rétromobile var det
”hele” to stykker.
En praktfull 1931 Gurney Nutting Sportsman Coupé var på auksjonen til Artcurial, og den ble den dyreste bilen der med
sin pris på 2.190.400 euro…
Nesten like frekk i linjene – og nok like
dyr - var en Freestone & Webb Coupé hos
den sveitsiske forhandleren Lukas Hüni.
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Bentley 8-litre

Maharajaenes favoritt
Herlige ekstravagant Coupé med
hjemsted i Sveits.

En 1926 Rolls-Royce Phantom I eid av Berndt
von Sydow fra 1972 til 1980, nå tilbake i India.

Everet Louwmans museum i Haag hadde blant annet med denne 1926 Phantom I Barker
Torpedo Tourer som var kjent som ’the Silver Phantom of Hyderabad’. I 1966 ble den kjøpt til
England, og Louwman overtok juvelen i 2000.

D

e fleste Rolls-Royce-entusiaster er nok kjent med merkets historie som storleverandør av biler til de indiske Maharajaene fra 1910- til 1930-tallet. Ingen andre luksusprodusenter bygde så mange eksklusive og ekstraordinære kjøretøyer til de indiske herskerne
som Rolls-Royce. Og de utgjorde brorparten av de totalt 15 eksemplarene av biler med
indisk historie som ble samlet på Rétromobile.
Aldri før har så mange Maharaja-biler vært samlet i Europa, og ved siden av Rolls-Royce
kunne publikum beskue fantastiske eksemplarer av Delahaye, Mercedes-Benz, Isotta-Fraschini og den utrolige 1910 Brooks Swan Car.
En av de utstilte bilene hadde sågar svensk historie og representerer kanskje et kjært gjensyn for noen av våre svenske medlemmer: En 1926 Rolls-Royce Phantom I eid av doktor Ravi
Prakash i India var etter informasjonen som ble gitt på utstillingen i Sverige fra 1972 til
1980 eid av Berndt von Sydow.
De fleste Rolls-Royce-entusiaster er nok kjent med merkets historie som storleverandør
av biler til de indiske Maharajaene fra 1910- til 1930-tallet. Ingen andre luksusprodusenter bygde så mange eksklusive og ekstraordinære kjøretøyer til de indiske herskerne som
Rolls-Royce. Og de utgjorde brorparten av de totalt 15 eksemplarene av biler med indisk
historie som ble samlet på Rétromobile. Aldri før har så mange Maharaja-biler vært samlet i Europa, og ved siden av Rolls-Royce kunne publikum beskue fantastiske eksemplarer
av Delahaye, Mercedes-Benz, Isotta-Fraschini og den utrolige 1910 Brooks Swan Car.
En av de utstilte bilene hadde sågar svensk historie og representerer kanskje et kjært gjensyn for noen av våre svenske medlemmer: En 1926 Rolls-Royce Phantom I eid av doktor Ravi
Prakash i India var etter informasjonen som ble gitt på utstillingen i Sverige fra 1972 til
1980 eid av Berndt von Sydow.
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Maharajaen av Bharatpurs R-R 20 HP 1925
fra G Wylder & Co

Rolls-Royce bygde flere eksperimentbiler
med karosserier fra Jarvis og 17EX fra 1928
var den siste og mest avanserte av disse Sport
Phantoms. Etter at den var ferdig som testbil
ble den solgt til Maharaja of Kashmir.
Nå er den i østerriksk eie og er kjørt 25.000
kilometer på fem år.

Denne 1930 Phantom II fikk opprinnelig et
åpent karosseri av Hooper da den ble levert til
Maharajaen av Rewa, men det ble modifisert
noen ganger for å passe bruken.

Ikke Rolls-Royce, men dog – denne 1910 Brooke
Swan Car kan ta pusten fra hvem som helst!
Utrolig. Legg merke til den lille miniatyrbilen i
samme stil.
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LJUSET I
TUNNELN

Clifford Hellzén

Ett utryck som jag med viss tvekan använder, ty den som myntade det fick
väl aldrig tillfredsställelsen att se ljuset, men friskt vågat, hälften vunnet.
Den som varit med under årens lopp minns nog mina artiklar om min renovering av GWE 48, en 20/25 HP 1934 Enclosed Limousine by Barker. Där
både glädjestunder och djupaste förtvivlan har infunnit sig. På förfrågningar ”När blir bilen klar?”så har alltid mitt svar varit:”Till sommaren”.
Det har gått ett antal somrar, närmare bestämt 27 st, men denna gång vill
jag nog med bestämdhet säga I SOMMAR, ty jag skymtar ljuset i tunneln.

Själv är bästa dräng
Verkligheten hinner ibland i kapp en,
jobb, tid, pengar, med en viss övervikt
av det sistnämnda. Men jag fortsätter
att leva efter mitt måtto: DEN DAGEN
DEN SORGEN
Införskaffade R. Haynes and M.A.
Grigsby:s bok ROLLS-ROYCE Small Horsepower Engines och med ett engelsk
lexikon försökte förstå vad som skall
göras åt motorn, ty en

Bearing No 1,4,7 0.030” deep x 0.175”
wide
Bering No 2,3,5 and 6 Bottom halves
0.030” deep x 0.100”
Men som inte blev dom måtten beroende om White metal eller Hall´s metal användes
Herregud vad är det för fel med cm
och mm - för att inte tala om ordet
”nip” som dök upp

Lite minnesbilder från förr:

resa Stockholm - Jönköping - Stockholm till ett RREC årsmöte med 8 liter
motorolja i bagaget i höjd med Ödeshög införskaffades ytterligare 4 liter
olja för att komma hem. Där kom väl
insikten att det kanske var dags att
göra något.

Bild Stig Nyberg 1964 och Clifford
köpte den 1983
1964 i Åmål till salu för 4 500 kr, dock
var ej avgifterna betalda till konungariket Sverige som var strax över bilen
pris

1986 Den sanna entusiasten slänger
sig huvudstupa in i projektet. Det skall
väl fixas på något halvår eller så...
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För att denna artikel ej skall bli någon
självbiografi över mitt liv så hoppar
jag över de senaste 20 åren.
Det där med lexikon var nog inte det
bästa för min del.

Visst ser det bra ut, men, men motorn
nöp när den startades upp, ett skärande ljud som gick rakt in i hjärtat och
min entusiasm intog bottenläge.
När svängningsdämparen skulle monteras så var det nästan med milt våld
som den kom på plats, släppte lite på
ramlagren och då gled svängningsdämparen hur lätt som helst på plats,
förstod då att vevaxeln har kommit
för högt upp, när ramlagren drogs
med rätt moment så gick inte motorn runt, det skärande ljudet var att
svängningsdämparens
kuggtoppar
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bottnade i kamdrevets kuggbotten och
det bar det skärande ljudet jag hörde,
ramlagren var i perfekt skick.

honom. Så nu såg det ut som att det
skulle bli sill och potatis den närmaste
tiden.

Motorn ur, placerades upp och ner på
en hemmagjord ställning, vad att göra?
Shimsa hit och dit, shimsa under övre
lager.. Nej det kändes inte rätt att försöka ta några enkla genvägar, skulle
jag sitta där med dunkande hjärta och
minsta ljud, vare sig det var från vägbanan eller bilen, skulle förmodligen
skapa en magsårsframtid. Nej.
Det tog 8 månaders funderingar. Skulle
jag svälja min stolthet att skicka över
motorn till England, skulle jag klara av
att betala? Jag har hört historier och
jag var ju livrädd att eventuellt inte
klara av att lösa ut motorn.
Deltog i ett Silver Shadow-seminarium. Rekommenderas! (För att skryta
lite så deltog jag i det första Silver Shadow-seminariet i början på 80-talet.)
Fick tillfälle att prata med Steve Lovatt
om han möjligtvis kunde ge mig en
cirka-summa vad det skulle kosta, 15-17
000 pund. Ytterligare några månaders
funderingar, jag förstod att den skulle
stiga, då det var svårt för honom att
veta exakt vad som måste göras. Jag
har nämnt det tidigare: En förstående
hustru är guld värd - så vi körde över
motorn till Nottingham.
Efter deras demontering så var summan nästan uppe i 20 000 pund, men
vad att göra? Kunde knappast säga skit
i det, hoppa över det och det och så
vidare, han vill naturligtvis inte lämna
ifrån sig något som kan bli bad-will för

På väg till lack

Vi fick göra en specialare. Det är bara ca
1-1,5 cm mellan motor och brandskott,
det runda röret går att skjuta i sidled.
Det tog Björn och mig 5 timmar att få
motorn på plats, man ser inte axelns
”splines” när den skall in i växellådan,
det var ett precisionsjobb. Vi låg och
tog mått på varje sida av motorn och
växellådans ”bellhouse”.

Verkade som jag missat något… alla
bussningar byttes ut, dom nya ventilfjädrarna som jag satte ditt var inte
riktigt rätta och dessutom vipparmsbryggan var krokig, så det blev en ny
+++++++ allt annat som inte höll den
nivån han menade höll måttet.
Sedan kom rysaren, blocket hade 2 små
sprickor som kunde lagas (we can put
labour on it!) nytt block - 5 143 pund
- och därmed blev det nya kolvar då
mina var för stora… Oj oj, nu blir det
till att blanda bark i brödet. Den dagen
den sorgen!

Motorn hemma maj 2013

Även om noggrann måttagning var
nödvändigt så upptäckte jag när motorn nästan var där att vinkeln mot
växellåda blev felaktig, kunde inte begripa varför, förra gången motorn lyftes i gick det bra, då slog det mig att
växellådan var urmonterad. Främre
tvärbalk var tvungen att tas bort, den
som tror att det bara är att skruva bort
den, kolla hur den är konstruerad:
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1. Suttit där i 79 år
2 Vinklad
3. Stålmellanlägg på ca 1 cm

Jag tycker mig se ljuset, GWE 48 är nu
hos Appelbergs sadelmakeri, och bör
vara tillbaka i garaget i mitten på februari.

4. Stålbricka på ca 2 mm
5. 4 bultar på var sida
6. 2 av bultarna sitter montera de från
andra hållet på var sida.
7. De 2 bultarna kan ej tas bort då de är
monterade vid chassibenet.
8. Knackas försiktigt upp, gick förvånansvärt bra, men skulle det gå lika
bra att få dom på plats igen? Går inte
att komma åt bultskallen som sitter
inne i rambenet samt igenom de 4
bulthålen, bulthål i en Rolls-Royce ger
inga marginaler att vicka eller justeras,
det finns bara ett läge, 100 % precision. Här pratar vi inte om 4 lösa brickor,
det är 1 bricka med 4 borrhål.

Tommas på Appelbergs Sadelmakeri
Under alla år så har samtliga kvitton
sparats i en pärm och jag har tidigare
sagt att när bilen är färdig så skall jag
sätta mig ner och räkna ihop och se
vad slutsumman blir.

Vad kostar en vanlig standardbil per år
- och det gånger 27 år - så blir GWE 48
ganska billig per år och dessutom har
jag sluppit bensinräkningar i 27 år, det
ser ut som jag går med vinst!
Om man nu skulle ha varit smart, så
skulle man naturligtvis ha köpt en bil
som kanske var renoverad för 8-10 000
innan, för speciellt långa sträckor lär
den inte gått. Å andra sidan fanns inte
pengarna då, ej heller vet man vad eller hur den renoverats, och inte minst
så har man träffat så många trevliga
vänner som dessutom blivit vänner för
livet och så många glädjestunder som
man upplevt. Det kan inte värdesättas
i kronor och ören.

Jag har ändrat mig, kommer inte att
kolla vad slutsumman blir! Tänkte så
här:

Den förstående hustrun Siv
2 glada Rolls-Royce-mekaniker efter
väl utfört arbete.

Rolls-Royce 20/25 HP
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över hela renoveringens genomförande. Utgångspunkten för
en sådan lång och krogig väg till ett godkännande på bilprovningen och första pris på RREC:s Concours d´Elégance,
kan börja med förvärv av renoveringsobjekt som de som såldes på H & H:s auktion för klassiska bilar på Imperial War
Museum i Duxford i höstas. Bilarna kommer från ett dödsbos
efterlämnade objekt, uppställda i en lada för många år
sedan och övergivna tills nu. Alla är nu sålda men misströsta inte! Det lär säkert dyka upp fler sådana här tillfällen framöver att hitta vrak till vrakpriser på någon
av alla dessa återkommande bilauktioner som hålls runtom
i England.

MED SKROT

Det går att fynda fortfarande, om man med fynd menar gamla
Rolls-Royce och Bentley till väldigt låga priser, där köparen själv kan påverka hela kedjan i arbetet och utläggens storlek, för att slutligen uppnå ett resultat i form
av en färdigrenoverad bil, genom att handgripligen styra
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Service - Renovering - Reservdelar - Försäljning
Vi har världens största lager av karosseridelar till Rolls-Royce och Bentley

ROLLS-ROYCE NEW PHANTOM SALOON AV NORDBERGS
VAGNSFABRIK I STOCKHOLM, 1926, RHD
Chassinummer: 122LC

Denna New Phantom såldes ny till den svenska skådespelerskan Lotten Ohlsson i
Stockholm. Nordbergs vagnsfabrik i Stockholm byggde en sommar- och en vinterkaross till chassit.
1931 byggdes vinterkarossen om till en Landaulette hos Nordbergs.
1939 bytte Ohlsson in bilen mot en Phantom III. 1946 byggdes karossen om till
en Limousine kaross. 1959 användes bilen som lekstuga och lånades senare ut till
konstfack i Stockholm.
1961 räddas bilen och genomgick en totalrenovering 1961-1965. Bilen är i ett väldigt bra skick, både kosmetiskt och mekaniskt.
Omfattande historik finns till bilen, samt komplett original verktygslåda.

PRIS: 1 300 000 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

på
Bentley

GRAN TURISMO
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B

Jan Segerfeldt

ilmässor är vansinnigt kul, säger de som jobbar på motortidningen Gran Turismo. Tack vare deras motorintresse
fick vi en motorshow med sport- och finbilar i Stockholm i
november, Gran Turismo Expo. Veckan efter gjorde samma
bilmässa premiär i Göteborg, så i princip kunde man se
alla utställningsbilarna oavsett om man besökte mässan
i Stockholm eller Göteborg. Den senare inrymdes i en särskilt spännande lokal, nämligen maskinhallen på det som
en gång var det stora stolta skeppsvarvet Eriksberg.
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Här ställdes nu ut nya bilar från Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini, Maserati,
McLaren, Porsche med flera liksom några av de mest eftertraktade 1950/60-tals
Aston Martinbilarna. Det var väl egentligen bara nya Rolls-Royce som saknades i
denna exklusiva skara av dyra leksaker för riktiga män. Det blev förstås succé med
9 000 besökare i Stockholm och nästan lika många, 8 000 i Göteborg.
Naturligtvis fanns lyxbilsbilmärket Bentley representerat såväl inne i Eriksbergshallen som utanför entrén. När man utifrån närmade sig den välbevarade industribyggnaden fylldes blickfånget omedelbart och direkt av en fin och alldeles ny
engelskregistrerad Bentley Flying Spur i svart flankerad av en härligt mörkblåmetallic Bentley Continental GT. Två perfekta bilar som bara väntade på att bli
provkörda i Göteborgstrafiken av entusiastiska Bentleyälskare.

Inne i maskinhallen hade Bentley lagt beslag på en stor monter rakt framför ingången där en ny Bentley Flying Spur, också den i helsvart, tronade i ensamt majestät. Märkesrepresentanten Olivia Eriksson från Autoropa (också hon i elegant
matchande svart dräkt) stod redo att förevisa bilens alla intrikata detaljer för den
som så önskade. Inredningen var superflott med paneler i piano black och skinnsäten i linnevitt. Till vänster om den centralt placerade prestigemontern stod två
andra fina Bentley, en mörkblålilaskiftande Continental GT Speed och en gräddvit
GT Convertible.
Därmed hade man lyckats täcka in den bäst säljande delen av Bentleysortimentet och detta redan i maskinhallens entré. Den som inte har ögon för andra bilar
än Bentley behövde alltså inte gå på långpromenad. Å andra sidan - när man nu
ändå var inne kunde man kanske slänga ett litet förstrött getöga även på några
av de andra märkena... (med särskilt tack till den svenskfranska champagneproducenten Hatt och söner för den utsökta VIP-invigningsskålen).
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GHOST

MED

V-SPEC

Senaste nytt från Rolls-Royce Motors är en specialversion av Ghost med tilläggsnamnet V-specification, som med sin 6,6 liters dubbelturbomatade V12-motor på
593 hästkrafter har fått ett resurstillskott på 30 hästar utöver standard för Ghostmodellen. Fabriken utlovar att den nya V-spec accelererar från 0-96 km/t på 4,7
sekunder under något som kan liknas vid högsta möjliga tystnad. Till den ökade
accelerationskraften har också lagts en förbättrad kördynamik men utan att man
för den skull har kompromissat bort Ghostens egenskaper när det gäller känsla
av bekvämlighet och smidighet. För att markera att detta är en V-specifikationsmodell, har man lagt in några designelement som tillkännager detta i form av
handmålade coachlines med ett särskilt V-spec motiv utmed karossidorna. Kunderna får också välja antingen mellan fem särskilt utvalda exteriörlacker eller så
kan man välja vilken som helst nyans av de 44 000 olika som Rolls-Royce kan
erbjuda mot tillägg. Speciella kromade avgasrörsändar och 21-tums delvis blankpolerade aluminiumfälgar signalerar utvändigt att det här är en högprestandamodell. Även vissa smådetaljer i inredningen har designats enkom för den här
V-spec-modellen, så att ägaren ska kunna känna sig nöjd med sitt förvärv. V-specmodellen kommer bara att vara tillgänglig på marknaden under en begränsad
tid av sex månader. Beställningar av den nya V-spec-specialen har tagits emot
sedan januari. Om man inte hinner bestämma sig för att beställa ett exemplar
senast sista juni så är det kört. För sent alltså!
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” Till Konungen”

Rolls-Royce 20/25
”Silent Travel” Saloon
GKT2, 1932

Nils-Erik Sundblad Flygare, Läkare, Ryttare, Forskare och inte minst Rolls-Royce
entusiast tillhörde de verkliga entusiasterna som var aktiv tidig.
Han var också en av de som grundade
den Svenska Sektionen i RREC (första
mötet i Svenska sektionen ägde rum i
Nils-Eriks bostad.)
Nils-Erik hade förkärlek och stora kunskaper om Rolls-Royce och hade under
en lång period den i särklass största samlingen av märket i landet.
En av de bilarna som han tyckte extra

Kjell Lind

mycket om var en 1932 års 20/25 HP med
en liten nätt Sport Saloon kaross av HJ
Mulliner.
Denna bilen köpte han i London av Mr
Jesse Weston, Clanricarde Gardens .
Köpesumman var ”hela” 375 pund.
Detta var redan 1966 och han körde den
hela vägen hem, bla med poliseskort
genom London men det är en annan
historia.
När han kom hem till Sverige så skriver
Nils-Erik följande brev till Sveriges dåvarande Kung, Gustav VI Adolf:
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”Undertecknad anhåller härmed vördsamt med hänvisning till Kunglig
Förordning den 23 november 1956 nr. 545 angående omsättningsskatt å
motorfordon i vissa fall och Kunglig Förordning den 3 april nr. 92, om
förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning om befrielse från erläggande av
skatt för en av mig i England inköpt personbil av märket Rolls Royce, modell
20/25 HP, årsmodell 1932 och med chassienummer GKT2, avsedd att utan
att sättas i trafik bevaras som museiföremål och ingå i den samling av äldre
klassiska automobiler som jag redan innehaver. Orsaken till att jag inköpt och
till Sverige infört denna automobil är att jag hyser ett varmt intresse för äldre
klassiska biltyper, vilka jag uppfattar som kulturhistoriskt värdefulla. Av
dessa gamla klassiska vagnar intar märket Rolls-Royce en särställning,
ett värdigt minnesmärke från en länge sedan svunnen epok, och genom sin
överlägsna konstruktion, sitt gedigna utförande och sin skönhet, vida
överlägsen dåtidens och även dagens bilkonstruktioner. De flesta av Englands
fina, äldre Rolls-Royce vagnar har redan inköpts av Amerikanska samlare.
Det finns en grupp entusiaster tillhörande Rolls-Royce sektionen av Automobilhistoriska Klubben, som inköpt och pietetsfullt restaurerat fina exemplar av
Rolls-Royce automobiler. Undertecknad tillhör denna grupp.
Den här aktuella automobilen med utomordentligt vacker kaross, tillverkad av
den berömde Engelske karossmakeren H J Mulliner, kommer att i restaurerat
skick utgöra en sevärdhet. Undertecknad som tidigare restaurerat 2 klassiska
vagnar har för avsikt att utanför Uppsala inköpa några äldre, vackra byggnader och där inrätta ett privat bilmuseum. Förhandling om detta köp pågår
för närvarande. Den nu aktuella automobilen kommer i restaurerat skick
uppställas i detta museum och ej brukas i trafik.
Jag anhåller att få komplettera mina uppgifter, därest så erfordras.
Med stöd av vad som ovan sagts, får jag härmed vördsamt anhålla , att accisbefrielse måtte beviljas för min Rolls Royce 20/25 HP 1932.
Uppsala den 8 december 1966
Högaktningsfullt
Med. Kand. Nils-Erik Sundblad”
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Nils-Erik fick sin skattebefrielsen ifrån
Kungliga Finansdepartementet beviljad
och allt som han skrev i sin anhållan är
jag beredd att skriva under på men de
skulle komma att ta närmare 40 år innan
renoveringen påbörjades.
Vagnen är en riktig ”owner driver”, dvs
med separata och bekväma framstolar,
givetvis utan ”divsion” (eller mellanruta).
Karossen är av lättviktstyp med pegamoid klätt tak, koffert med ”verktygshylla” under locket integrerad i karossen
och reservhjulet monterat bak på kofferten, kallas Sport Saloon också Continental Sport saloon i Dalton Watson:s kaross
böcker. Men vad som är intressant är att
i Tom C Clarkes bok The Rolls Royce
20/25 HP innehållande samtliga 20/25
som är tillverkade benämns just denna bil
(GKT2) ”Silent Travel Saloon”, en benämning som jag inte hittat på någon annan
av de övriga 3826 tillverkade chassierna !
Nils-Erik startade tillsammans med Kent
Sävåsen en total renovering av GKT2
ifrån grunden till högsta standard. Renoveringen tog riktig fart 2004 men tyvärr
blev bilen inte klar då Nils-Erik efter en
tids sjukdom lämnade oss 2008. Trots
sin sjukdom höll han på med bilen in i
det sista men sedan har bilen blivit stående. Mycket fint arbete var gjort, många
komponenter helt färdiga men mycket
arbete återstår. Helt riktigt som Nils-Erik
beskrev i sin skrivelse till Kungen så har
Rolls-Royce en särställning genom sin
överlägsna konstruktion, sitt gedigna
utförande osv…Men detta har också en
baksida. Dessa bilar är mycket komplicerade, tidsödande och dyrbara att renovera. Nils-Erik sparade inte på något utan
nöjde sig endast med det bästa, många
komponenter sändes till England till de
främsta experterna varför ett betydande

belopp var lagt på renoveringen innan
Nils-Erik slutade. Lägger man sedan till
värdet på bilen före renoveringen totalen
ansenlig. Det är få bilar som ekonomiskt
tål en sådan ingående, detaljerad och
noggrann renovering. Nu är det givetvis
så att det är inte bara ekonomiska värden
som räknas, här finns det faktiskt många
andra och om man inte i första hand har
för avsikt att sälja bilen spelar det ju faktiskt ingen roll. Eller som Sir Henry Royce skulle ha sagt ”Kvaliteten består långt
efter att priset är glömt!”
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Efter ett antal kontakter och diskussioner
med Anne-Marie Sundblad beslutade vi
oss för att köpa och därmed överta projektet hösten 2013, ett förtroende som vi
tackar för. Ambitionen är att slutföra och
där med helt färdigställa GKT2 till den
kvalité och standard som påbörjats och
på detta sätt föra Nils-Erik Sundblads entusiasm och ”Rolls-Royce anda” vidare.
Som nämnts är mycket bra gjort, chassiet står och glänser på sina nyrenoverade
hjul. Framvagn, bakaxel (renoverad hos
Fiennes Restoration tillsammans med

styrsnäckan) allt som nytt. Ny karosstomme i ask gjord av Edlund i Mellösa,
ny inredning i finaste cognacsfärgat läder,
låda efter låda med nyförnicklade detaljer
som några exempel.
Men det återstår ett massivt arbete så projektet kommer att pågå några år, prognosen är sommaren 2016. Om intresse finns
att följa projektet i Bulletinen så kommer
här en fortsättning. Det första som redan
är påbörjat är att färdigställa motorn, det
var här som Nils-Erik slutade.
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Tim Birkins

BENTLEY
MULSANNE

duella nummer av de 22. Den särskilda utrustningen är alltför omfattande för att beskrivas
här. De unika skräddarsydda resväskorna för bagageutrymmet, även de försedda med samma
nummer av 22 som bilen, måste dock nämnas.
Det framgår inte av Bentley Motors pressmeddelande varför antalet Birkin Mulsanne har begränsats till 22 stycken. Någon direkt referens till
Birkin och talet 22 finns inte såvitt är känt. En av
Birkins förtjänster är att han 1928 övertygade W
O Bentley att, möjligen motvilligt, acceptera att
man försåg hans 4 1/2 liters tävlingsbilar med

kompressormatade motorer, vilket medförde
att minst 50 stycken ”Blower Bentleys” måste
tillverkas för att företaget skulle kvalificera sig
för att få tävla med dem på Le Mans. Så egentligen borde kanske Bentley Birkin Mulsanne Limited Edition i så fall tillverkas i 50 exemplar, alla i
British Racing Green?
De här 22 exklusiva exemplaren av Bentley Mulsanne Birkin Limited Edition får bli en passande
postum hyllning till en duktig engelsk gentleman och en tidig Bentleyentusiast.

Jan Segerfeldt

om han hade levat idag

Dark Sapphire

Företaget Bentley hade inte varit något utan
The Bentley Boys, gentlemännen och racerförarna som gjorde det lilla engelska bilmärket
Bentley världsberömt genom sina framgångar
på tävlingsbanorna under 1920-talet, särskilt
på de tuffa 24-timmars på Le Mans. En av dessa
spektakulära superhjältar för sin tid var Sir
Henry Ralph Stanley ”Tim” Birkin, en magerlagd
och diskret stilikon med en randig halsduk om
halsen som särskilt kännetecken. Han var en
mästare på att köra fort och tufft med Bentleys
tävlingsbilar. Man brukar säga att han var den
snabbaste av alla Bentley Boys och att han var
så kompromisslös i sitt körsätt att även om tävlingsbilen höll på att falla sönder av utmattning,

så fortsatte han bara att köra lika hårt tills den
totalhavererade. Nu drygt åttio år efter hans
död (i juni 1933) har han fått en Bentleymodell
uppkallad efter sig.
Nya Bentley Birkin Mulsanne Limited Edition
ska göras i 22 numrerade exemplar, alla avsedda
för den europeiska marknaden. Utgångspunkten har varit att komponera en modern Bentley
Mulsanne, så som Tim Birkin kunde tänkas ha
beställt sitt unika exemplar, om han hade levat
idag. Modellen finns att få i någon av tre olika
färger och alla förses med likadana unika 21tums hjul. På diverse ställen i bilens inredning
finns inlagda Bentleysymboler och på de blanka
instegslisterna tillkännages bilens unika indivi-
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Ghost White
Damson
rrec scandinavia 53

Lotten

Jan Segerfeldt

Och Hennes Bil
Lotten Olsson var en populär skådespelare i
Stockholm under tidigt 1900-tal. Hon föddes
som Charlotta Christina Grund 1869. Hon var
bara 19 år när hon för första gången uppträdde
på en av huvudstadens stora teaterscener. Hennes filmdebut dröjde dock till 1923, i Mauritz
Stillers Gunnar Hedes saga, medan den sista film
hon medverkade i, Banketten, gjordes 1948,
året innan hon avled.
Hon var gift med brukspatronen Bror Olsson
mellan 1889 och 1912.
Det var ytterst få svenska
skådespelare förunnat
att ha råd att bygga sig
en egen lyxvagn. Lotten
var en av sådan lyckligt
lottad person. Som änka
efter en rik bruksägare
kunde hon anskaffa tre
stycken Rolls-Royce
under några år och till
dem beställde hon sex
karosser, alla utförda
hos Gustaf Nordbergs
Vagnfabrik AB i Stockholm.
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L

otten Olssons första RollsRoyce ska ha varit en Silver
Ghost 1920 (71GE). Den
följdes av en New Phantom
1926 (122LC) som hon beställde med två
olika karosser, en öppen som monterades för
användning under färd sommartid och en
täckt som monterades på när det led mot vinter
och hon behövde ett effektivare skydd mot
vädrets makter. Bilen fick igenkänningsmärke
(eller registreringsnummer som vi säger idag)
A656 i Stockholm.
Lotten Olsson använde sin Rolls-Royce New
Phantom de första fem åren med de båda
karosserna för sommar- respektive vinterbruk
men 1931 bestämde hon sig för att låta
Nordbergs bygga om karossen till landaulet,
innebärande att den i princip var täckt liksom
tidigare men nu med möjlighet att fälla ner
den allra bakersta delen av taket vid lämplig

väderlek. På så sätt fick baksätespassagerarna
åka öppet men ändå med visst bibehållet
vindskydd.
Därmed passade den nya versionen av
karosseri bra för både sommar- och vinterbruk.
Nordbergs använde den gamla vinterkarossen
som utgångsmaterial för nykonstruktionen.
Vad som hände med den därefter obehövliga
sommarkarossen är oklart.
En så här omfattande ombyggnad krävde
att myndigheterna måste ombesiktiga bilen
efter avslutat arbete. Den nya besiktningen av
A656 utfördes den 18 maj 1931 i Stockholm
av Gunnar Andersson, besiktningsman för
motorfordon. Litet märkligt är att enligt
protokollet blev bilen genom ändringen
betraktad som en ny Rolls-Royce med
tillverkningsår 1931.
Ombyggnaden gjorde således bilen fem år
yngre! Mer om fastställandet av årsmodellen
följer senare i artikeln.
Kanske fanns det bara två alternativ för
besiktningsmannen när det gällde hans
beskrivning av karosseriet, öppet eller täckt,
för här står att det var täckt. Inget nämns
här om att bakre delen var försedd med en
öppningsbar sufflett. Bilens tjänstevikt angavs
till 2 690 kg, vilket torde inkludera förare,
drivmedel och oljor.
Den viktigaste punkten i besiktningen var
svaret på följande fråga: Överensstämmer
automobilen till sin beskaffenhet med de i 2 § i
gällande motorfordonsförordning meddelade
bestämmelser och är densamma ur trafik
säkerhetssynpunkt´tillförlitlig och i övrigt
lämplig för sitt ändamål? Besiktningsmannen
besvarade frågan med Ja.
Därmed var besiktningen klar.
Lotten behöll 122LC i sin nya skepnad i
ytterligare åtta år, så hon måste ha varit nöjd
med de förändringar Nordbergs hade gjort.
Hon verkade till och med så nöjd att när
hon 1939 tog emot leverans från Wiklunds i
Stockholm av sin tredje Rolls-Royce, den här
gången en Phantom III (3DL162), så valde
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Direktörer på rad

hon åter Nordbergs för karosseriarbetet och
dess konstruktion var i stort sett av samma
typ som tidigare, det vill säga hon valde en
landaulet. Hon lämnade sin nu 13 år gamla
New Phantom som dellikvid. Sedermera lät
hon Nordbergs sätta igen sufflettdelen på
Phantom III:an, så att bilen i princip blev
heltäckt, alltså i form av en en limousine. Man
kan bara spekulera i vad som var orsaken till
ombyggnaden.
Inom karossbyggeriets modetrender, för
sådana fanns även förr i tiden, hade det börjat
betraktas som tämligen gammaldags med
landaulet-karosser bland de besuttna ägarna.
Förekommande sufflettkonstruktioner för
landauletter hade ibland svårt att klara av att
vara etthundra procent vind- och vattentäta.
Oavsett orsaken i detta fall så är det som täckt
limousine den här Phantom III:an alltjämt
finns bevarad och förvarad någonstans i
Sverige.

Under tiden hade Georg af Burén förvärvat
Lottens
begagnade
New
Phantom
via Wiklunds i Stockholm, Sveriges
återförsäljare för Rolls-Royce. Bilen fick nytt
registreringsnummer B173 för Stockholms
län. På det mörkröda skinnbandet på
omslaget till bilens instruktionbok står det
i guldskrift: Instructions for the care and
running of the 40/50 H.P. Rolls-Royce Car
122 LC följt av Designed and built for Axel
Daniel, Viscount de Buren July 1931. Georg af
Burén kallade alltså sin far vikomt på svenska,
vilket är en adelstitel av fransk ursprung i nivå
mellan greve och friherre. Uttryckssättet låter
förstå att bilen skulle ha byggts för hans far
vikomten, vilket inte var helt korrekt. Årtalet
1931 var ju en sanning med viss modifikation
även om det överensstämde med uppgifter
i ett myndighetsdokument. Man kan undra
om Burén inte kände till bilens verkliga ålder.
Eller ville han få den att framstå som nyare
än den var? Hur som helst så blev Buréns
innehav ganska kortvarigt. Bilen stod avställd
i registret mellan 1940 och 1941.

B

urén erbjöd Generalpoststyrelsen att köpa bilen och
tillskrev dem i detta ärende
genom brev den 25 september
och 2 oktober 1941. Efter att man låtit förste
byråingenjören hos Generalpoststyrelsen
besiktiga bilen och denne hade kunnat
konstatera att bilen ifråga var i gott skick
och att priset var så förmånligt att han kunde
tillstyrka inköpet, blev myndigheten ägare till
New Phantom 122LC den 4 oktober 1941 mot
en överenskommen köpeskilling av 7 000 kr.
Därmed fick den åter ett Stockholmsnummer,
A5388.
Under kriget rådde ransonering och bra
fordonsbränsle var inte så lätt att få tag på.
Ett alternativ som användes flitigt var att köra
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bilen på gengas. Hanteringen var smutsig
men bättre än inget. Generalpoststyrelsens
Rolls-Royce godkändes för gengasdrift den
1 april 1942. Konverteringen innebar att ett
gengasaggregat av typen Lov 350 K från AB
Lovén & Co monterades och att kraftigare
bakfjädrar ersatte originalen. En sådan
ombyggnad krävde ny besiktning och det
gamla besiktningsinstrumentet från 1931
blev nu försett med en röd stämpel med
följande lydelse: Nytt instrument utfärdat
på grund av ändring. Stockholm den 1
april 1942. Handlingen är undertecknad av
en besiktningsman för motorfordon men
namnteckningen saknar namnförtydligande.
Det är intressant att konstatera att årsmodellen
fortfarande anges till 1931 och att tjänstevikten
uppgår till hela 3 090 kg, en viktökning med
hela 400 kilo, varav gengasaggregatet säkert
stod för merparten.

B

ilen fick ny ägare i juni 1946,
garageförmannen
Gustav
Adolf Fransson i Djursholm.
Enligt uppgift skulle en
man som var anställd vid
Generalpoststyrelsen vid namn Eklöv också
ha varit delägare men det framgick inte av
registret. Köpeskillingen uppgick till 2 800 kr.
Bilen registrerades nu i Stockholms län som B
9592. Tidigare ombyggnad återställdes genom
att gengasaggregatet togs bort och de gamla
bakfjädrarna återmonterades. Bilen användes
under en semesterresa i Sverige sommaren
1946 men redan under hösten ville de sälja
den vidare. De förhörde sig hos Wiklunds
men där skrattade man åt deras försök att sälja
en så gammal bil som dessutom var dyr i drift.
Efter annonsering lyckades de få en direktör
Dahlberg att hosta upp 4 000 kr för vagnen. Det
är till följd av denne Dahlbergs direktiv som
bilen nu gick samma öde till mötes som Lotten
Olssons Phantom III:a hade gjort, nämligen
byggdes om från landaulet till limousine. Det
är inget konkret som säger att det skulle ha
förelegat något nära orsakssamband mellan
de här ombyggnaderna men å andra sidan
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N

kan skälen säkert ha varit likartade i båda
fallen, för ett limousinekarosseri är trots allt
pålitligare i inklement väder.
u behöll inte heller direktör
Dahlberg bilen särskilt länge,
för 1947 tog en ny direktör vid
namn Kirsebom från Malmö
över styret och gav samtidigt bilen det nya
registreringsnumret M17124. Kirsebom lät
också bygga på en utvändig koffert bak hos en
firma i Ramlösa och med denna blev bilen en
slags lekstuga medan den var tillfälligt utlånad
till konstfackstuderanden Lennart Gustafsson
under 1959. Bilens skick var av allt att döma
inte längre så bra. Över vintern 1959-60 stod
bilen i alla fall i säkert förvar hos framlidne
Rolls-Royceentusiasten Tom Brahmer i hans
lada och senare under sommaren 1960 blev
nyssnämnde Gustafsson registrerad som bilens
rättmätige ägare. Kanske hade konststudenten
goda kontakter på länsstyrelsen i Halland för
hans nya registreringsnummer blev N12345.
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Almbergs - räddarna
Här inträder de nya ägarna Stig och Björn
Almberg på scenen. De tog själva bilder på
bilen i det skick som den hade där den stod
uppställd utanför Konstfack i oktober 1961.
Man kan bara undra hur det skulle ha gått
om inte dessa båda herrar hade gripit
in i sista stund och förbarmat sig över
bilen. Man får förstå situationen: Här
står en 35 år hopplöst gammal och
omodern stor lyxbil. Hobbyn att samla
på och renovera gamla bilar är ännu
vid den här tiden något ganska nytt och
udda. Sådana här gamla bilar använder
man bara om man är tvungen och för
att man inte har råd med något nyare
och bättre. Det har funnits många
ståtliga lyxbilar i Sverige förr i tiden
men så gott som alla skrotades efter
bara några år, trots att det knappast
var något annat fel på dem mer än
att de var gamla och hopplöst dyra i
drift. Andrahandsvärdena var i botten.
Varför skulle man spara på sådana
bilar?

under Kirseboms innehavstid.
vad som hade framkommit vid kontakterna
han haft med tidigare ägare. Han fick särskilt
tillskriva Hishults bilverkstad, eftersom
de skulle ha lagt beslag på hjuldiskarna av
aluminium som hörde till bilen från början
och hade ingått i köpet från Kirsebom. Han
åkte personligen till verkstaden och letade

A

lmberg lyckades också träffa
Burén, som verkar ha varit något
av en mytoman. Kanske var han
inte son till en vikomt när allt kom
omkring och han lär ha titulerat sig doktor
utan att ens ha avlagt studentexamen, enligt
Almberg. Dessutom sa han sig ha haft så
många Rolls-Royce att han först inte förstod
vilken av bilarna Almberg frågade honom
om. Burén berättade också en hel del andra
sensationella historier om bilar han ägt, vilket
förstärkte intrycket hos Almberg att karln var
galen.

D

et är tack vare några
förutseende och alerta
bilentusiaster från den
tiden som åtminstone
några av våra idag mest eftertraktade
stora lyxbilar finns kvar. Stig och
Björn Almberg var ett par sådana
bilintresserade, som faktiskt räddade
denna en gång så fina bil från skrotning
genom att engagera sig i den och ge
den en sista chans. De påbörjade en
omfattande renovering som pågick
mellan november 1961 och juli 1965.
Civilingenjören Stig Almberg i Sundbyberg
gick mycket noggrant till väga under
renoveringsarbetena. Han gjorde omfattande
efterforskningar
av
bilens
tidigare
historia. Genom att för hand nedteckna
minnesanteckningar, dokumenterade han

Det är fascinerande att studera Almbergs
anteckningar. I januari 1962 avlägger han besök
hos Lotten Olssons chaufför Gustaf Bergqvist,
av Rolls-Royce i England diplomerad chaufför
1923 och igen 1950. Bergqvist berättar att
den färdiga bilen kostade hans arbetsgivare
mer än 50 000 kr. När den var färdigbyggd
hos Nordbergs skickades foton på den till
Rolls-Royce i England för att få karosserna
godkända för utfående av fabriksgarantin.
Han bekräftade också att bilen skickades över
till England för översyn när den hade passerat
50 000 miles.

efter dem där.
I Hishult lyckades han också spåra
originalbagagehållaren till bakkofferten.
Däremot fick han inte full klarhet i om det
ursprungligen hade funnits någon separat
koffert till bilen innan aktern byggdes om
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Senare skickade Almberg brev till Rolls-Royce
servicestation på Hythe Road, Scrubs Lane
i Willesden, London NW 10, för att förhöra
sig hur hårt man skulle dra bultarna när
motorn sattes ihop efter kolvbyten mm. Det
artiga svaret från Rolls-Royce var att man
drar muttrarna litet efter hand med början
från mitten av motorn och går utåt och med
det upplysande tillägget att det är upp till en
erfaren montör att på känsla avgöra hur hårt
man ska dra dem.
Vidare vände han sig direkt till Wilcot
(Parent) Co Ltd, som gjorde Wefcos berömda
patenterade skydd för bilens bakfjädrar,
för att lämna exakta måttuppgifter för
fjädringspaketen vid inköp av nya skydd.
På bilderna från Konstfack ser man att

parkeringsljusen på framskärmarna har en
strömlinjeformad design. De har nu ersatts
av traditionella stående runda lyktor som
passar korrekt till bilen. Det noteras att bilen
ursprungligen inte hade några positionslyktor
alls på framskärmarna. De tidigare extraljusen
som hade eftermonterats nedanför och
framför kylaren är nu borttagna.

G

eneralpoststyrelsens chaufför
Carlsson hade utrustat bilen
med imponerande men för
modellen överdimensionerade
huvudstrålkastare från Bosch. Dessa påminner
mycket om engelska Lucas P 100.
På äldre bilder har bilen strålkastare från
Lucas med något mindre lyktglas och dessa
fick Fransson och Eklöv med i köpet. Almberg
skriver i sina anteckningar att han fick tillbaka
dem av Fransson, som hade förvarat dem
hemma på sin vind.
På bilderna från konstfacktiden har
lampglasen ett slipat symmetriskt mönster
i mitten som ser misstänkt ut som svenskt
1930-tal.
Det fanns ingen kylarprydnad i form av
Charles Sykes Spirit of Ecstasy med när
Almberg förvärvade bilen. En sådan hade
suttit på bilen från början. Det framkom vid
Almbergs besök hos Burén att han i sin ägo
hade en Spirit of Ecstasy men den figuren
skulle enligt Burén ha kommit från en helt
annan totalkvaddad bil. Kanske kom de
överens om ett köp, för när Almberg var färdig
med renoveringen fanns en Spirit of Ecstasy
åter på sin rätta plats.

T

ydligen hade bilen förblivit
stillastående i ett och ett halvt
år under Generalpoststyrelsens
ägo och motorn hade beckat
ihop. Fransson och Eklöv
lyckades efter en dos fotogen och litet rullning
få igång motorn igen.
Renoveringsarbetet var helt slutfört i juli 1965.
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I

en gammal skvallertidning,
gissningsvis Svensk damtidning,
förekommer ett reportage
från ”sommarens stora bröllop” när
Barbara Wallenberg och Eric Wennerholm
gifte sig. Hela Stockholmssociteten med
Jacob Wallenberg i spetsen syns delta vid
festligheterna. Störst fokus får emellertid en
Rolls-Royce New Phantom 1927, som hade
lånats för transport av brudparet från vigseln
i Oskarskyrkan och till festen på Djurgården.
Det framgår inte av det bevarade

uppgiften att bilen var åter i England på
service 1934-35 för genomgång men några
mer detaljerade uppgifter lämnas inte.
I november 1961 hade Rolls-Roycen fått
nytt registreringsnummer i Stockholms län,
B41111. När alla de gamla länsanknutna
registreringsnumrena byttes 1973 erhöll den
det nya numret ECY931. Numera är bilen
registrerad i Danmark och det svenska numret
ECY 931 hade legat vilande till 2013 då en ny
Ford Transit övertog det.
Bland annat med fabrikens svar som grund
ansökte Almberg 1989 hos bilregistret
om ändring av årsmodell för ECY931.
Årsmodellen hade ju märkligt nog blivit
fastställd till 1931 vid ombesiktningen den
gången och nu begärde Almberg att bilen
skulle återfå sin korrekta årsmodellsnotering
för 1925/26.

122LC idag

utklippet vilken
datum vigseln ägde rum men det bör ha
varit i mitten på 1960-talet, kanske precis efter
att bilen var klar efter renoveringen.
Redan 1965 skrev Almberg till RollsRoycefabriken i Crewe för han ville ha
fabrikens egna uppgifter om bilens ursprung.
Han fick svar från fabriken att chassi nummer
122LC byggdes 1925-26 och skeppades till
Sverige i början av 1926. Fabriken bekräftar

Under de här åren var bilen lackerad i
mellanblått med svarta skärmar och ett par
röda coachlines. Troligen saknade bilen
koffert bak vid denna tid. Numera är den
blå lackeringen ersatt av en sober röd nyans
kombinerat med svarta skärmar och bilen
har fått däck med vita däcksidor, vilket
gör att man lätt kan missta den för en
amerikanskbyggd bil. Med sin allmänna
formgivning ser den faktiskt ut som en
Brewsterkarosserad Rolls-Royce från
Springfield, Massachusetts, USA, även
om ingen Rolls-Royce har försetts med
en exakt sådan här karossdesign i USA. Det
typiskt amerikanska formspråket har säkert
inspirerat chefsdesignern hos Nordbergs i
hans arbete. Den omständigheten att man kan
missta sig på bilens ursprungsland får också
ses som ett erkännande av det professionella
arbete som ligger bakom Nordbergs strävan
att göra Lotten Olsson nöjd med sitt förvärv.
Hennes Rolls-Royce är med andra ord av
högsta kvalitet även i de delar som inte har
gjorts av Rolls-Royce i England.
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Utvändigt är bilen i mycket gott skick i alla
delar. De gamla originalhuvudstrålkastarna
som sitter på bilen idag ser helt korrekta ut
med sina fina släta glas. Baktill har 122LC en
separat monterad svart koffert som matchar
bilen perfekt. På koffertens ena sida sitter en
liten fin originalplåt med namnet AB Hans
Ostermans i relief. Ostermans hade ståtliga
försäljningslokaler i Stockholm och även
lyxbilar ingick i deras sortiment, även om de
inte företrädde just märket Rolls-Royce.

P

assageraravdelningens grå
reliefmönstrade tyginredning,
som är lika fin som ny, har tydliga
drag av de Brewsterkarosserade
standardmodellerna från Springfieldfabriken.
Man sitter högt placerad i baksätet och
utrymmet är mycket generöst. Det här är en
bil som det är väldigt svårt att färdas i utan
att man blir sedd, så det är bra att möjlighet
finns att dra ner rullgardinerna för samtliga
fönsterrutor, om man känner att man behöver
färdas inkognito.

Med extrasätena uppfällda finns det plats
för i vart fall fyra passagerare i baksätet.
Framsäte och baksäte skiljs åt av en så kallad
half division, dvs en avbalkning som går upp
till bilens midja men ovanför den saknas den
traditionella mellanrutan av glas som annars
skulle ha stängt ute chauffören från ljudet
av all konversation i baksätet. Chauffören
sitter på ett säte som är täckt av ormmönstrat
skinn som verkar vara originalutförandet

med sitt vackra slitage. Instrumentbrädan
framför föraren är så stilig i sin gulskiftande,
blankpolerade metallyta att man är orolig för
att den som kör bilen tittar mer på den än
på den omgivande trafiken. Den rikhaltiga
instrumenteringen, vari även ingår klocka och
oljeträcksmätare, gör utsikten framåt-nedåt
absolut betagande. Det är emellertid ägnat
att förvåna att man på dörrarnas insidor vid
fönsterstolparna i den främre kupén kan se
de nakna men rödlackerade ytorna på plåten.
I övrigt är dörrinsidorna fint klädda i svart
skinn.

B
N

ilen bär faktiskt spår
än idag av sitt senaste
besiktningstillfälle. Det var
i januari 1972 när bilen
var inne på kontrollbesiktning hos Svensk
Bilprovning. Det blåfärgade klistermärket
sitter fortfarande kvar i nederkanten på
vindrutan som ett minne av händelsen.
umera bär bilen dansk
registrering, eftersom den är
i dansk ägo sedan några år.
Nu är den åter till salu genom
Rohdins i Trollhättan försorg. Det skulle
förstås uppskattas om den kom att repatrieras
till svensk mark igen. Detta är ju en bil
med helsvensk kaross och en omfattande
svensk historik med god proveniens som
har framgått ovan. Det måste väl finnas flera
hugade spekulanter här i landet som förstår att
uppskatta den här bilen med sin intressanta
svenska bakgrund och är beredda att slänga
upp de 1,3 milj svenska kr som Rohdins nu
begär för denna dyrgrip?

E

tt varmt tack till bilens danske
ägare och till Anders Rohdin
hos Rohdins i Trollhättan,
som båda har ställt delar av
det omfattande bevarade materialet till
redaktörens förfogande som underlag till
denna artikel.

rrec scandinavia 65

ÄNNU ETT REKORDÅR

Bentley Motors fabrik i Crewe England sysselsätter cirka 4 000 personer och företaget har försäljningsställen i 54 länder. Nu rapporterar man med viss återhållen
stolthet att man lyckades sälja över 10 000 Bentleybilar under 2013, fler bilar än
något av de tidigare 95 åren under vilka märket Bentley har existerat i olika skepnader.
Detta är ingen dålig prestation, särskilt mot bakgrund av att Bentley är bland de
dyraste bilarna på marknaden (Bentley är världsledande med sin marknadsandel
på 25 procent av hela lyxbilssegmentet) och att den finansiella oron i världen ännu
inte har repat sig efter problemen i den amerikanska ekonomin och finansiella kaos
i södra EU-området medan den förväntade konjunkturuppgången alltjämt låter
vänta på sig.
Märket Bentley erbjuder idag ett utökat modellsortiment vilket har underlättat
för företaget att få ökad avsättning för företagets produkter. Varje modellvariant i
sortimentet uppvisar någon försäljningsökning. Sensationellt bra har det gått för
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den helt nya stapelmodellen Flying Spur
som bara hade varit ute fyra månader
under 2013 och hann säljas i 2 005 exemplar. Som jämförelse såldes 2 700 av
den gamla Flying Spur under ett helt år,
uträknat som genomsnittet för dess sju
år i produktion.
Någon särredovisning av försäljningsantalet i Sverige lämnas som vanligt inte.
Förhoppningsvis kommer försäljningen
av den nya modellen Flying Spur att kunna uppvisa snygga siffror även i Sverige.
Jan Segerfeldt

2013

Totalt sålda bilar 10 120

2012 förändring

8 510

+19%
-3%

fördelat på

USA

3140

2457

Kina

2191

2253

+28%

Europa

1480

1104

+11%

Mellanöstern

1 185

815

+45%

Asien

452

358

+26%

Japan

291

190

+53%
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QUIZ 1-2014

Rolls-Royce Enthusiasts’ Club
Norwegian Section
Arrangerer Rally/Årsmøte på Rjukan

22-24 august 2014

Før Rjukan ble bygget for omlag 100 år siden, var dette en fjelldal med spredt
bosetning.For at Norsk Hydro skulle tilfredstille kraftbehovet for sin kunstgjødsel
produksjon, ble den gang verdens største vannkraftverk (Vemork og Såheim)
bygget i elva Måna.
Norsk Hydro prosjekterte og bygget byen Rjukan etter datidens mest moderne
prinsipper for sine medarbeidere, og er nå kandidat til UNESCOs verdensarvsliste.

Den här gången är frågan helt enkelt vad är det här för en bil:

A. Bilmärke B. Coupéns särskilda modellnamn
C. Årsmodell D. Karosserimakare E. Formgivare

Det här blev ingen vanlig modell men den gjordes i en liten serie och såldes i några exemplar.
Kanske bör den betraktas som en betydelsefull föregångare till en annan mer känd modell från
samma biltillverkare något år år senare. Det uppstod inledningsvis meningsskiljaktigheter mellan
tillverkare och karosserimakare när det gällde utformningen av den mest dominerande delen av
designen framtill nämligen fronten. Detta löstes genom en begränsad efterföljande modifiering.
Den här karosserimakaren är inte bara känd för denna specifika modell. Man gjorde samtidigt
flera andra mer vanligt förekommande modeller för några av de stora biltillverkarna. De startade
också sitt eget bilmärke 1954.
Mejla in ditt svar till redaktionen, jan.segerfeldt@glocalnet.net
Självklart är det fritt fram för alla medlemmar, oavsett ni är med i den danska, norska eller svenska sektionen, att försöka sig på att svara på Quizen. Om ni inte kan svara på alla fem delarna så
försök i alla fall på de delar ni kan svara på, eller gissa. En chansning kan löna sig!
Alla ni som har svarat rätt kommer att belönas med ett hedersomnämnande i Bulletinen nr 2
2014. Det rätta svaret kommer också att redovisas där. En artikel om den aktuella bilen med avslöjande av alla de intrikata detaljerna kommer också att publiceras.
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Rjukan er kanskje mest kjent for Tungtvannsabotasjen under 2. verdenskrig. Den
mest kjente av flere filmer om denne aksjonen er trolig “Kampen om tungtvannet”
med Kirk Douglas i hovedrollen.

Vi skal til topps på Gaustatoppen, 1883 moh.
Vi går ikke opp, men bruker Gaustabanen inni fjellet. Vi skal besøke Vemork med
utstillinger av sabotasjen og Industriarbeidermuseet, vi skal reise til fjells med
Krossobanen, sole oss i strålene fra Solspeilet (sol fra to sider) og besøke DF
Ammonia, og en fredet dampferge.
Mer informasjon, samt påmeldingsskjema og kjørebeskrivelse finner du på:
RREC.no
Hvis spørsmål, vennligst kontakt: John Ausland <john.ausland@lyse.net>

på
SJÖMAGASINET

NORDISKT MÖTE
Vi saknade dem förra året men i år blev det ett kärt återseende - danska och norska deltagare tillsammans med
oss göteborgare vid den stora kvalitetsmatavsmakningen,
det traditionella julbordet hos Sjömagasinet i Göteborg.
Jan Segerfeldt

Vi har 146 olika rätter på vårt julbord och i princip lagar vi allt själva, säger ansvarige
krögaren och kocken Ulf Wagner. Populäraste inslaget är faktiskt skagenröran, kanske
egentligen fullt naturligt för Sjömagasinet brukar anses bäst i Sverige på fisk och skaldjur. Nytt för året är att blodpudding ingår som en extrarätt i julbordet. Annars är det
skinka och lutfisk som vanligt och 14 olika sillar. Förberedelsearbetet startar redan i
september. Mycket har kockarna lagat i god tid innan och fryst in men många rätter
kan bara göras samma dag som de serveras. 37 heltidsanställda ser till att det blir högsta
kvalitet på allt som görs i köket. Attention to detail skulle Henry Royce ha sagt. Och resultatet är enastående, vilket också märks på tillströmningen av lunchgäster. RREC har
valt Sjömagasinet många jular tidigare. Vi vet att även om det är dyrare här än på en del
andra ställen så är allt som serveras här garanterat gott.
Någon direkt julstämning kändes inte på väg till Sjömagasinet, för det var mest gråkallt
och fuktigt ute, men väl inne i värmen och tillsammans med våra goda RREC-vänner,
varav tre kom hela vägen från Norge och två från Danmark, så kändes det ändå som om
man kunde närma sig jul- och nyårshelgerna med tillförsikt. Som vanligt lägger man
säkert på sig flera kilon kroppsvikt efter denna njutningsceremoni men de brukar ramla
av igen efter några månader, eller kanske inte...? Man kan inte gärna stoppa i sig av alla
de 146 sorterna men Wagners delikata rätter är svåra att avstå ifrån. Så varför ska man?
Absolut inte skagenröran men kanske blodpuddingen...
Vi tackar åter Claes-Thure för att han hade sett till att vi fick komma med i år igen.
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på
Torpa Pensionat
Jullunch

7 december träffades vi ett antal medlemmar på mysiga
Torpa pensionat för jullunch. Vi samlades först kring lite
glögg där Bo Önnermark uppvaktades med diplom och
guldmärke för 50 år i klubben. Han blev medlem i England redan 1963 och tillhör en exklusiv skara på endast
20-talet medlemmar worldwide.
Därefter gick vi in i matsalen där jullunchen avnjöts.
Alla tycktes trivas och stämningen var god.
Efter måltiden blev det farväl och alla önskade varandra
God Jul och Gott Nytt År. Lars Nord
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Vi utför service och reparationer
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
Produktvägen 16
246 43 Löddeköpinge

Bilder från bilmässan Gran Turismo på Nacka Strand i höstas. Utställningen flyttade ett par veckor senare till Göteborg, se sidan 42.
Foto: Jerry Dåversjö

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

SWEDISH SECTION

Tryck
Team
annons
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Post-War Rolls-Royce & Bentley Parts Specialists

Visit our website

www.flyingspares.com
Have an enquiry?
Tel: +44 (0) 1455 292949
Fax: +44 (0) 1455 292959
Email: sales@flyingspares.co.uk
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Medlemsannonser

Medlemsannonser

Sælges:

1960 Rolls-Royce Silver Cloud II

Rolls-Royce Silver Spirit IV model 1997

Jag är nu inne på 20:e året som ägare till
denna fantastiska bil och har efter mycket
övervägande kommit fram till att det blivit
dags att ersätta den med någon annan modell. Priset har jag satt till SEK 295 000 (ca
EUR 32 000). Bilens chassinummer är SRA
169 resp. registreringsnummer BRO 120.
Bilen som har rullat ca 117 000 miles går utmärkt och jag har under mitt ägande aldrig
råkat ut för ett stoppande fel. Alltid besiktigad utan anmärkning och nästa tillfälle är
först våren 2015. Jag ställde av bilen under
några år i början av 2000-talet för karossrenovering vilken genomfördes uteslutande
med delar från England, främst från Healy
Bros men även från Colbrook. Bilen slipades
då helt plåtren innan den lackerades i dess
nuvarande nyans Tudor Grey. Bilen finns i
västra Stockholm.
Många bilder och mer information finns på
”http://rrsc4sale.webnode.se/”
Intresserade kan höra av sig till ”carl.kampe@hotmail.com” eller på +46-70-762 38 98

Kun kørt 15000 km (kun kørt om sommeren)
Den sidste model fremstillet i Crewe inden
BMW købte Rolls-Royce.
Kongeblå metallic med cognac beige læder.
Det helt nye instrumentbræt som kom i 1997.
Alt tænkeligt udstyr. Hel som fabriksny. Passet og plejet af Bernt Hansen i Rødovre.
Ring for pris.
Kan besigtiges efter aftale på mobil 40104711
Ole Damgaard-Nielsen
Odn@dnb.dk.

Till Salu:

Rolls-Royce Silver dawn 1952

Maskinellt och exteriört i mycket fint skick.
Mörk metallicgrå med mörkröd klädsel.
Allt mycket väl fungerande, enl. mätaren
9000 mil. Endast 760 tillverkade. Manuell
och RHD.
Bud över 225.000 SEK.

Rolls-Royce Silver Shadow 1976

Rolls-Royce Silver Shadow Two door
fixed head coupe 1968

Nylackad ljusbrun metallic, beige inredning
och i mycket gott skick, RHD.
Bud över 160.000 SEK.

Delar

Bensintank till Cloud I-II, gott skick, ge bud.
Strålkastarinsatser till Shadow, nya. Ge bud.

Metallicblå och i mycket gott skick. Allt väl
fungerande, RHD.
Bud över 140.000 SEK.

Kylargrill till Silver Shadow I i nyskick. Ge bud.

Rolls-Royce Silver Shadow 1973

Tvättskåp, avfettning i rostfritt. Ge bud.

Metallicblå med beige inredning. Har ännu
ej gott 10.000 mil. LHD, svensksåld, absolut
nyskick.
Bud över 200.000 SEK.

Motorlyft (spel) upp till 500 kg. Ge bud.

Tommy Strömberg
Ringvägen 7, 133 35 Saltsjöbaden
Tel. 0705 171877. email, tommy@jdv.se
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Sælges:
Dæk: Hercules 235/75 R15 105T ww

Vil du køre næste sæson i møde med flotte
nye dæk med hvid dækstribe?
En Rolls-Royce eller Bentley bør have dæk
med en hvid dækstribe. Det ser flot og
stilfuldt ud, og passer perfekt til vore biler,
som du kan se på billederne herunder. Vi
har fået mulighed for at indkøbe et parti
fabriksnye dæk af den viste type, som er:
Hercules 235/75 R15 105T ww
Det er et slangeløst radialdæk, der passer
til bl.a. Silver Cloud / Bentley S1-3 Derudover er der mange amerikanske vintagebiler som anvender denne dækstørrelse.

Er du interesseret så skriv eller ring tilbage
til Søren på enten markdal@energimail.dk
eller telefon 0045 2230 1958
Venlige hilsner
Søren Markdal og Klaus Bering

4 stk. dkr. 3.000,- excl. levering
(og så længe vi har nogen tilbage).
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Svenska Sektionens Styrelse Och Funktionärer
Styrelse

Lars Nord
Ordförande, Ansvarig utgivare bulletinen
Burvägen 2, 15270 Södertälje
Tel: 08 55080230, 070 3957558 Epost: chairman@rrec.se
Kai Adolfsson
Ledamot, Kassör Bankgiro: 5965-7528
Nordqvists väg 6, 13649 Vega
Tel: 08 7454878 Epost: treasurer@rrec.se
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
Tel: 070 5374330Epost: per11@telia.com
Mona-Lisa Illingworth
Ledamot, Internationell sekreterare
Torpet. Färlevfjordsvägen 32 Torreby, 45593 Munkedal
Tel: 0524 21310, 070 5389695 Epost: cloud1@telia.com
Jan Segerfeldt
Ledamot, Redaktör
Västra Palmgrensgatan 189, 42677 Västra Frölunda
Tel: 031 292946 Epost: jan.segerfeldt@glocalnet.net
Rune Johansson
Ledamot
Tveta Gård, Tveta 386 96 Färjestaden
Tel: 0485 38008, 076 2247705
Epost: runepolis@hotmail.com
Skype: rune.johansson46

Övriga funktionärer

Lasse Amarald
Teknisk samordnare
Buskudden 4, 18594 Vaxholm
Tel: 08 541 37279, 0707 774035
Epost: lasse@brollopsbilar.se
Göran Berg
Kontaktperson, If försäkring
Klavaslättsvägen 112, 26995 Båstad
Tel: 08 765 3103, 0431 366531, 0708 108118
Epost: goran.berg@rrec.se
Michael Andersson
Kontaktperson/Besiktningsman MHRF försäkring
Björnhuvudv 10, 184 93 Åkersberga
Tel: 08 54354376 må-to 8-17.00
Epost: michael42@telia.com
Anders Rohdin
Besiktningsman MHRF försäkring
Rohdins Automobile Service AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan
Tel: 0520-10806 Epost: anders@rohdins.se

Distriktsansvariga

Skåne, Halland
Göran Berg, Båstad, 0708-108118,
goran.berg@rrec.se

Öland o Kalmar län
Rune Johansson, Färjestaden, 076-2247705
runepolis@hotmail.com

Västergötland, Göteborg och Bohuslän
Ola Germundsson, 070-2791590
olagermundsson@gmail.com

Jönköpings-, Kronobergs och Blekinge län
Rolf Eriksson, Tingsryd, 070-6525630
genesmala@gmail.com

Christer Byhr
Suppleant, Layoutansvarig Bulletinen
Änggårdsplatsen 10, 413 19 Göteborg
Tel: 0706-636077 Epost: christer@byhr.se

Södra Stockholm, Södermanland, Östergöland
Kalle Giertz, Grödinge, 0705-229258
kalle.giertz@telia.com

Rolf Eriksson
Suppleant
Genesmåla Gård, 362 93 Tingsryd
Tel: 070-6525630 Epost: genesmala@gmail.com

Norra StorStockholm, Södra Uppland, Västmanland
Rune Sahlberg, Spånga, 070-9975917
rune.sahlberg@telia.com
N Uppland, Dalarna, Norrland
Roberth Nironen, Gävle, 070-3991765
roberth.nironen@rrec.se
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Bestyrelsen RREC Danish Section
Formand
Jens Kjaerulff
Ansvarsh redaktör
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
familien@kjaerulff.net

Sekretaer
Sören Markdal
Fredensvej 5, 8860 Ulstrup,
Danmark
tlf. +45 8646 3616
sekretaer@rrec.dk

Bestyrelsemedlem Teknisk support
Kim Bögelund Larsen
Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 4147 tlf tid 1600-1800
kim@kimsvintagecars.dk

Naestformand
Henrik Kjaer
Kalundborgvej 204, Allerup, 4300
Holbaeck
tlf. 5944 0816, Mobil 2033 0816
hk@hkvvs.dk

Kasserer
Michael Christensen
Nordre Strandvej 82
8240 Risskov
Danmark
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
Tlf. 911 13 210
birk@statoil.com

Styremedlem
Jørn Viumdal
Tlf. 908 26 307
jorn.viumdal@biooffice.no

Redaktør
Ivar Engerud
Tlf. 901 72 980
iengerud@online.no

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

Varamedlem
Lars Ramsdal
Tlf. 403 09 000
lars.ramsdal@online.no

Besiktigelsesmann – Oslo
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Nya Medlemmar
Svenska sektionen

BLO108317 Karl Gösta Blom, Rosersberg
KAN108318 Karl Kankus, Hofors
BOR108447 Ulf Borgcrantz, Stockholm
HAR108488 Torbjörn Haraldsson, Härryda
KAC108444 Stefan Käck, Göteborg

Den norske seksjonen
Mireille Werring, Roseveien 5, 0585 Oslo

Den Danske sektion
Inga nya medlemmar.

BIL &
INDUSTRIBROMSAR

BILRESERVDELAR FERODO Friktionsmaterial.
Vi svarvar Bromstrummor, Bromsskivor och
svänghjul. Renov. Bromsok. SPEC limmar alla
typer av bromsbackar och friktionsmaterial
för industriella ändamål. Planar även Toppar.
Öppet: Månd. Torsd. 7.30 -17.00 Fred. 7.30 -15.00

Ranhammarsvägen 5, 16867 Bromma
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MANAGERS
BENTLEY
SÄLJS HOS
COY´S
Brian Epstein var Beatles manager
under de tidiga åren på 1960-talet
när Beatles slog igenom med dunder
och brak. I februari 1964
hade Beatles just lagt
USA under sina fötter
och medverkat på Ed Sullivan Show i amerikansk
TV. De var på hemväg till
England samtidigt som
Brian Epstein hade fått
leverans av sin nya bil,
beställd redan i slutet av
1963. Det var en Bentley
S 3. Brian Epstein brukade kallas Mister 25 per cent eftersom
han tog sin beskärda del av Beatles
enorma intäkter. Det var Epsteins privatchaufför som hämtade bilen precis
innan succékvartetten och hans manager anlände från USA. När de klev
av planet på Heathrow den 22 februari

1964 möttes de av ett stort pressuppbåd och 10 000 tjutande fans:
Journalistens fråga: Har ni egentligen
haft tid att spendera några pengar
på resan?
Beatles svar unisont: Vilka pengar?
Journalisten frågar: Har ni inte fått
några pengar av Brian?
Goerge Harrison, skrattande: Nej, nej!
Ni har väl sett vilken bil han har
köpt!
Under tiden stod privatchauffören och
väntade med Brian Epsteins bil på VIPparkeringen utanför flygplatsen.
Epstein behöll bara sin Bentley S3 i
knappt två år. Den har hunnit ha flera
ägare därefter men är nu åter ute på
marknaden. Bentleyn har genomgått
en totalrenovering och är i ett mycket fint skick. Den har fått behålla sitt
ursprungliga
registreringsnummer,
AJB400B.

Sista bokstaven är en årbokstav och
förekommer på registreringsnummer
utfärdade mellan augusti 1963 och juli
1964. Försäljningen av Epsteins Bentley sker på Coy´s klassiska vårauktion
på Royal Horticultural Society i London
den 11 mars.

