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Classic & Sport Car i Ulricehamn AB 
                     

 

Rolls-Royce Silver Wraith 1952 Two Door Four Light Fixed Head Coupé by 
Freestone & Webb. (design nr 3107) En av två byggda med denna kaross. Just 
denna bilen var utställningsbil vid 1952 års Earls Court Show. Bilen är i ett 
mycket fint bruksskick, besiktigad och helt körklar. Tre brukare sedan ny och 
den senaste ägaren har haft bilen i över 20 år och använt den regelbundet. 
Bilen är mycket original vad gäller färgsättning, inredning etc. Detta är en av 
de mest unika och spektakulära bilar som byggts på Silver Wraith chassi och 
perfekt rallybil.

Ferrari 360 Modena 2002. 3900 mil.
 I mycket fint skick. OBS Manuell 6 vx 
! Ovanlig färg ”GRIGIO ALLOY”, inred-
ning i mörkblått läder med silversömmar 
och borstad aluminium. 
Navigation, sportavgassystem, nya däck 
och servad.

Högkvalitativa sportvagnar från 
50, 60 och 70 talet köpes. 
Vi söker fram för allt Ferrari 
samtliga modeller, Mercedes-
Benz 190 SL, 300 SL Roadster 
och Coupé (måsvinge) Aston 
Martin, 
Porsche 356 och 911 etc, Jaguar 
XK och E-type etc. Även hela 
samlingar kan vara av intresse. 
Korrekt värdering och kontant 
betalning.

Totalrenoverad XK120 Roadster LHD 1953 i superskick. BRG och grön läder. 
Full dokumentation, bla certifikat från Jaguar Heritage Trust och maching 
numbers. 
Obetydligt körd efter professionell  totalrenovering och högsta standard.

Bilar sökes!

Ferrari 360 Modena

Jaguar XK120 Roadster 1953.

Rolls-Royce Silver Wraith 1952

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB, Adress: Stora Skottek, S 5-23 31 Ulricehamn, Sweden
Hemsida www.classicsportcar.se Tel. 0046 321 416 08 Mob. 0046 709 820 255 E-mail. kjell_lind@swipnet.se
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Just hjemkommet fra AGM (Annual 
General Meeting), som fandt sted pri-
mo april i Hunt House, hvor jeg deltog 
sammen med Allan Rosetzsky, kan vi 
glæde os over, at det lykkedes for Al-
lan at blive indvalgt i bestyrelsen for 
RREC Ltd. (Hunt House) sammen med 
9 andre kandidater (4 Continentale og 
6 engelske). 
 Allan Rosetzsky opnåede over 370 
nettostemmer, hvilket er meget fint, 
sammenlignet med at den største 
stemmesluger fra england opnåede 
560 stemmer.  Så vi ønsker stort til-
lykke til Allan med valget.
Arbejdsopgaverne i bestyrelsen blev 
fordelt efter ønsker og tidligere erfa-
ringer, og Allan bliver - med sin bag-
grund som tidligere medicinaldirektør 
i stor international virksomhed - i 
fremtiden primært beskæftiget med 
økonomi og finansielle opgaver. 
Den øvrige del af AGM, var meget fo-
cuseret på at klubbens medlemstal, 
der gennem de seneste år er faldet, 
samtidig med at gennemsnitsalderen 
støt stiger (ikke så underligt), men i et 
forsøg på at vende udviklingen, opret-
tes nu nogle arbejdende udvalg under 
bestyrelsen, bestående af personer 
med særlige faglig ekspertise, der på 
frivillig basis kan være med til at læg-

ge en strategi for hvordan medlemstil-
bagegangen kan vendes til fremgang.
En anden ”stor sten”, der skal flyttes er 
omkostningerne, der er meget tunge 
i forhold til indtægterne, hvorfor vi  
fik fremvist hypotetiske grafer, der di-
rekte viste hvornår klubben ville være 
konkurstruet, hvis ikke der blev gre-
bet ind overfor den store økonomiske 
slagside. Dette er den største opgave 
for den nye bestyrelse at løse.
Alle er enige om, at kontingentstig-
ninger ikke er en ønskelig løsning, 
hvorfor vejen frem er at træffe radi-
kale beslutninger, der kan bringe ba-
lance i økonomien.
Når denne bulletin kommer ud, har vi 
overstået vort årlige træf, i Silkeborg, 

Formandens hjørne

Forts. sid 5
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Bäste Medlem,
När du får detta nummer av Bulletinen 
är vi mitt inne i sommaren. Mycket har 
hänt i klubben i positiv riktning. Moder-
klubben i England är mitt inne i en reor-
ganisering för att få klubben att fung-
era bättre. Det känns positivt!
Vi i Sverige har genomfört ett möte 
med alla distriktsansvariga (DA), där vi 
stämt av alla aktiviteter och hur vi skall 
få allt att fungera ännu bättre för allas 
bästa. Det känns bra att alla är positiva 
och fulla av tillförsikt inför framtiden. 
Våra DA är värda allt beröm för alla 
trevliga träffar och aktiviteter de ord-
nar för oss alla i klubben. De av er som 
har ideér om aktiviteter eller utflykts-
mål är mycket välkomna att kontakta 
den DA ni har närmast.
Jag hoppas vi får en lång skön sommar 
och att vi får många tillfällen till ut-
flykter med våra kära entusiastfordon. 
Givetvis att vi också kan träffas och ha 
trevligt tillsammans.
Vi har nu nyligen genomfört vårt års-
möte på Dömle herrgård i Värmland 
med utflykt till Selma Lagerlöfs Mår-
backa. Mer om det i nästa Bulletin.
Jag vill också uppmana alla att hjälpa 
vår fantastiske redaktör av Bulletinen 
med intressant material. Många har 
säkert något intressant att berätta om 
hur man kom över sin entusiastbil, eller 
hur man blev intresserad av hobbyn, el-

ler något annat intressant som vi andra 
kan ta del av. Många har uttryckt till 
mig att vår Bulletin blivit jättefin och 
med fler som bidrar med artiklar kan vi 
fortsätta att utveckla den.
Glöm inte heller att ni som har bil eller 
resevdelar/tillbehör att sälja annonse-
rar gratis.

BÄSTA HÄLSNINGAR MED 
FÖRHOPPNINGAR OM EN FIN BILSOMMAR
 
Lars Nord
Ordförande RREC svenska sektionen



MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
www.rrec.no   For medlemskap ( 1000 :-/år ) kontakt Jens Rönneberg 
på tel. 920 11 298. Sektionens bankkonto er: 1064.10.19319

Vi skulle nå være i godt gjenge for å 
nyte vår hobby sammen med familie 
og venner.
1. og 17. mai er naturlige dager for oss 
nordmenn å vise frem våre kjøretøyer, 
og en fulltegnet verksted dag hos Odd 
Moen på Askim auto 24. mai med hans 
dyktige mekanikere assistert av Pa-
trick (RR&B ekspert fra england)  lig-
ger vel også bak oss før dette blir lest. 
Fra den norske seksjonen er vi i skri-
vende stund fem biler som er påmeldt 
til det danske Forårs Rally i Silkeborg 
29.-31 mai. Ve ser frem til å treffes og 
utveksle erfaringer/kunnskaper med 
medlemmer i andre seksjoner, i tillegg 
til å nyte den kjente danske gjestfri-
het.
Vil også benytte anledningen til å pro-
motere det norske Rally Rujkan som 
arrangeres 22-24 August. Det er lagt 
mye arbeid i å få et flott arrangemang 
hvor historie og naturopplevelser er 
attraktive elementer. Se annonse an-
net sted i Bulletinen.
Oppfordrer igjen til å følge med på fa-
cebook siden, og å sende inn bilder fra 
turer/opplevelser med bilene.
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Åge Antonsen og undertegnede del-
tok på klubbens årsmøte i England 
første helgen i april. Det var givende å 
treffe deltagerene fra de andre med-
lemslandene. Klubben bærer preg av 
å være under omstruktering, så vi vil 
følge med på den videre utvikling.
Vil med dette ønske alle en god som-
mer, og oppfordrer til å nyte livet.

Med vennlig hilsen

Oddvar Birkedal 
RREC Norska sektionen 

 ”BULLETINEN NR 3 2014 KOMMER VECKA 40. HÄR KOMMER ATT 
FINNAS MASSOR AV REPORTAGE FRÅN SOMMARENS RALLYN I 

SVERIGE, DANMARK OCH NORGE.” 

 

RR/Bentley 
Entusiaster
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forsikre om, at man ikke behøver at 
være teknik-mindet, da det blot mu-
lighed for os alle til at være sammen 
omkring vore biler med lidt mad og 
drikke indblandet. Se invitationen 
inde i bladet.
Vi afholder vort  traditionelle Sjæl-
lands ”Mortens-Aften”- arrangement 
hos Beate & Claus Clausen  lørdag den 
8. november 2014 kl. 18.00 på Risby-
holm Gods, 4622 Havdrup, hvor det 
har været afholdt de sidste 4 år. 
Dette er en aften, hvor vi rigtig kan 
hygge os og få god Mortens-aften-
mad med det hele til ”Høkerpriser”. 
Vi håber at der i lighed med tidligere 
år kommer mange,  også ny medlem-
mer, der her har mulighed for at møde 
klubbens medlemmer fra den sjæl-
landske del af landet. Se invitation 
inde i bladet.
Med venlig hilsen 

Jens Kjaerulff
Formand RREC Danish Section

hvor der også har været generalfor-
samling, og vi vil i næste udgave nr. 3 
give et referat af hele begivenheden, 
hvor der pt. er tilmeldt omkring 50 kø-
retøjer.
Når vi skal se på de fremtidige begi-
venheder i månederne fremover, hol-
der vi vores ”Tekniske-Seminar” 2014 
hos Kim Larsen, i Bjerringbro, hvor det 
har været afholdt flere gange, tidlige-
re hvert andet år. 
I år afholdes det lø/sø. den 27-28. Sep-
tember 2014, hvor der bliver mulighed 
for at overnatte på det lokale Her-
berg/vandrehjem, da Madsens Hotel 
siden sidst er lukket. 
Det ville glæde os, hvis nye medlem-
mer udnytter denne mulighed, at lade 
dette være en chance for at møde 
medlemmer fra hele landet, og vi kan 
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EVENEMANGSKALENDER
Varje månad: Luncherna i Stockholm
Belgobaren i Freys Hotel kl. 12.30 första måndagen i månaden. 
för anmälan ring till Nils Vetterlein, tel 08-717 23 53, mobil 070-598 72 30.

Varje månad: Luncherna i Göteborg
Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 66.
Varje vecka:  Träffpunkt Stockholm Norra, ”The Nut House”, Torsåkers Slott.

Meddelande från distriktsansvarige kalle giertz
Kanske vill du själv ordna en aktivitet? Hör av dig till mig! Tfn 0705 229258 eller maila kalle.
giertz@telia.com

DANSKA SEKTIONEN

NORSKA SEKTIONEN
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Teknisk seminar hos Auto Askim.  Teknisk seminar 27-28 sept, se nästa sida
Års rally 2014 med årsmøte. Rjukan 22-24. august. Se sid 69.
Rallyansvarlig er Jon Ausland.  Mail: john.ausland@lyse.net   Tel: 911 45 081 
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1. juni 2014.                Klampenborg Classic Motor Meeting
5. juni 2014.               Dansk national køredag
5. juni 2014.               Træf Wedelslund Gods, Sjelle, 8464 Galten
28. juni 2014.            Dæk & Vinger. Skive lufthavn Kl. 9 – 17
2-3. aug. 2014.          Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøj Park
23-25. aug. 2014.      AUTOMANIA – Silkeborg Automobilfestival, 
                                      www.automania.dk
31. aug. 2014.           ”Jyllands Træf” hos Hvidsten Kro
18 – 19. okt. 2014.     Bilmesse & Brugtmarked i Frederica.
8. nov. 2014.            ”Mortens aften” på Risbyholm Gods ved 
                                      Beate og Claus Clausen.

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 kvalifikations-
tiden att få sina badges genom klubben i Sverige.

NOTICE BOARD
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SVENSKA SEKTIONEN

 
2014-06-20/22  Annual Rally Rockingham, nu med galamiddag och dans, 
info Mona-Lisa Illingworth, mail: cloud1@telia.com
2014-09-07/13  Annual Continental Rally, info Mona-Lisa Illingworth, 
mail: corniche@telia.com
Rally Runt Åsunden 23-24 augusti, se sidan 36.
Läs alltid på hemsidan för aktuell information!
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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.

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>

 ”Mortensaften” i RREC -DK 
 

RREC DK invitere medlemmer med ledsager til hyggeaften: 
 

Lørdag den 8. november 2014 kl. 18.00  
 
i kornmagsinet på Risbyholm Gods, Risbyholmvej 5A, 2640 Havdrup. 
 
Beate og Claus Clausen har endnu en gang været så venlige at åbne dørene for klubbens medlemmer  og denne 
gang med ledsager.  
Aftenen skal stå i hyggens tegn og inkludere spisning med ”Mortens-Aften”-mad med det hele.  Omkostningerne pr. 
person vil blive rene ”Høkerpriser” i lighed med tidligere år.  
 
Tilmelding til Formand, Jens Kjærulff tlf. 4014 8044 

RREC DK Teknisk Seminar 2014  
 

bliver afholdt den 27. sept. – 28. sept. 2014 hos  
 

Kims Autoimport, Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro.  
 

Der vil blive mulighed for at max. 20 deltagere under vejledning, selv kan foretage småreparationer og  
justeringer, heraf kan 9 være på lift.   
Der vil være mulighed for indkvartering på Nørgårds Højskole. Pris for dobbeltværelse kr. 600,00, pris for 
enkeltværelse kr. 450,00 begge incl. morgenmad.  
 

Prisen for selve arrangementet incl. forplejning er kr. 550,00  
 

Yderligere information og tilmelding til Kim Larsen, tlf. 8668 4147 (bedst 16 -18).  

Invitation til  
Teknisk Seminar 2014  
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RREC Svenska sektionen har utsett di-
striktsansvariga
(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 gången är det Ola och Eva Ger-
mundsson från Trollhättan

1. Vilket geografiskt område ansvarar du 
som DA för?
Vi ansvarar för Västergötland, Göteborg 
och Bohuslän

2. Vad vill du åstadkomma som DA?
På västkusten finns det redan ett antal 
etablerade evenemang som RREC ar-
rangerar eller deltar i. Västsvenskarna har 
ju även ett antal fina träffar i Danmark 
och Norge som man kan välja mellan.
Vi har som målsättning att komplettera 
detta med en lagom mix mellan plane-
rade lite större evenemang och spontana, 
gärna lokalt förankrade träffar. Vi är stora 
anhängare av samarrangemang med an-
dra distrikt, då vi tror att detta är ett sätt 
att nå ut till fler medlemmar. 

3. Vad har du genomfört hittills som DA?
Vi har inget arrangemang som vi ansvarat 

för inom RREC ännu, men vi har tidigare 
deltagit och även arrangerat flera evene-
mang med och i anslutning till RREC. 
Vårt första mailutskick gick ut i början 
av Maj 2014, till samtliga medlemmar i 
RREC, där vi presenterade oss som DA, 
samtidigt som vi berättade om våra ideer 
för 2014. Vi bad även klubbens medlem-
mar om hjälp att arrangera lokala träffar. 
Vi har fått många samtal och mail från 
hela Sverige, efter vårt utskick.
Vi höll ju förresten på att glömma att vi 
nyligen startat en svensk Facebook-sida 
åt RREC. På denna sida kommer vi att 
lägga upp bilder och text om kommande 
och genomförda evenemang. Länken 
till RREC:s Facebook-sida hittar du på 
RREC:s hemsida.

4. Har du något kommande DA-arrang-
emang som du redan nu vill berätta om?
Vi har just lagt fast ett program hos Kjell 
Lind i Ulricehamn den 23-24 Augusti. 
Kjell har tidigare ordnat flera mycket upp-
skattade träffar, så detta ser vi fram emot.. 
Det finns information om denna träff 
på annat ställe i denna RREC-bulletin. 
Vi har även idéer om ett återkommande 
samarrangemang mellan flera distrikt på 
temat ”Vättern Runt”. Vi vet inte om vi 
hinner få till någon träff i år, men nästa 
år är vi säkra på att det kommer minst en 
RREC-träff på detta tema.
Vi kommer regelbundet att delta på slus-
sträffarna i Trollhättan onsdagar i jun-
augusti. Vi har planer på utflykter till 
slott, bilträffar, muséer, restauranger och 
sevärdheter. Vi har även ett planerat eve-
nemang på Västkusten, med båtutflykt 
och whiskey-provning, som vi försökte 
sjösätta redan förra året. Vi får se om vi 
lyckas bättre i år. Mycket hänger på väder 

Sex 
frågor
till DA

och vind ... och på engagemang från våra 
RREC-medlemmar. Jo så har vi ju det 
där med ett tjejrally som vi någon gång 
skall försöka att arrangera. Tjejerna kör 
bilarna (om dom vill) och karlarna åker 
med. Vi tror det skulle kunna bli en ka-
nongrej och vi siktar på att göra detta i en 
eller annan form.

5. Hur får du medlemmarna i ditt DA-
område att komma i kontakt med dig?
Enklast når man oss på mail:
olagermundsson@gmail.com
eva.germundsson@gmail.com

Men även telefon går förstås bra;
070-2791590 (Ola),
070-8286231 (Eva).

6. Har du någon mer DA-fråga du vill ta 
upp?

Vi tycker det är mycket positivt att vi som 
är DA, känner varandra så pass bra och 
att vi träffas regelbundet. Det gör att vi 
enkelt kan hjälpa varandra med arrang-
emang och kontakter över gränserna. 
Själva arbetar vi just nu med ett besök hos 
Koenigsegg i Ängelholm i samband med 
att Norrvikens Trädgårdar i Båstad på 
nytt låter RREC arrangera en bilutställ-
ning den 15-16 Juli 2014. 

Något som engagerar oss är hur vi får med 
yngre deltagare och bilar på våra träffar. 
Vi har en fantastisk guldgruva att ösa ur 
med gamla fina bilar ... och medlemmar 
... men när det kommer till återväxten, så 
måste vi även få med barn, barnbarn och 
den yngre generation Rolls-Royce och 
Bentley-ägare och anhängare som kanske 
inte ens funderat på att bli medlemmar 

i RREC. Vi får då leta upp och övertyga 
dem om att komma med i denna mycket 
trevliga bilklubb.

Välkomna till Västsverige, alla RREC-
medlemmar!
Fundera gärna om det finns några ut-
flyktsmål som du kan tipsa oss om, eller 
om du vill arrangera en träff med RREC 
- kontakta oss.
Är du på sommarutflykt med finbilen, 
tveka då inte att höra av dig till oss för en 
miniträff!

Med vänliga hälsningar
Ola & Eva Germundsson
Trollhättan



I samband med Retromobile-mässan i 
Paris i februari i år höll Artcurial Motor-
cars sin Retromobile Auction. Här sål-
des flera intressanta bilar. En av dessa 
var en vänsterstyrd Rolls-Royce Silver 
Cloud II H J Mulliner Adaptation Drop-
head Coupé från 1962, chassi nummer 
637LSAE. Enligt karosserimakarens lis-
tor levererades denna bil till sin förste 
ägare A Porumbeanu i maj 1962.

Ägare nummer 2 blev den kände fran-
ske balladsångaren och kompositören 
Charles Aznavour, som behöll bilen 
fram till oktober 1970, då han överlät 
den till den världsberömda filmstjär-

nan Brigitte Bardot (född 1932), som 
använde bilen under de år hon var bo-
satt i Paris. Bardot hade debuterat på 
film redan 1952 och med Och Gud ska-
pade kvinnan och flera andra succéfil-
mer stod hennes popularitet på topp 
under 1960-talets början. 1969 skilde 
hon sig från Gunther Sachs och bara 
några år därefter drog hon sig helt 
tillbaka från kändislivet. Hon ägde Sil-
ver Cloud-cabrioleten i ungefär två år, 
mellan 1970 och 1972, innan hon sålde 
den vidare till den parisiske skodesig-
nern Charles Jourdan, som lät lackera 
om den från ursprungsfärgen vit till 
sobert midnattsblå. Tyvärr finns det 

ROLLS-ROYCE 
gick billigt i Paris

Jan Segerfeldt

inga bilder på Brigitte Bardot under 
tiden hon hade bilen men det finns 
klara papper i form av registrerings-
dokument från franska myndigheter 
som bevis på att hon verkligen har ägt 
bilen. Den har bara haft ytterligare en 
ägare efter Jourdan. De sammanlagt 
fem ägarna har inte slitit nämnvärt 
på inredningen, som är original från 
det bilen var ny, så bortsett från om-
lackeringen så är detta en mycket fin 
originalbil.

Enligt den engelska tidningen Daily 
Express förväntade man ett högt pris 

på bilen med tanke på dess utmärkta 
ägarbakgrund av kändisar i tre led 
(den viktiga proveniensen!). Det spe-
kulerades om slutsummor på kanske 
£ 320 000, alltså ungefär 3,5 miljoner 
svenska kronor, men vid auktionen föll 
klubban efter ett slutbud av € 286 100, 
vilket motsvarar ca 2,5 miljoner svens-
ka kronor, alltså något lägre än vad 
marknaden hade förväntat och inte 
långt från vad som normalt betalas för 
en fin Rolls-Royce Silver Cloud H J Mul-
liner Adaptation drophead coupé utan 
särskild proveniens. Brigitte Bardot-
effekten verkar ha uteblivit!

Bardots 
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Den sista versionen av Rolls-Royce 
Corniche convertible blev också 
den sista tillverkade nya bilen i 
Crewe innan Rolls-Royce flyttade 
till sin nya fabrik i Goodwood och 
började göra helt andra modeller 
utvecklade av BMW. 
Det allra första exemplaret 
av Corniche V (chassi nr 
SCAZK20EXXCH68001) av 
årsmodell 2000 bjöds ut för 
utropspriset £ 95 000- 105 000 
men förblev osåld.
Den nya Corniche V convertible 
kom i januari 2000. Modellen 
skiljer sig från de tidigare 
Cornichebilarna som fanns 
antingen som Rolls-Royce eller 
Bentley, på så sätt att den har en helt egen 
design som avviker helt från motsvarande 
Bentley, kallad Azure. Trots det bygger 
båda bilarna på samma teknik och har 
samma bottenplatta. 
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Detta var den dyraste modellen av Rolls-
Royce vid tidpunkten. Corniche V hade 
förstås kvar den starka V8-an på 6,75 liter 
och 325 hästkrafter. 

Smygfotograferna ligger i buskarna 
och spanar efter nyheter på bilfronten 
precis som de alltid har gjort. Nu har 
de siktat den nya Rolls-Royce Wraith 
som cabriolet för första gången. Detta 
får ses som en bekräftelse på att en 
sådan verkligen kommer att tillverkas. 
Introduktionstidpunkten har inte 
tillkännagivits ännu. Att döma av bilden 
på den fullt kamouflerade provbilen så är 
den redan helt klar. 

Coupéversionen av Ghost, som kort 
och gott heter Wraith, har fastback-
akter så den här öppna versionen bör 
ha krävt en hel del ingenjörs- och 
designarbete när det gäller utformningen 
av bakändan och sufflettfunktionen men 
det verkar som bilen i övrigt är exakt 
som coupén, inklusive den bakvända 
dörraröppningstekniken och 6,6 liters 
V12-motorns 624 hästar men utan alla 

FÖRSTA SISTA 
CORNICHEN

WRAITH CAB 
KOMMER ! 

Jan Segerfeldt

stjärnorna i taket. Man bör räkna med att 
cabrioleten väger ungefär 100 kg mer än 
coupén och att toppfart och acceleration 
därför är något långsammare. 0-100 på 
cirka fem sekunder och toppfart 250 
km/t är inte något att skämmas för. ”And 
the world stood still” gäller nog även för 
cabrioleten!

Det mest sannolika är nog att bilen 
inte kommer i produktion förrän till 
våren 2015. Då får vi också veta vilket 
modellnamn Rolls-Royce Motors har valt 
att döpa sin nya cabriolet till. 
Det är inte självklart att den kommer 
att heta Wraith. Men om man ska gissa 
något redan nu, så kan man snegla på den 
motsvarande stora modellen Phantom 
Drophead Coupé. 
I så fall är det nog inte osannolikt att 
det nya namnet blir Rolls-Royce Wraith 
Drophead Coupé. 

Jan Segerfeldt
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Replica? Recreation? Lookalike?

Nej - det är inte bara ännu en billig kopia! 
Nej - det är inte en återskapad tidigare modell! 

Nej - det är inte en kinesisk dussinbil 
som tror att den ser ut som Bentley!

”What if” är en filosofisk utgångspunkt 
som har blivit på modet på senare 
tid. Vi vet alla hur Bentley under sent 
1930-tal höll på att exprimentera med 
en kompromisslös prestandasportbil 
som till och med skulle kunna tävla 
på Le Mans utan stora förändringar. 
Man hade redan kommit så långt i ut-
vecklingsarbetet och körtesterna på 
kontinenten att man övervägde att på 
1939 års bilutställning i London kunna 
introducera två versioner av Bentley 
Mark V, där en av dem kunde bli en 
sportbil i stil med den som populärt 
gick under benämningen The Embi-
rocs Bentley. Tänk om Bentley Motors 
ingenjörer och konstruktörer hade ett 
uppdrag att bygga en sådan prestan-
dabil utan alltför stora ekonomiska 
restriktioner, enbart för att den skulle 
kunna vinna på Le Mans 1940 och an-
dra världskriget inte skulle sätta stopp 
för hela projektet. Hur skulle en sådan 
Bentley Sport kunna se ut?

Det lilla företaget Bensport Ltd ligger 
i Ilminster i Somerset i sydvästra Eng-
land och sysslar med ombyggnader 
av Bentleybilar. Man kan närmast ut-
trycka det så att företaget först hjäl-
per dig med din personliga design av 
din Bentley och sedan bygger de den 
färdigt åt dig. Det kan börja med att 
du vänder dig till dem för att få hjälp 
med en snygg design på en gammal 

Bentley som du redan har, till exempel 
en Mark VI eller R-type, kanske med en 
standard stålkaross som behöver to-
talrenoveras, men du känner inte för 
att kasta dig handlöst in i det arbetet. 
Du vill hellre bygga nytt, utveckla, för-
bättra. Med det gamla chassiet som 
utgångspunkt vill du skapa dig en helt 
ny Bentleysportbil med retro-stuk, 
den bästa som hittills har skådats! 
På Bensport Ltd finns de kvalificerade 
bildesigners som kan genomföra en 
komplett nykonstruktion på ett gam-
malt chassi efter dina idéer. Har du 
inga egna briljanta idéer kan Bensport 
hjälpa dig från grunden. 

Den här första bilen började med ett 
chassi (B96TN) från en Bentley R-type 
standard steel saloon 1953 i dåligt 
skick. Bensport Ltd fick i uppdrag att 
skapa en snygg drömbil från koncept-
skiss till verklighet. Man kan se att H 
J Mulliners Bentley R-type Continental 
från 1952-1955 har bidragit till stor del 
med inspriration till designen men 
den nya bilen skiljer sig ändå så myck-
et från originalet att man inte gärna 
kan kalla den en kopia rakt av. Den här 
nygamla designen kan stå på egna 
ben. Utvecklingsarbetet har fortskridit 
och man har så småningom nått fram 
till att göra en ritning i naturlig storlek. 
Småändringar har varit fullt möjliga 
att beakta utefter hela vägen och har 
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också gjorts, så att man har fått for-
men precis som man hade tänkt sig. 
Det är jätteviktigt att alla basmåtten 
är uppmätta och kontrollerade flera 
gånger, så att man får kupéutrymmet 
i exakt rätt storlek och att avstånden 
mellan framruta, ratt, pedaler, tak-
höjd, bakåtsikt, dörröppningar m m 
stämmer överens med ursprungspla-
nerna. Många kompletterande detalj-
ritningar har utförts efter den första 
stora profilteckningen. Det är oerhört 
viktigt att de som skapar designen har 
stor erfarenhet av sådant arbete, så 
att det inte uppstår allvarliga problem 
som upptäcks så sent att det inte 
längre är möjligt att korrigera den. 
Självklart använder man den senaste 
CAD-datateknologin, så att proportio-
nerna blir de rätta ur alla vinklar, så-
dant som vi andra inte förmår avgöra 
förrän vi kan se bilen i verkligheten. I 
samband med datasimuleringarna 
har man kunna testa olika varianter 
av detaljutföranden, för att sedan 
välja det som passar bäst till helheten. 
Även arbetet med interiören har gått 
till på samma professionella sätt.

Prototypen byggdes sedan helt för 
hand i Coventry av ett annat företag 
som är duktiga på plåtarbete. Resul-
tatet är en tvådörrars fastback coupé 
byggd helt i aluminium med en run-
dad grussprutskyddad grillöppning 
som inte omges av den traditionella 
upprätta Bentleygrillen utan har fått 
en rundare form. Motorhuven öpp-
nas bakåt och har på ovansidan två 
rader med avlånga ventilationsöpp-
ningar för att effektivt avleda värme 
från motorrummet. Motorn är den 
ursprungliga men har kompletterats 

med elektronisk tändning. Den som 
vill kan få automatlåda, servostyrning, 
ventilerade skivbromsar, aluminium-
fälgar, elektrisk kylfläkt, air condition, 
elektriska fönsterhissar, centrallås och 
andra moderna bekvämligheter. Bak-
axelutväxlingen är som på R-type Con-
tinental 3,07:1. 
Inredningen är specialkonstruerad 
med modernt byggda sportframsä-
ten i skinn med elektrisk uppvärm-
ning. Kunden får själv avgöra om han 
vill ha den enkla målade sportbrädan 
med instrumenten samlade framför 
föraren som passar för en tävlingsbil 
eller en lyxig valnötsträfanérad instru-
mentbräda liknande Continentalbilar-
nas. 
Självklart ingår hastighetsmätare, 
varvräknare med varning vid 4 300 
varv precis som på R-type Continental, 
oljetrycksmätare, oljetemperaturmä-
tare och bränslemätare, voltmätare 
och klocka i standardutförandet. En 
annan detalj som har överlåtits till 
kunden att avgöra är om bilen ska ha 
stötfångare fram och bak eller inte.
Det som kan byggas i aluminium har 
byggts i alumimium såsom bränsle-
tank och kylvattentank. 
I övrigt är chassit oförändrat men ny-
renoverat i alla delar. Någon uppgift 
om bilens vikt framgår inte men den 
borde vara lägre än för en R-type Stan-
dard steel saloon (knappt 1 900 kg en-
ligt The Autocar 1953) och kanske till 
och med lägre än för en R-type Conti-
nental H J Mulliner (strax under 1 700 
kg  enligt The Autocar 1952) med tanke 
på modern bilbyggartekonologi. 
Kan den till och med överträffa Embi-
ricos Bentley (drygt 1 500 kg enligt The 
Autocar 1939)?

Bygget har precis presenterats som 
Bentley La Sarthe Grand Tourer. Den 
första bilen blev färdig i januari i år 
och finns nu på marknaden. Officiell 
invigning hade man på Techno Clas-
sica i mars. Bensport Ltd har överlåtit 
uppdraget att sälja bilarna till Richard 
Biddulph, välkänd säljare av klassiska 
Rolls-Royce och Bentley i det egna 
företaget Vintage and Prestige, vars 
nyöppnade showroom ligger i Grays i 
Essex, strax utanför London, se hemsi-
dan www.vintagerollsroycecars.com. 
Han har han just fått in B96TN till 
försäljning. Priset har satts till £ 425 

000 eller 509 023. Definitionsmässigt 
är den fortfarande en Bentley R-type 
årsmodell 1953. Det är alltså inte fråga 
om någon Continental trots utseen-
det. Det första exemplaret här på bil-
derna får betraktas som en slutlig pro-
totyp. Biddulph tar upp beställningar 
på liknande exemplar. 
Bensport Ltd väntar bara på beskedet 
- GO! - så kommer fler exemplar att 
byggas omgående. 
Om efterfrågan visar sig finnas för 
den här bilen, så finns kapacitet för 
tillverkning av upp till fem bilar per år 
hos Bensport Ltd.



Varje år har RREC samlat de konti-
nentala sektionerna i klubben för 
Annual Conference som hålls i  RREC:s 
högkvarter The Hunt House i Pauler-
spury i England i början av april. Tra-
ditionsenligt har vår svenska sektion 
skickat två delegater att närvara på 
konferensen. Vi skulle denna gång 
representeras på konferensen ge-
nom ordföranden Lars Nord och sty-
relsemedlemmen Per Östlund. Den 
från Bentley Motors lånade Rolls-
Royce Silver Ghost har fått en fin 
placering i The Hunt House.

För första gången i vår sektions historia hade vi bestämt i styrelsen att i  sam-
band med Annual Conference hålla vårt nästa styrelsemöte på plats i RREC:s 
högkvarter. Som man kunde befara skulle det inte bli möjligt att  samla alla 
ledamöterna i styrelsen men vi blev ändå fem stycken, vilket får anses ac-
ceptabelt  i  sammanhanget och fullt  tillräckligt för att  vi skulle kunna bli 
beslutsföra i formellt  hänseende. Styrelsemötet avhölls i  bibiblioteket i The 
Hunt House bland mängder av böcker om Rolls-Royce och Bentley och en av 
världens mest kompletta och dyrbart inbundna samlade årgångar av den 
engelska motortidningen The Autocar från 1903 och genom hela 1900-talet . 
Litteraturen förvaras dammfritt  inlåst i frontglasade bokhyllor i mörk ma-
hogny, vilket skapar en högtidlig känsla av att sitta i ett  styrelserum som lika 
gärna hade kunnat ligga på 14-15 Conduit Street i London, där Henry Royce, 
Charles Rolls, Claude Johnson med flera fattade alla viktiga beslut som från 
1904 och framåt avgjorde varje nästa steg i det legendariska bilmärket Rolls-
Royces och senare även Bentleys framtid.

I samband med styrelsemötet hade vi planlagt ett besök hos P & A Wood, som 
med åren har blivit  mer och mer en helig plats dit  man vallfärdar för att  få 
möjlighet att se de mest otroliga Rolls-Royce- och Bentleybilar som ännu ex-
isterar idag. Även vid detta tillfälle kunde man hos P & A Wood få se de mest 
fantastiska bilar som just nu råkade befinna sig hos företaget för renovering, 
förvaring eller bara någon liten löpande service. Vi blev generöst mottagna 
av företagets kontorspersonal, som släppte oss iväg att på egen hand gå runt 
och titta på bilarna som fanns i lokalerna. 
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Många fina Bentley hade också kommit hit  för olika grader av renovering el-
ler service. En särskilt  fin Bentley 3 1/2 litre med kaross av Vanden Plas var 
den som Sir Malcolm Campbell ägde (chassi nr B22GA, reg nr CXK1) och som 
förekom flitigt i reklamen i mitten av 1930-talet . 

Vi hade också turen att få se P & A Woods helt  nybyggda och då ännu inte 
officiella öppnade showroom för nybilsförsäljningen av Phantom, Ghost och 
Wraith.

En annan övertäckt bil som väckte vår nyfikenhet visade sig vara The Silver 
Dawn (reg nr R562), en av de tidigaste Rolls-Royce Silver Ghost som tillsam-
mans med den berömda The Silver Ghost (AX201) banade väg för Rolls-Royce 
världsrykte som den mest perfekta bilen som kunde köpas för (mycket) peng-
ar. Härtill  pågick renovering av ytterligare ett par Silver Ghostar, en Phantom 
I I I och några Phantom V. 

En av de första vi stötte på var en enormt stor rödlackerad bil vars karosseri 
var dolt  i  ett  illa anpassat skynke. Orsaken härtill  var tämligen uppenbar för 
det finns inte så stora skyddsöverdrag på marknaden att de räcker till  för att 
täcka en Rolls-Royce Phantom IV. Bilen visade sig nämligen vid avtäckningen 
av skynket, som de unga grabbarna som hade tagit  en tillfällig paus från me-
kandet gjorde på vår begäran, vara den Phantom IV (4AF20), som Hooper & 
Co byggde en unik Sedanca de Villekaross till  på beställning av Hans Höghet 
Prins Aga Khan med leverans i april 1952. Som ny hade den varit  mörkgrön 
utvändigt och med röd skinninredning men senare har den lackerats om i en 
rödmetallicnyans. Den här pampiga bilen förekom på en auktion i USA för 
något år sedan men blev då inte såld. Nu stod den här hos P & A Wood och 
vilade upp sig inför en kommande service.
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I  klubbhögkvarteret The Hunt House blev vi väl omhändertagna av Phillip 
Hall, dess alltiallo med den officiell titeln bibliotekarie men borde rätteligen 
vara curator, som ägnar flera dagar i veckan åt att sköta än det ena än det 
andra som behöver göras. Phillip Hall visade oss runt i de nyrenoverade bygg-
naderna, bland annat där man förvarar några kompletta chassin och en del 
arkivmaterial som är så hemligt att han inte ens fick berätta vad det innehål-
ler. Allt  han kunde avslöja för oss var att det kommer från fabriken i Crewe 
och härrör från den tiden på 1990-talet då sultanen av Brunei lät Rolls-Royce 
bygga helt  unika dyra bilar för honom, som han sedan har låst in i sina pri-
vata garage. Vi fick också möjlighet att se hur det stora arkivet ser ut med 
alla samlade kort med anteckningar om varenda chassi som Rolls-Royce har 
tillverkat sedan begynnelsen och Bentley sedan 1933. Här står vi i  The Royce 
Room där Phillip Hall berättar för oss om spännande efterlämnade föremål 
som har tagits tillvara efter Henry Royce.

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

Tel. 08-34 75 98, Fax. 08-32 55 46

FÖR: Förfinad, oerhört komfortabel, mycket snabb och betydligt mer hanterlig 
trots storleken än vad man kan tro. Fantastiskt fina material och allt är genomgå-
ende mycket elegant utfört.  

EMOT: Som enda besvikelse, vindbruset i motorvägsfarter. Fördelarna med de 
framåtöppnande bakdörrarna är diskutabelt. Man borde ha kunnat justera bak-
sätet. Vissa säkerhetsdetaljer saknas.

Full pott för prestanda med verkligen goda utrymmen, för bekvämlighet och väg-
hållning med stor smidighet, för kvalitet och tillförlitlighet i Rolls-Roycestil och 
med BMW-kvalitet samt för utrustningen som är i princip obegränsad men till ett 
pris. Den uppfyller alla krav på hur en äkta engelsk lyxkryssare ska vara. Man nju-
ter oavsett om man sitter vid ratten eller i baksätet. Kvalitet kostar men Phantom 
rättfärdigar sitt höga pris mer än väl.

Sammantaget är Rolls-Royce Phantom saloon helt igenom just det flaggskepp 
som den borde vara. Bilen är sensationell att köra och en upplevelse att befinna 
sig i. Den är byggd till de mest exakta kravspecifikationer. Verkligen en stor hän-
delse. 

Så säger den respekterade engelska bilköparguiden 
What Car om Rolls-Royce Phantom:

 

ÖVER £ 100 000 FÖR ÅTTONDE ÅRET

Bästa Köp



coachbuilders i London som en saloon i 
april 1955, levererades till förste ägaren E 
W Towler. Bilen hade redan från början 
reg no PYP258, samma nummer som 
den har idag. Det framgår av bokstäverna 
YP att numret på sin tid utfärdades av 
London City Council. Karosseriet har 
förändrats en hel del vid något senare 
tillfälle. Därom nämns intet i annonsen 
på nätet, bara att det är en Station Wagon 
från 1955. Den påstås vara en av bara fyra 
James Young station wagons tillverkade. 
Helt nytt skinn i inredningen, träarbetena 
renoverade, nya mattor och ny lack. Allt 
enligt EBay alltså.

James Young gjorde inte några likbilar 
(hearses på engelska). Det här exemplaret 

ENExtra 
RYMLIG 

SILVER 
WRAITHEn något udda Rolls-Royce har 

funnits annonserad på EBay i USA sedan 
februari. Bilen erbjuds för en summa av 
cirka 500 000 kr av en firma som kallar sig 
rollsbentleyimports och har specialiserat 
sig på import av Rolls-Royce och Bentley 
till USA. Den har funnits på EBay sedan 
1998 och brukar ha cirka fem-sex bilar till 
salu samtidigt. 

Denna Rolls-Royce Silver Wraith är 
högerstyrd och engelskregistrerad men 
den finns numera i USA. Bilens chassi no 
är DLW75. Karosseriet är tydligt och klart 
från James Young, design no WRM30, 
en ganska populär saloonversion som 
gjordes i flera exemplar. Bilen som 
alltså lämnade fabriken James Young 

Jan Segerfeldt
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har uppenbarligen konverterats till likbil 
av någon annan firma än James Young. 
Konverteringen bör ha skett på 1960- eller 
1970-talet, när bilens marknadsvärde var 
ganska lågt medan den alltjämt hade ett 
betydande bruksvärde. Det finns bilder 
på bilen tagna vid en filminspelning 
1961. Då var den svartlackerade 
originalkarossen fortfarande intakt.

På den tiden fanns det relativt många 
småföretag kvar i England, vilka 
var specialiserade på ombyggnader 
av chassiförsedda bilar för 
begravningsbranschen. Några av de 
mer kända var Alpe & Saunders i 
Kew Gardens, T Startin i Birmingham 
och Woodall Nicholson i Halifax. 
Sannolikt har någon av dessa har gjort 
konverteringen på DLW75. Det måsta 
ha varit en rätt krävande arbetsuppgift 
att skapa en harmonisk helhet i 

designen och konstruktionen efter det 
att en del av karosseriet har tagits bort 
liksom all originalinredningen utom 
instrumentbräda och framstolar. En 
betydande del av det snyggaste på hela 
bilen, dess razor edge saloon-akter, 
har uppenbarligen bara kapats av och 
slängts. I stället har man byggt upp ett 
högt och kantigt bakparti och inrättat 
en särskild plats för kistan i lastrummet 
i aktern med lågt plant golv. Inredningen 
i likbilar brukar vara relativt enkelt 
utförd. I samband med den senaste 
renoveringen har man tagit bort allt det 
som var gjort för att likkistan skulle få 
plats och gjort om inredningen med en 
troligen nytillverkad soffa för baksätet. 
Ett utmärkt sätt att göra en för privat bruk 
mindre attraktiv likbil fortsatt användbar. 
Frågan är emellertid om marknadsvärdet 
för en sådan bil är tillräckligt högt 
för att investeringskostnaderna och 

renoveringsarbetet ska löna sig på längre 
sikt. Det är nog tveksamt med tanke på 
att det numera är ett ombyggt fordon och 
inte något korrekt original från James 
Young. Bilens utseende har definitivt inte 
förbättrats av ombyggnaden, även om 
bilen utan tvekan nu är väldigt praktisk 
för en stor familj som gärna åker på rallyn 
eller på längre semesterresor och behöver 
gott om plats för allt bagage. Frågan är 

om det inte skulle ha varit mer lönsamt 
att bygga om likbilen till en cabriolet. 
Problemet med sådana brukar vara att 
det är svårt att dölja bilens historia och 
de brukar därför inte bli särskilt eleganta. 
När man ser en likbil som har blivit 
ombyggd på det ena eller andra sättet så 
inser man att det inte finns några enkla 
och billiga genvägar att bygga en elegant 
Rolls-Royce!



Lars Nord
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Bentley Mark VI Figoni et Falaschi FHC 1947, chassi nr B9AJ, 
nysåld i januari 2014 hos Bonhams, Scotsdale, Arizona, för 
$ 605 000, efter en fullständig renovering. Bilen byggdes 
för en herr Rodrigues, som använde den för pendlingsresor 
mellan Paris och Monaco.

Rolls-Royce New Phantom Derby Speedster Brewster Replica 
1927, chassi nr S155PM, förbereds för försäljning vid Bon-
hams auktion 8 mars 2014. Klubbad för $ 214 500.

Concours           och auktion 
AMELIA ISLAND 

7-9 mars 2014 ägde bilauktionen 
och den berömda utställningen 
rum för 19:e gången på Ame-
lia Island utanför Jacksonville i 
nordöstra Florida. Lucia och jag 
tillsammans med Eva och Kjell 
Andersson hade bestämt att vi 
skulle åka upp till Amelia Island 
från vår vintervistelse i södra Flo-
rida. Eva och Kjell har varit där 
många gånger men för oss var 
det premiär. 

Det började på torsdag efter-
middag och fortsatte fredag/
lördag med visning av de bilar 
som sedan skulle auktioneras 
ut under lördagen. Detta ägde 
rum på gräsmattan utanför det 
elegant luxuösa Ritz Carlton ho-
tel med havet i bakgrunden. Det 
var många fina bilar som visades, 
däribland flera stycken fina Rolls-
Royce bl. a. en 1928 års Phantom 
I Special Roadster och en mycket 
elegant Phantom V från 1962. 
Bland andra fina bilar kan näm-
nas en Ferrari 250 GT series II 
från 1951 och en Mercedes 300SL 
Coupé från 1957. Sedan fanns 
det givetvis mycket amerikanska 
märken som Cadillac, Auburn, 
Packard och mycket mycket mer. 
Alla bilar i ett mycket fint restau-
rerat skick.

Då vi inte var här för att bjuda 
på några av bilarna tog vi på ef-
termiddagen en åktur ner till 
centrum av den pittoreska lilla 
staden Fernandina Beach på 
Amelia Island. Här kopplade vi 
av och laddade för den stora ut-
ställningen och ”Concoursen” föl-
jande dag.

2014
på

Rolls-Royce New Phantom Special Roadster By Hibbard & 
Darrin 1928. Klubbad för $ 275 000

rrec scandinavia 33
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Väl utvilade kom vi så till den 
stora utställningen på söndagen 
som äger rum på den otroligt 
vackra ”Golf and Country Club of 
Amelia Island”. Utställningen är 
tillsammans med Pebble Beach i 
Californien ansedd som det bästa 
som finns. Här ställs ut unika his-
toriska bilar och många kommer 
från privata samlingar från hela 
USA. Från utställningens intäkter 
ges stora donationer till sjukhus 
och frivilliga hjälporganisationer.

Årets utställning var förärad den 
f.d. F1-föraren Jochen Mass och 
celebrerade Mc Larens 50-årsjubi-
leum, Maseratis 100-årsjubileum, 
bilar motoriserade av Offenhau-
ser, Underslung Automobiles och 
bilar designade av Zagato. Detta 
var en otrolig utställning, aldrig 
har jag sett så många fina sam-
larbilar. De flesta aldrig visade pu-
blikt tidigare. Här fanns ca 350 ut-
ställda bilar. Äldsta bil var en 1895 
års Amstrong 6-Passenger Trap. 
American Underslung-bilarna 
från 1908-1914 är fantastiska med 
sina stora hjul. Här fanns också 
hela nio stycken mycket fina Due-
senberg, ja här fanns allt och lite 
till!

Efter att ha promenerat runt på 
utställningen, som var på golfba-
nans hål 10 och 18 med en per-
fekt grön gräsmatta, blev man en 
aning blasé. Den ena bilen finare 
än den andra.

Vi ägnade naturligtvis mycket tid 
på att titta på de utställda Rolls-
Royce- och Bentley-bilarna. Här 
fanns 13 stycken utställda Rolls-
Royce, bland annat en mycket fin 
svart Silver Wraith LWB från 1952 
som fick pris som ”Best in class”, 
men också så många som åtta oli-
ka exemplar av Silver Ghost. Bland 

En imponerande Rolls-Royce Silver Ghost från 1911 ska snart 
bedömas av de noggranna Concours-domarna.

Rolls-Royce Silver Ghost Double Pullman Limousine från 
1910, chassi nr 1392. Bilen döpt av ägaren till ”Mary Rose.” 
efter en känd sago   gur

Denna Rolls-Royce Silver Ghost Spring   eld Pall Mall från 
1925 deltog i 2013 års Alpine Rally-jubileum, 500 tuffa mil 
genom de österrikiska alperna, utan problem. Nu klar för 
Concoursen.

Bentley-bilarna utmärkte sig speciellt en 
1956 års Bentley S1 Continental DHC från 
Graber som kommit ända från Monaco.

För de som har möjlighet att besöka denna 
utställning i framtiden kan jag bara säga 

Rolls-Royce Silver Cloud ”Honeymoon Express” 
DHC by Freestone & Webb, chassi nr SGE270. Bilen 
som var färdig i juni 1958 har trots sin storlek 
bara plats för två och är den sista som    ck kaross 
hos F & W.

Rolls-Royce Silver Wraith H J Mulliner Limousine 
1953, design nr 7276, den första på den långa hjul-
basen. Det här exemplaret, en av 46 gjorda, var en 
av pristagarna vid Concoursen och körde ett äre-
varv för att ta emot publikens jubel.

Rolls-Royce Silver Cloud H J Mulliner Adaptation 
DHC, samma närmast perfekta bil som ett par veck-
or senare befann sig hos P & A Wood i England, där 
styrelsen för RREC Svenska sektionen som höll sitt 
styrelsemöte i The Hunt House i Paulerspury, kunde 
beskåda den närmare.

Bentley S Continental DHC 1956 by Graber. Den 
enda Continental med Graber-kaross.

att här kan man se de absolut finaste fina 
samlarbilar som finns - och detta i en otro-
ligt vacker och fin miljö. Så efter en inten-
siv långhelg återvände vi lyckliga och mät-
ta på fina bilar till vårt vinterparadis i Cape 
Coral i sydvästra Florida.

fi

fi

fi



Inbjudan till Rally Runt Åsunden
Lördag 23 - Söndag 24 Augusti.

Vi samlas för fika lördagen den 23 Aug. kl 10 – 11 på Stora Skottek 3 km söder om 
Ulricehamn. 

Under lördagen kommer vi att besöka Glasets hus i Limmared. Detta är ett nytt spännande 
utflyktsmål som ligger intill Limmareds glasbruk som är Sveriges äldsta igång varande 
glasbruk, grundat 1740. Se www.glasetshuslimmared.se Här kommer vi få se glasblåsning 
och bli guidade genom Limmareds Glasbruks intressanta historia och glasmuseum. Vi 
kommer även att äta lunchbuffé här. 

Därefter kommer vi köra runt Åsunden och via Hofsnäs Herrgård kommer vi till Torpa 
Stenhus. Här väntar eftermiddagsfika i Slottscaféet och för de som vill gå på rundtur i slottet 
kommer det att finnas tid för det. Se www.torpastenhus.se (inträdet till slottet ingår inte, 
betalas vid entrén för de som vill se slottet inifrån)  

Dagen avslutas på Hotell Bogesunds terrass med grillkväll, Ölprovning och andra trevligheter. 

Söndag 24 Augusti är det frukostbuffé på hotellet och hemresa. 

 

Kostnad för enligt följande: Hela arrangemanget i dubbelrum 1 120,-/person, i enkelrum 
1 380,-/person. Vad som ingår i priset är följande: Inträde glasetshus samt guidning, 
lunchbuffé. Fika på Torpas Slottscafé. Grillkväll på Hotell Bogesund med välkomstdrink, 
ölprovning mm. Övernattning på Hotell Bogesund 23-24 Aug. inkl frukostbuffé.  

För de som inte önskar övernattning blir kostnaden 635,-/person. Givetvis går det också bra 
om man bara vill delta på dagen (glasetshus och Torpa) och då kostar det 235,-/person. 

För de som ev. även vill övernatta från fred till lörd bokar ni det själva på 
www.hotellbogesund.se eller 0321-15410, ni uppger RREC så får ni ett rabatterat pris. (967,- 
för dubbelrum, 745,- för enkelrum inkl frukost) 

Anmälan senast 4 Augusti (då skall även deltagaravgiften vara inbetalad på klubbens Bg 
5965-7528). Anmälan görs till Anette & Kjell Lind. Vi nås på kjell_lind@swipnet.se eller 0321 
41608 alt 0709 820255. Vi svarar givetvis på eventuella frågor etc. 

Välkomna till en riktigt fin Rolls-Royce och Bentley dag runt Åsunden önskar 
Anette & Kjell  

 

# Reservation för mindre ändringar och ett mer detaljerat program kommer på klubbens hemsida 
inom kort. 
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Ingen vanlig
Webbdesign

Denna Rolls-Royce Silver Wraith 
(chassi nr WVH6) är inte precis vanlig. 

Därför är det fullt förklarligt 
att man nästan aldrig ser bilar som 

denna på den internationella 
begagnatmarknaden. 

Den var faktiskt lika ovanlig som ny. 
Ursprungligen gjordes bara två stycen 
sådana här coupéer och det finns lika 

många kvar idag. 
Alltså två.

Jan Segerfeldt
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BAKGRUND
Efter kriget fortsatte Rolls-Royce att göra 
chassin till karossbyggda bilar under 
namnet Silver Wraith, vilken skulle vara 
den direkta ersättaren till den före kriget 
tillverkade mindre modellen 25/30 hp 
Wraith. Samtidigt var Silver Wraith den 
enda nya modell man kunde köpa från 
Rolls-Royce runt 1946-47 och ett par år 
framåt, om man inte var nöjd med att 
köpa en komplett Bentley Mark VI med 
standardmässig stålkaross. 
Stora Rolls-Royce Silver Wraith-limou-
siner gjordes hos de traditionella mode-
husen Park Ward och H J Mulliner men 
också några hos de få mindre karosseri-
makare som hade överlevt kriget. 
Dessa småfirmors dagar var räknade, dels 
för att efterfrågan var mycket begränsad 
för dyra specialiserade bilar och dels för 
att Rolls-Royce själva hade köpt upp Park 
Ward och senare skulle köpa även H J 

Mulliner, men framför allt för att Rolls-
Royce började tillverka sina egna kom-
pletta bilar med standardkarosseri. 
En av de småfirmor som fortfarande 
kämpade sig fram var Freestone & Webb 
Ltd. 
Det kom då och då ut någon enstaka 
färdigbyggd bil på Daimler-, Rolls-Roy-
ce- och Bentleychassi från Unity Works, 
Brentfield Road, Stonebridge Park, Wil-
lesden, London NW10. Sedan starten 
1923 hade detta småföretag livnärt sig på 
att bygga ett litet antal karosser för de fi-
naste engelska lyxbilarna. 
Här hade inte mycket förändrats under 
de senaste decennierna. Det traditionel-
la hantverket levde vidare utan att man 
sneglade på världen utanför fabrikspor-
tarna som hade förändrats en hel del ge-
nom kriget. Freestone & Webb konstru-
erade sina karosserier på samma sätt nu 
som tidigare. 
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Tekniskt betydde det att man byggde ka-
rosserna i aluminium på en trästomme. 
Totalt 120 karosser hann Freestone & 
Webb bygga på Rolls-Royce Silver Wraith 
innan nedläggningen 1958. Av dessa var 
merparten eller 81 stycken på den korta 
hjulbasen, det vill säga chassin tillverkade 
1947-1952 (serie A-H, se den tredje bok-
staven i chassinumret). Ytterst få av dessa 
var disponerade som tvådörrade fixed 
head coupéer. 
Freestone & Webb själva kallade förstås 
karosstypen för two door, four light sa-
loon.
Freestone & Webb Ltd ställde ut sin two 
door four light saloon med design nr 
3107, kaross nr 1695, byggd på Rolls-
Royce Silver Wraith chassi nr WVH6 
(kallad H-serien efter tredje bokstaven i 
chassinumret) på den årligen återkom-
mande stora bilutställningen på Earls 
Court i oktober 1952. Rolls-Royce och 
Bentley hade en stor gemensam monter 
men därutöver hade alla karossbyggarna 
själva egna montrar. WVH6 ställdes ut på 
Freestone & Webbs monter, som var be-
lägen i nära anslutning till övriga karos-
serimakares. 
Det framgår av ett av chassikorten, som 
förvaras hos RREC på The Hunt House, 
att bilen gjordes direkt för att ställas ut på 
Earls Court Motor Show. Det fanns ingen 
första ägare noterad vid den tidpunkt då 
chassit levererades till Lillie Hall i juni 
1952. Först när bilutställningen väl var 
över i slutet av oktober skulle bilen leve-
reras till sin köpare, om en sådan hade 
uppenbarat sig. I detta fall dök uppenbar-
ligen en köpare upp, för det har anteck-
nats i chassikortet att bilen leverades till 

Lennards Ltd i Bristol den 12 november 
samma år, för att stå till disposition för en 
G R Mount Esq. 
Det finns sedan 1896 ett framgångsrikt 
företag i skobranschen, Lennards Foot-
wear Ltd i Staple Hill i Bristol. Mr Mount 
var företagets ordförande och VD under 
1950- och 1960-talen. 
När det gäller en så här udda modell som 
en tvådörrad bil var huvudregeln att det 
redan fanns en bestämd köpare, som har 
varit med och påverkat bilens utform-
ning, tittat på skisser och förslag och 
medverkat genom fortlöpande kontakter 
under hela den utdragna byggtiden och 
som sedan väntade tålmodigt i kulisserna 
under pågående utställning för att till slut, 
efter flera månader, få rå om bilen själv. 
Om Rolls-Royce skulle ha tillverkat den 
här bilen på chans utan bestämd köpare, 
så var det för att man var ganska säker på 
att få den såld på mässan. 
Det var ganska vanligt att det bland in-
tresserade mässbesökare kunde uppenba-
ra sig någon som bestämde sig direkt på 
plats att lägga beslag på en utställningsbil, 
innan den annars skulle skickas tillbaka 
in i försäljningsledet. 
Karossbyggarnas förhoppningar gick ib-
land så långt att man emotsåg flera be-
ställningar av en och samma modell, så 
att man hade något att arbeta med även 
efter utställningen. Ibland när det inte 
visade sig vara något stort intresse bland 
mässbesökarna, kunde delar av arbets-
personalen bli uppsagda och få gå hem 
omedelbart efter mässan var slut för or-
derböckerna var tomma.  Andra gånger 
kunde en bil bli en sådan plötslig succé 
att de anställda fick jobba nästan dygnet 
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det var det egentliga skälet till mitt be-
sök. Kjell har fått det ärofyllda uppdraget 
att hitta en ny ägare till Rolls-Royce Sil-
ver Wraithen efter dess tjugo år i svensk 
privat ägo, så nu fanns bilen hemma hos 
Kjell i hans garage. 
Äntligen skulle jag få se den stiliga cou-
pén i verkligheten för första gången, en 
upplevelse att se fram emot, för jag tycker 
från de bilder jag hade sett av den att den 
är en av de snyggaste bilarna som har 
gjorts på Silver Wraith-chassit.
Det första som slår mig när jag ser bilen 
i profil är att hjulbasen är lagom avpas-
sad för en så här stor tvådörrars coupé i 
förhållande till sin totala längd och ändå 
har bakpartiet ett rejält överhäng. Man 

kan därför förstå att det är vanligare med 
tvådörrade bilar på det tidiga chassiet där 
hjulbasen är 10 fot 7 tum än på det från 
1952 tillgängliga med fem tum förlängda 
chassiet, vilket sedermera blev standard 
på de återstående Silver Wraithbilarna 
upp till 1958-59. 
Det långa chassit är klart mer lämpat för 
de stora limousinerna, den vanligaste ver-
sionen i Silver Wraithsortimentet, med 
massor med benutrymme och annan lyx 
i baksätet.
Freestone & Webb var en av de första 
karosserimakarna som redan i mitten av 
1930-talet nappade på designstilen, som 
sedan blev mode de sista åren före an-
dra världskriget bland de dyrare bilarna, 

runt för att ta fram fler bilar omedelbart 
och ändå räckte det kanske inte för att till-
fredsställa en tillfällig topp i efterfrågan.
I det här fallet fick en köpare sannolikt 
syn på bilen under utställningens gång 
och bestämde sig där och då för att köpa 
den. Bilen tilldelades det engelska regist-
reringsnumret UMU3, vilket tyder på att 
numret har utfärdats av Middlesex Coun-
try Council. 
Det är alltså ett Londonnummer och inte 
ett Bristolnummer. Detta kan bero på att 
bilen registrerades redan inför bilutställ-
ningen, innan köparen var känd.
I vart fall så hamnade WVH6 så småning-
om i USA, där den ägdes av en person 
med en stor bilsamling och han körde inte 
så mycket med bilen. I maj 1992 importe-
rades bilen från USA till Sverige, där den 
har haft endast en ägare. 
De senaste åren har den inte körts särskilt 

mycket. Mätarställningen står idag på 
cirka 10 000 mil.
En närmast identisk coupé med chassi nr 
WVH22 och reg nr OFM1 levererades i 
december 1952 till D L Milne. Konstigt 
nog hade den bilens kaross fått siffran 
1691, alltså något tidigare i nummerse-
rien hos Freestone & Webb men ändå 
var den färdig ett par månader senare än 
WVH6. Detta visar bara hur lång tid det 
kunde ta att bygga bilar på det här gam-
malmodiga sättet. Denna systerbil finns 
fortfarande i USA.
Freestone & Webb gjorde också en fyra-
dörrarsversion som var likadan i desig-
nen som coupén i övrigt.

HOS KJELL I ULRICEHAMN
Jag hade stämt möte med Kjell Lind i 
Ulricehamn. Eller kanske man ska säga 
att jag hade stämt möte med WVH6, för 
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basen ger ett tungt intryck. Så även Free-
stone & Webbs design 3107. Samtidigt 
betyder det att den ser så där maffigt 
pampig ut när den kommer glidande re-
lativt ljudlöst. 
De långa dörrarna som är typiska för en 
tvådörrarskaross blir naturligen väldigt 
tunga och gör det tufft för gångjärnen att 
hålla emot dörrarnas egentyngd. Passage-
rardörren verkar ha saggat ner en aning 
och kan behöva justeras för att öppna och 
stänga utan problem. 
Bakluckan är inte heller helt i linje med 
resten av bakpartiet. Det är sådana detal-
jer som gör att, sett från vissa vinklar, så 
kommer inte den vackra formen till sin 
rätt. Kjell kommer självklart att gå över 
bilen innan leverans till ny köpare. 
Den ovanliga mörkbruna lackeringen 
med kontrasterande gulljusbeige sidor 
är utförd i högsta klass och speglingarna 
i den dominerande mörka ytan är impo-
nerande. Bilen har för närvarande inga 
coachlines varken på karossidorna eller 
på fälgarna, vilket i och för sig är konse-
kvent. 
Det framgår dock av originalfoton att den 
hade ljusa sådana ursprungligen som löp-
te utmed motorhuven, nedanför dörrsi-
dorna och ner framför bakskärmen allde-
les intill den ljusa karossidan och i dubbla 
närliggande parallella linjer på fälgarna. 
Grillen och kromdetaljerna är i mycket 
bra skick bortsett från någon liten inden-
tation på den bakre stötfångarens horn, 
vilket förklaras av att bakpartiet sticker ut 
en bra bit bakåt räknat från bilens hjul-
bas och alltid riskerar att få ta den första 
smällen när man backar för långt - precis 
vad som ursprungligen var avsikten med 

att utrusta bilar med särskilda stötfångare.
Interiört är bilen i mycket fint skick. 
Skinnytorna är behagliga och det ut-
valda valnötsträet är blankt och intakt. 
Freestone & Webb hade sin egen design 
av instrumentbrädan med halvcirkel-
formationer för vardera sidan, vilket ger 
en spännande effekt åt funktionerna för 
förvaring (handskfack), viktig informa-
tion (olika mätare) och hantering (olika 
reglage). 
Hastighetsmätaren är anpassad för 
svensk trafik genom att den är omgjord 
för visning med kilometer i timman. För 
baksätespassagerarna är det gott om plats 
med tanke på att det är en coupé. För 
dem finns på båda sidor cigarrettändare 
och askkopp elegant placerade i små rek-
tangulära öppningar i träpanelerna med 
spegel i bakgrunden. Dessutom har fram-
sätenas baksidor var sitt rymliga fack ut-
fört i fint valnötsträ för tidningar mm, så 
att de inte ligger och skräpar på baksätet. 
Så omtänksamt för rökare och tidningslä-
sare och så stilfullt utfört! 
Av de ursprungliga bilderna i Dalton 
Watsons bok The Elegance continues si-
dan 47 och The Classic Elegance sidan 
119 framgår att det från början fanns ett 
stort specialfack med lock under baksä-
tessoffan, där man kunde förvara en för 
sin tid hypermodern rullbandspelare. Nu 
syns inte längre några spår av den nymo-
digheten och även luckan tycks ha för-
svunnit. 
Men tänk om det fortfarande finns ett 
hemligt förvaringsutrymme här bakom, 
som är helt dolt för alla utom för ägaren 
själv. Vilket idealiskt smugglarutrymme 
det skulle vara för den som ska korsa 

nämligen razor edged-formerna. Freesto-
ne & Webb blev särskilt uppmärksamma-
de för sin kompromisslösa razor edge-de-
sign på Bentley 3 1/2 litre sports saloon, 
som hade många skarpa veck kombinerat 
med i övrigt släta ytor, till och med på 
taket. Designen fick till och med ett eget 
namn, Top Hat-designen, för den liknade 
formen på en cylinderhatt. 
Även den här coupén hos Kjell Lind har 
fått en design där det är många skarpa 
ytor som skapar otroligt tjusiga linjer för 
kupén, skärmarna och den starkt lutande 
bakluckan. Jag tycker att detta är ett stil-
moment som är toppen av konservativ 
och modern elegans i förening. 
Lutningen på bakpartiet är precis så ut-
dragen att bilen get intryck av att flyta 
fram och bakluckan blir som en ström-
linjeformad låda som smälter in i total-
formen. Hur kan man göra detta bättre? 
Nej det går inte!

Många gånger kan det vara svårt för den 
oinvigde att se skillnaden mellan en de-
sign från H J Mulliner och en från Free-
stone & Webb. De lånade friskt från var-
andra och var i allmänhet återhållsamma 
med överdrifter åt något håll, om inte 
beställarna hade egna idéer som de ville 
att karossmakarna skulle anamma. Det 
fanns alltid små utmärkande drag som 
skilde Freestone & Webb från övriga. 
En intressant designdetalj som bara Free-
stone & Webb använde sig av är det bak-
åtsträvande veck som går ner från bakre 
sidorutans slut och neråt en decimeter i 
midjehöjd och som får den effekten att 
det drar ut bilens taklinje. 
Enkelt och snyggt på samma gång. En an-
nan detalj som ibland utmärker Freestone 
& Webb är att de inte tyckte om parke-
ringsljusens vanliga placering på toppen 
av framskärmarna.
Många Silver Wraith på den korta hjul-
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turlig del av framskärmarnas konturer. 
Alltså hade man valt att utrusta bilen från 
början med samma typ av lyktor som sit-
ter på den samtida mindre Silver Dawn-
modellen. Det har också gjorts en tydlig 
notering på chassikortet att det ska vara 
Silver Dawn-lyktor på den här bilen och 
att de stora strålkastarna, som ursprungl-
ligen följde med chassiet vid leveransen 
av det till karosserimakaren, ska återläm-
nas till Rolls-Royce.
I dörröppningarna finns förutom plåten 
som anger namn och adress för karos-
serimakaren även en plåt där det står: 
Restored and supplied to the Bond Street 
association by Hooper & Co (Coachbuil-
ders) London. 
Vad kan ha varit skälet till att man har satt 
dit den plåten? Hooper & Co la ner sin 
verksamhet 1959, så det är inte sanno-
likt att något arbete utfördes hos dem vid 
den tiden. Namnet Hooper & Co har levt 
vidare genom decennierna till slutet av 
1900-talet, så det måste rimligen ha varit 
den Hooper & Co, som specialiserade sig 
på att bygga om nya Rolls-Royce SIlver 

Spirit och att utföra renoveringsarbeten 
på äldre bilar, som har gjort i ordning 
även den här bilen innan den hamnade i 
Sverige.
Kjell Lind berättar att han har haft flera 
förfrågningar från presumtiva köpare 
i England, Tyskland och Holland men 
att det hittills har varit ganska tyst från 
svenska intresserade. 
Risken är överhängande att den här bilen 
kommer att lämna Sverige igen och kan-
ske försvinna ner på kontinenten. Eller 
kan den hamna i Kina eller något annat 
avlägset land? Vem vet, den som lever får 
se...

landgränser med dyrbara diamanter eller 
kanske ännu mer aktuella dyrbara kom-
moditeter för vår tid så som vapen eller 
narkotika!
Apropå Dalton Watsons böcker så har 
framlidne författaren och förlagsägaren 
Lawrence Dalton valt att ha en teckning 
av just den här bilen på utsidan av The 
Elegance continues. 
Lawrence Dalton var väldigt aktiv i RREC 
och agerade ofta respekterad domare på 
flera Annual Rallies, särskilt i bedöm-
ningen av de deltagade bilarnas elegans. 
Bör man inte kunna tolka hans val av om-
slagsillustration som mer än en antydan 
om att den här bilen enligt hans förme-
nande är en av de mest eleganta Rolls-
Royce från efterkrigstiden? Jag håller i så 
fall med honom! 
Mekaniskt verkar bilen vara i mycket gott 
skick. Motorn är tyst och går väldigt jämnt 
och behagligt. Eftersom bilen från början 
tillverkades för den engelska marknaden, 
så är den givetvis högerstyrd. Med ratten 
på höger sida och med sin manuella väx-
ellåda kan den kräva viss tillvänjning att 
köra, även om växelspaken sitter på ”rätt 

sida”, det vill säga är placerad på golvet till 
höger om föraren. 
Det finns ingen servostyrning på dessa ti-
diga Silver Wraith, för den detaljen fanns 
varken som standardutrustning eller ex-
trautrustning förrän på årsmodell 1956. 
De senare modellerna är mer lättstyrda 
men är samtidigt något större till sina yt-
termått, vilket gör dem mindre smidiga 
än den här bilen i tät Londontrafik.
En annan intressant detalj på den här bi-
len är att den har små strålkastare som 
är infällda i framskärmarna. Vid den 
här tiden använde man som standard på 
Silver Wraith de separat stående stora R 
100-lyktorna. 
De flesta av dagens Rolls-Roycekonsu-
menter förknippar dem med modellen 
och attraheras ofta särskilt av dem när 
de ska köpa en Silver Wraith. Det är en 
sak att ha stora strålkastarlyktor på en 
stor tung limousine men när det gäller 
helheten i den design som Freestone & 
Webb valde för en two door saloon med 
flytande former, så är det betydligt mer 
lämpligt med dessa mindre och moder-
nare lyktor, som smälter in som en na-



rrec scandinavia 54rrec scandinavia 54 rrec scandinavia 55rrec scandinavia 55

Föregångaren till 
Bentley Continental

Inte många engelsmän hade väntat sig att Bentleys första 
sportbil efter kriget skulle bli denna bulliga kupé, ritad i 

Italien avPinin Farina, och byggd i Frankrike, av 
Facel-Metallon. Genom att den traditionella Bentley-grillen i 
fronten ersattes av en brett smilande luftkylningsöppning är 

det svårt att se att den här bilen ändå innerst inne är en 
väldigt typisk representant för den ultrabrittiska 

”The Silent Sportscar”.

När andra världskriget äntligen var över 
och Parissalongen årgång 1946 öppnade 
sina portar i Grand Palais för en bilhung-
rande allmänhet, vägrades biltillverkarna 
från de nationer som hade förlorat kriget 
att ställa ut sina produkter där. Ett kon-
kret utfärdat förbud för fiendeländernas 
bilar på utställningen innebar också ett 
stopp för bilar från närmsta grannlandet 
Italien. Detta hindrade emellertid inte 
italienska Carrozzeria Pinin Farina att 
parkera två av sina senaste kreationer på 
gatan alldeles utanför mässan och på så 
sätt dra till sig extra mycket uppmärk-
samhet i media.
Det gick att ta sig runt förbudet på andra 
sätt också. De tre nyckelpersonerna bak-
om en sådan affärsidé var Jean Daninos, 
chef för FACEL-Metallon SA och Walter 
Sleator från Rolls-Royce försäljningsbo-
lag i Frankrike, verksamt under namnet 
Franco-Britannic Autos Ltd på 25, Rue 
Paul-Valliant-Couturier i Levallois-Perret 
vid Seine i Paris, och så förstås den tredje 
parten i gänget, Batista Pinin Farina, som 
drev sitt framgångsrika karosseriföretag i 
Turin i Italien. 
Compagnie FACEL-Metallon bildades 

i Paris 1939 av Jean Daninos och hade 
skaffat sig många uppdrag för flygindu-
strin. Förkortningen FACEL stod för For-
ges et Ateliers de Construction d’Eure-et-
Loir. (Facel var lättare /fr. plus facile/ att 
uttala!) Efter kriget blev Facel känt som 
det stora metallstansningsföretaget för 
köksutrustningar som övergick till att 
göra sportbilskarosser för bland andra 
Ford, Simca och Panhard. 1954 skapade 
firman sitt eget bilmärke, Facel Vega. 
På ett så tidigt stadium som 1946 hade 
Facel fortfarande en bra bit kvar till att bli 
biltillverkare. Jean Daninos var bransch-
bekant med Walter Sleator. Sleator hade 
utmärkt sig redan 1939-40 med att or-
kestrera en Bentleyspecial, känd som The 
Embiricos Bentley, en lovande super-
prestandasportbil på Bentley 4 1/4 litre-
chassiet, designad av George Paulin och 
byggd i Frankrike. Paulin ritade också 
Bentley Corniche, en sports saloon på 
Bentley Mark V-chassiet, som var tänkt 
som en kommande produktionsmodell. 
Tyvärr fick den aldrig chansen att utveck-
las fullt ut på grund av mellankommande 
krig i Europa. 
Sleator var instrumental även vid till-

Jan Segerfeldt
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komsten av den nya sportbil som skulle 
tas fram på kontinenten omedelbart efter 
det att kriget nu äntligen var över. Sleator 
hade uppenbarligen stora visioner. Här 
gällde det att konkretisera visionerna, 
så att det kunde skapas en Bentley med 
sportig karaktär som påminde om de 
fornstora dagarna på 1920-talet, när W O 
Bentley gjorde sina snabba och sportiga 
landsvägslok.
Realismen i projektet fick Jean Daninos 
stå får. Han visste hur man bygger lätta 
karosser och kunde få även det mest trak-
torliknande originalchassi att ändra ka-
raktär. Nu fattades bara en perfekt kaross-
design och projektet skulle kunna rulla 
igång. Det var i den vevan som Jean Da-
ninos i sin tur vände sig till Pinin Farina. 
Daninos bad Farina om att utforma en 
snygg design som skulle matcha hans idé-
er om en modern Gentleman´s Bentley. I 
uppdraget ingick även att göra om bilens 
front så mycket som behövdes för att den 
traditionella Bentleygrillen skulle kunna 
smälta in i en lågt sportig formgivning av 
bilens frontparti. För även om bilen gavs 
ett aerodynamiskt utseende, så måste den 
enligt uppdragsgivarna ändå alltid lätt gå 

att känna igen som en Bentley.
Betydelsen av ett sådant exklusivt upp-
drag för Pinin Farina ska inte under-
skattas, för kommissionen att formge en 
kaross för en fransk kund innebar ju di-
rekt att produkten inte skulle riskera att 
bli utestängd från en framtida plats på 
de viktiga Parismässorna. Företaget Car-
rozzeria Pinin Farina hade etablerats re-
dan så tidigt som 1930 och hade hunnit 
samla på sig en mångårig erfarenhet av 
småskalig karosseritillverkning i Turin i 
Italien. Det blev svårt att få verksamheten 
att gå runt under kriget. Till råga på allt 
så brann fabriken ned i december 1946 
och det saknades pengar i kassakistan för 
återuppbyggnaden. Här behövdes verkli-
gen några bra uppdrag där man kunde få 
publicitet för att generera framtida jobb. 
Helst inne på mässan och inte ståendes på 
gatan utanför som 1946.
Farinas design började utmejslas och fick 
snart arbetsnamnet Bentley Cresta. Nam-
net var lånat från en tidigare experiment-
bil för Bentley i ett projektet som inleddes 
redan 1939 i samband med det årets stora 
Parissalong som aldrig blev av. Denna 
nya Bentley Cresta var en låg, strömlinje-

formad två-plus-tvåsitsig fastback coupé 
med mjukt rundade former. Eftersom 
den var lägre än Bentleys Standard steel 
saloon så hade man sänkt och kortat av 
styrstången och ändrat utväxlingen i bak-
axeln från 3,72:1 till 3,42:1 och satt in den 
nya starkare motorn på 4 556 cc, den så 
kallade Big bore-motorn, som ännu be-
fann sig på experimentstadiet och blev 
standard i Bentley MK VI på den engel-
ska marknaden först 1951. Bentley Cresta 
borde således vara något snabbare än en 
Standard steel saloon, även om något of-
ficiellt test i The Autocar eller The Motor 
aldrig har gjorts för att säkerställa uppgif-
ter om Crestans prestanda. Ändå märks 
att här finns kärnan och inspirationen 
till den några år senare presenterade helt 
engelskbyggda Bentley R-Type Continen-
tal, världens på sin tid snabbaste produk-
tionsbil med plats för fyra åkande och av 
vissa ansedd som den snyggaste Bentley 
som någonsin byggts. 

Bentley Cresta nr 1 (B323CD) byggdes i 
Pinin Farinas restaurerade fabrik i Turin 
i Italien. Arbetet bedrevs med fullt stöd 
av Bentley Motors i England. Enligt fabri-
kens uppgifter lämnade chassiet Crewe 
i april 1948. Som första ägare noterade 
man J S Daninos, vilket kanske var natur-
ligt eftersom detta egentligen var en bil 
byggd på ett rent experimentchassi och 
ingick i ett projekt som behövde hemlig-
hållas ytterligare en tid, innan bilen skulle 
bli helt färdig. Under konstruktionsarbe-
tets gång prövade man flera olika prestan-
dahöjande små detaljer, som man annars 
inte hade vågat introducera på det vanliga 
standardchassiet Mark VI i England, för-
rän man var helt säkra på att man hade 
uppnått bilföretagets högt ställda krav på 
den färdiga produktens ljudlöshet och 
bekvämlighet. 
Prototypexemplaret Cresta nr 1 ställdes 
ut på Bentleys monter på internationella 
bilsalongen i Paris hösten 1948. Man 
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Det lär ha hörts ett visst grymtande från 
Bentley Motors styrelsemedlemmar re-
dan när de bevistade Parismässan 1948 
och såg den första Crestan. Nog för att 
de gillade karossdesignen men de tyckte 
absolut inte om den moderniserade gril-
len. För att tillfredsställa makthavarna i 
Crewe modiferade Farina därför grillen i 
efterhand genom att återföra den till sina 
traditionella dimensioner, alltså hög och 
smal. Den smala kromade sargkanten bi-
behölls dock.
Man byggde bara ytterligare en Cresta 
hos Pinin Farina. De här första två bi-
larna som byggdes hos Farina kan väl 
närmast betraktas som prototyper eller 
i vart fall som förproduktionsexemplar. 
När man nu kände sig nästan säker på att 
modellen skulle vara tillräckligt intres-
sant på marknaden att det skulle vara värt 

hade haft djärvheten att göra grillen i 
en form som gjorde den svagt bakåtlu-
tande och bredare än hög och med bara 
en tunn förkromad inramning. Det var 
helt rätt form i förhållande till karossens 
mjuka former men på så sätt förlorade 
man förstås något av bilens Bentley-iden-
titet. Det blev trots allt en dämpat positiv 
publikreaktion på bilen. Någon enstaka 
beställningsorder kunde skrivas under 
redan på mässan men det är oklart om 
det verkligen ledde hela vägen till kon-
kret, fullföljd försäljning och leverans av 
en färdig Cresta. Utställningsexemplaret 
hade i vart fall ännu inte hunnit bli sålt 
till någon utomstående köpare, när exakt 
samma bil ställdes ut på den stora in-
ternationella bilmässan i Geneve i mars 
1949, alltså ett halvår efter debuten i Pa-
ris.

att satsa på en mindre serietillverkning, 
valde man att flytta hela fabrikationen av 
karosserierna till Facel Metallons anlägg-
ning i Frankrike. 
Den första ”franska” Crestan bär chassi 
nr B447CD. Crestans konstruktion var i 
linje med Facel-Metallons övriga sport-
bilar för Ford, Simca och senare Facel 
Vega. Bentley Cresta byggdes i ett starkt 
och lätt helsvetsat stålskelett som kläd-
des med alumuniumpaneler, allt gjort 
i standardiserad form med stora press-
verktyg. Enligt Bentley Motors orderbok 
var B447CD-chassiet klart i Crewe i juni 
1948 och skickades direkt till Frankrike 
för att förses med en kaross hos Franay. 
Nu vet vi att förste ägaren greve Manuel A 
Matos inte vände sig till Franay för att fär-
digställa sin bil utan till Facel Metallon. 
Om det från början hade varit grevens av-

sikt att anlita Franay men senare ändrade 
sig och gick till Facel i stället eller om 
anteckningen var ett rent missförstånd 
från Crewes sida, går inte att säga med 
säkerhet. Med tanke på Bentley Motors 
fulla uppbackning av Crestaprojektet, så 
verkar det trots allt ganska osannolikt att 
fabriken i Crewe inte hade full koll på till 
vem i Frankrike chassit skickades och 
hur det skulle komma att användas.
Sedan följde de serietillverkade bilarna, 
alla med samma karossdesign. Några av 
dessa försågs med den kontroversiella, 
breda ursprungsgrillen. Men inför 1950 
års modell lät Farina göra några mindre 
designförändringar som således blev 
den officiella Cresta-looken på den lilla 
serien av produktionsbilar. Här var det 
framför allt den mycket mer acceptabla 
motorhuvsformen i kombination med 
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en smal stående form på grillen som mer 
liknade den ”normala” Bentleygrillen 
(men faktiskt ännu mer liknade fronten 
på tidiga Princesslimousiner från Vanden 
Plas) som förhöjde utseendet på 1950 års 
Cresta. Samtliga Crestachassin var stan-
dardutrustade med hastightesmätare gra-
derad i km/t när de lämnade Crewe.
En ganska enkel fyrsidig försäljningsbro-
schyr för Cresta i den nya looken trycktes 
upp i begränsad upplaga. Troligen gavs 
den ut 1949 i samband med att seriepro-
duktionen inleddes hos Facel. Om det var 
Bentley Motors i England eller den fran-
ska försäljningsorganisationen Franco-
Britannic Autos, som ensam ansvarade 

för publikationen, framgår inte men det 
är bara det senare namnet som anges på 
dess baksida. Foldern är tryckt hos L L 
Laisney (inte Bentleys vanliga tryckeri) 
och är såvitt är känt bara utgiven i en 
enda version med engelsk text i en myck-
et begränsad upplaga.
1950 blev det sista tillverkningsåret för 
Bentley Cresta hos Facel-Metallon. Det 
finns uppgifter om att man hann göra 17 
stycken men enligt Crewe var det inte fler 
än tio chassin som skeppades ut från Eng-
land för att förses med Facelkarosserier.
Vid det här laget hade Rolls-Royce i Eng-
land (eller Bentley Motors) av okänd an-
ledning fått kalla fötter och drog sig ur 

samarbetet med Facel och Farina. Man 
satsade i stället fullt ut på att låta hemma-
företaget H J Mulliner & Co Ltd i London 
konstruera en Gentleman´s Bentley, vil-
ket blev den första officiella Bentley Con-
tinental. Denna nya Bentley, populärt 
kallad R-Type Continental, blev så lyckad 
att projekt Cresta från ett par år tidigare 
snart föll i total glömska, i vart fall vad de 
engelska kunderna anbelangade.
Rolls-Royce Motors hade ändå inte helt 
glömt bort Pinin Farina, för när en sportig 
coupé skulle tas fram i mitten av 1970-ta-
let föll det på Pininfarinas lott att stå för 
formgivningen i det så kallade Deltapro-
jektet, det som senare skulle resultera i 

coupémodellen Rolls-Royce Camargue.
Så Bentley Cresta var inte bara betydel-
sefull som egen modell med ambitioner 
att utgöra en supersportbil för Rivierans 
guldgossar mot 1940-talets slut. Den blev 
också den stora inspirationskällan till 
företagets framgångsrika nischmodeller 
Bentley R-Type Continental och tjugo år 
senare Rolls-Royce Camargue. 
’Borde den inte vara värd större upp-
märksamhet som ett viktigt historiskt 
steg i skapandet av legenden bakom nam-
net Bentley i dagens marknadsföring av 
märket?



rrec scandinavia 64 rrec scandinavia 65

RUNE ÅTER HOS 
NETHERCUTT

Fyrcylindrig Mercedes 37/95 Double Phaerton-Torpedo 1913 med kar Fyrcylindrig Mercedes 
37/95 Double Phaerton-Torpedo 1913 med kaross från Henri Labourdette Carrossier, Paris. 
Observera att bilföretaget Mercedes-Benz som ingår i bilkoncernen Daimler AG bildades 
först 1926 genom sammanslagning av de två stora konkurrentföretagen Daimler Motoren 
Gesellschaft och Benz et Cie.

Kompressormatad 8 cylindrig Bugatti coupé typ 51 1931 chassi nr 51133 med kaross från Lou-
is Dubos Carrosserie, Paris. Bilens ursprungliga ägare en herr Bith ville bygga sig en sorts 
mini-kopia av en Bugatti 57 SC Atlantic. Chassi och karosseri hamnade så småningom på 
skilda orter under 50 år men kunde återförenas när JB Nethercutt som redan ägde chas-
sit år 2000 köpte karossen på auktion och startade en renovering som var klar 2003. På 
Pebble Beach Concours samma år kom den tvåa efter just en äkta 57 SC Atlantic!

Hos Nethercutt Collection finns omfattande samlingar av kylarprydnader, bland annat 
Spirit of Ecstasy av olika storlekar och årgångar. Museet har också förutom cirka 250 av 
världens finaste automobiler ett av världens förnämsta automobilbibliotek och arkiv, där 
man bedriver forskning och även håller material tillgängligt för allmänheten. Här finns 
tekniska manualer, försäljningslitteratur, biografier om alla stora pionjärer och fordonsin-
dustrialister genom bilhistorien, kompletta samlingar av motortidningar, originalritning-
ar från karossbyggarföretag och databaser med omfattande information inom bilvärlden 
mm.

text: Jan Segerfeldt Bilder. rune johansson
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SHADOW 
a la Scapula

Något exakt svar på den frågan har vi 
inte. Allt vi vet är att Monsieur Pierre 
Scapula (mannen till vänster på bilden, 
född 30 mars 1916 och död 21 juni 2008 
i Paris) var konstkännare och särskilt in-
tresserad av europeiska antika möbler, 
särskilt fransk möbelkonst, men det sägs 
också att han var speciellt road av de-
korativa konstobjekt i silver (som Silver 
Shadow!?). Han var både bilsamlare och 
konstsamlare men rörde sig lika naturligt 
i modevärldens haute couture. Han sam-
lade också på smycken och dekorativa 
accessoarer. Pierre Scapula var en elegant 
och belevad gentleman och trivdes på 
stora flotta partyn. Han kände många av 
världens framstående politiker och affärs-
män och de beundrade alla hans talanger 
inom konst, mode och design. 
En del tycker att en vanlig Rolls-Royce 
Silver Shadow är alldeles för vanlig och 
att den har en alltför alldaglig formgiv-
ning. Det är väl just därför som den här 
redesignen har kommit till. Ägaren till 
en Rolls-Royce Silver Shadow standard 

steel saloon ville att hans bil skulle lyfta 
sig över mängden. Det finns väl utrymme 
för olika åsikter huruvida han verkligen 
har lyckats förbättra utseendet med dessa 
åtgärder. Frampartiets långa överhäng ger 
ett något överdrivet intryck medan bak-
partiet faktiskt har stora likheter med de 
egna designer som Rolls-Royce Motors 
utvecklade på prototypstadiet några år 

före Silver Shadow introducerades men 
som man övergav för den slutliga Silver 
Shadow-design som vi nu har vant oss 
vid. 
Det skulle vara intressant att få veta om 
Pierre Scapula hade fått i uppdrag av nå-
gon känd person att designa den här in-
dividuella bilen eller om han bara gjorde 

Bilen på bilden är en Rolls-Royce Silver Shadow men den ser inte 
riktigt ut som man är van vid. Det sägs att detta är en bil som är 
designad av Pierre Scapula. Vem är denne Pierre Scapula och varför 
gjorde han dessa förändringar i designen?

den för sig själv. Ännu mer intressant 
skulle det vara att få svar på frågan varför 
han la ner så mycket möda och besvär på 
att göra om en bil som redan i sitt origi-
nalutförande har ett så diskret elegant och 
välbalanserat utseende. Det kan väl inte 
ha varit för att ägaren ville dra till sig ex-
tra uppmärksamhet bland allmänheten?

Jan Segerfeldt
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Onde tunger har altid påstået, at det med 
sikkerhed kunne påvises hvor en engelsk 
bil havde holdt parkeret, dels det umisken-
delige visitkort i form af en oliepøl og så 
nogle bolte og møtrikker med forskelligt 
ubestemmeligt gevind......

Vi skal i det efterfølgende prøve at ansku-
eliggøre om der er noget om snakken og 
hvad der kan gøres, så ederne og forban-
delserne der ofte lyder fra hjemmeme-
kanikeren kan dæmpes af hensyn til den 
øv¬rige familie.

Man har i mange år haft standarder for 
de forskellige gevind og som sædvanligt, 
har man. aldrig kunnet blive enige om 
et system og det har _fol}; jo usigeligt 
megen glæde af i dag. På det europæiske 
fast¬land har det metriske gevind været 
dominerende i alm. og fin-gevind og frem-
byder sjældent kvaler idet komponenter 
og div. værktøj er tilgængeligt overalt. 
Amerikanerne har selvfølgelig benyttet 
sig af tommemålet og her er UNC (grov) 
og UNF (fin.) meget brugt og i få tilfælde 
kan man. støde p- NPT som er et rørgevind. 
Englænderne lavede som sædvanligt de-
res egne standarder og så begynder det at 
blive mere indviklet. :er har man BA (British 
Association), BSW (British Standard Whit-
hworth), BSF (British Standard Fine) og i 
sjældne til¬fælde British Cycle, alle baseret 
på tommesystemet og for at gøre det hele 
lidt mere overskueligt, benytter englæn-
derne sig også af det amerikanske gevind 
blandet sammen med deres egne i skøn 
fore¬ning.
Heldigvis kan vi dog begrænse udvalget 
noget, idet vore biler for¬trinsvis har be-

nyttet BP, og BSF på- især førkrigs model-
lerne og BA, ESF og UNF på efterkrigs mo-
dellerne. Det handler ganske simpelt om 
identificere det enkelte gevindvinden brug 
af vold og til det bruger man en skydelære 
og en gevindtæller som har en masse små 
blade med forskelligt gevind profiler delt 
op i metrisk og withworth. Begge dele fås 
hos enhver værktøjsforhandler.

For at bestemme et gevind er der 3 mål 
som er interessante, den nominelle dia-
meter, som er den ydre diameter og kan 
måles med skydelæreren, stigningen som 
er afstanden fra gevindtop til gevindtop, 
findes med gevindtælleren til man finder 
det blad som matcher gevin¬det og et tal 
på bladet angiver antal gevind pr. tomme. 
Det sidste mål er flankevinklen som er 55 
grader ved whitworth og 6o grader ved 
UNF, en lille forskel, men ret væsentlig ved 
tilspænding. ( Se skitse).

De fundne mål kan nu sammenlignes 
med de opgivne mål i en gevind og tabel 
og skulle så hermed gerne have bestemt 
den pågældende gevind type. Ved UNF er 
bolt & møtrik gerne mærket med en række 
sammenhængende O’er på en af fladerne, 
så sammenblanding med whitworth und-
gås. BA er kun fra 1/4” og nedefter(div. ma-
skinskruer etc).
Hermed skulle vi så været nået til det 
næste punkt, idet det mange gange hand-
ler om reparation af et beskadiget gevind 
og her kommer man ikke langt uden snit-
værktøj som desværre er ret dyrt i anskaf-
felse. BA og BSF snitværktøj er heller ikke 
let tilgængeligt i DK. UNF og UNC er alm. 
lagervare. For den inkarnerede amatør kan 

Gevindtyper.
af Palle Winther

unf 19
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det godt svare sig at anskaffe sig de mest 
gængse størrelser som f.eks. 3/16”, 1/4” 
5/16” og 3/8”. 1 BA som angives med numre 
er 2, 4, og 6 de almindelig¬ste og kan gøre 
livet noget lettere, ligesom det altid er mu-
ligt at fremstille diverse støtter, bolte etc.

Vore kvaler og udgifter er dog ikke forbi, 
topnøgler og ring-gaf¬felnøgler skal også 
gerne matche møtrikker og bolte. De 
fleste er som regel velforsynet med met-
riske værktøjer, sagen er dog en anden ved 
tommemål og den flinke værktøjshandler 
forsyner gerne en med tomme¬værktøj og 
man opdager hurtigt til sin rædsel, at det 

kun kan bruges til UNC & UNF, men ganske 
fint hvis man har en amerikansk bil, eller 
& en Cloud eller nyere model. Whitworth 
værktøj som ellers har flydt i værksteder-
ne overalt er næsten umulig at finde, dog 
fremstiller det tyske firma Elora kvalitets-
værktøj i whitworth. Vær opmærksom på, 
at nøglestørrelsen i whitworth opgives 
efter gevinddiameter og ikke efter hove-
dstørrelse.

Ved behov for diverse bolte, møtrikker og 
skruer er det muligt at erhverve det i Eng-
land, hvor en del firmaer har specialiseret 
sig i denne niece og nogle af dem fører 

unf 22 unf 24

unf 25

også værktøj, snitværktøj i alle standar-
der, men efterhånden er det også muligt 
at købe disse artikler på danske stumpe-
markeder, idet flere små firmaer er ved at 

opdage at der er et marked for dette. Kort 
sagt, alt hvad man tit står og mangler af 
stort og småt.
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QUIZ  2-2014

Vem är den här unge 
mannen på bilden? 

När den togs hade han förmod-
ligen ännu inte hunnit bli seke-
terare i RAC (Royal Autobobile 
Club) och han hade inte heller 
hunnit utmärka sig i Rolls-Royce-
sammanhang. På nästa bild är han 
äldre och sitter nu faktiskt och nå-
got symboliskt vid ratten på Rolls-
Royce Silver Ghost. Vet du vem 
han är?  Skicka in ditt förslag till 
redaktionen, jan segerfeldt@glo-
calnet.net 

Rätt svar ger hedersomnämnande 
i nästa nummer av Bulletinen.

Rätt svar på förra Quizet 
A. Bentley
B.  Cresta
C. 1948
D. Pinin Farina
E. Facel
Bra svar kom denna gång från
Tommy Strömberg, Hans Edvard Sunde, 
Per Ramsöskar, Herman Brandt

Grattis!
Läs hela historien om Bentley Cretsa på annan 
plats i Bulletinen. 
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29 - RREC SWEDISH SECTION

Produktvägen 16 
246 43 Löddeköpinge

Tel +46 (o)-46 71 23 23 
Fax +46 (o)-46 71 23 29

www.englishcarcare.com 
E-mail englishcarcare@telia.com

 

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



Post-War Rolls-Royce & Bentley Parts Specialists

www.flyingspares.com
Visit our website

Tel: +44 (0) 1455 292949
Fax: +44 (0) 1455 292959

Email: sales@flyingspares.co.uk

Have an enquiry?

Tryck
Team
annons

Medlemsannonser
Bentley SII kaross utan identitet 1960. 
Nylackerad i Ivory White. Helt ny skinn-
klädsel i naturfärg med mörkare piping. 
Vackra träpaneler. Komplett med ratt-
stång , styrsnäcka med servo. Alla rutor 
felfria.
Chassiet är använt till annat projekt. Pri-
side’ 70.000 :-
4 st aluminium hjul till Bentley Conti-
nental 1992 samt tillverkade medbring-
are som gör att hjulen kan användas 
till äldre bilar t.ex T modellen eller RR 
S.Shadow. Priside’  12000:-
Dan Sverneborn , tel. 0702-528709 
mail : info@dansborn.com

OBS!! Ändrat program
Kl 10 senast, samling vid Tveta gård, men 
kom gärna tidigare om du vill.

* Garagevisning med fotoutställning, 
RR & Bentley.

* Kaffe, som RREC bjuder på.

* Genomgång av färdväg etc.
kl 10.45 avresa till Skansen, Färjestaden, 
ca 5 km.

* Parkering enligt anvisning.

* Stefan Norén, RREC-medlem och äga-
re till Skansen visar och berättar om sin 
makalösa samling whiskey; Nordens 
största.

* Lunch, två rätter att välja mellan, lätt-
öl/vatten och kaffe ingår, pris 150 kronor 
kl 13: avresa till Kalmar läns största 
egendom Strömsrum nära Timmernab-
ben, avstånd ca 45 km. 
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RREC-träff lördagen den 28 juni 2014 
kl 14: friherre Thomas Rappe berättar om 
och visar valda delar av gården, som om-
fattar 5 000 ha med 230 mjölkkor. Nu-
varande mangårdsbyggnad på Ströms-
rum benämns på nätet ”Sveriges största 
träslott”. Byggnaden uppfördes 1761 av 
landshövding Carl Rappe.
kl 15: avresa från Strömsrum.
Anmälan senast söndagen den 22 juni. 

* Namn på deltagare.

* Vilken bil ni kommer med.

* Antal beställda luncher.
Betalning sker direkt till Skansen vid 
lunchen, ansvariga är resp. bilägare.

Välkomna! 

Rune Johansson 
Distriktsansvarig 
RREC-Kalmar län/Öland
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  Har du någon gång funderat på att köpa 
en Bentley, som är billig att köpa, med låga 
underhålls- och driftkostnader, som är mo-
dern och tillförlitlig? I så fall bör du titta på 
Bentley Arnage, med sin enastående vackra 
design av såväl exteriör som interiör.
 
  Bilen är en Bentley Arnage MY-99. Peacock 
Blue (Påfågelsblå) med matchande pin-stri-
ping-dekor längs karossen. Cremefärgad hel-
läderinredning. Mätarställningen är endast 
ca 5.500 mil. Tekniken i bilen är hämtad från 
BMW och motorn är BMWs tillförlitliga V8-
motor på 4,4L och 354 hk med dubbla turbo-
aggregat och en 5-växlad automatväxellåda. 
Bilen är i ett mycket fint skick.
 
Specifikation:
Automatisk växellåda - Högerstyrd - Ljust 
läder med plå piping och matchande blå 
(French Navy) mattor - Automatisk klimat-
anläggning - Farthållare - Färddator - Alpine 
Navi CD-Växlare  LCD DVD-skärmar i nack-
stöden bak samt dold LCD-skärm i instru-
mentpanelen - Sollucka - Elstolar med minne 
- Elektriskt manövrerbart baksäte - Värmes-
tolar -  Elhissar x 4 - Elspeglar - Bentley Le 
Mans Limited Edition aluminiumfälgar och 
pedaler - Nya åretruntdäck - m.m. -
Full servicebok!
 Nypriset på denna bil var strax under 
3.000.000:- (SEK)

Medlemsannonser
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Bentley S1 1959 LHD chassis No. B589 
LFD. Mätarställning 52658 miles. Ka-
nadensk historia. Bra skick, besiktigad 
förra året. Ny högklassig lackering och 
ny läderinredning och mattor. Renove-
rade bromsar med nya delar, grundligt 
genomgången mekaniskt, nytt avgas-
system, nya däck renoverad kylare etc. 
Motorn går utmärkt. Mycket dokumen-
tation.  Tel 076 3397118 eller 
mail carl@malmaeus.com

Medlemsannonser

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 Derudo-
ver er der mange amerikanske vintagebi-
ler som anvender denne dækstørrelse. 
4 stk. dkr. 3.000,- excl. levering 
(og så længe vi har nogen tilbage).

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

 
Bränsleförbrukningen på denna bil vid nor-
mal körning, ligger mellan 1,3-1,5 liter per 
mil.
Vi betalar som medlemmar i RREC, ca 2.300:- 
i premie per helår för en helförsäkring för 
entusiastbil.
Läs mer om just denna Bentley Arnage i ett 
8-sidigt reportage i RREC-Bulletinen #1 - 2013 
Fler bilder och beskrivning kan skickas vid 
förfrågan.
 
Pris nu 349.000:-
 
Säljes av RREC representant Västsverige
Ola & Eva Germundsson, Trollhättan 
070-279 15 90
olagermundsson.gmail.com

S Å L D
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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
   
Christer Byhr 
Suppleant, Layoutansvarig Bulletinen 
Änggårdsplatsen 10, 413 19 Göteborg
Tel: 0706-636077  Epost: christer@byhr.se 
   
Rolf Eriksson 
Suppleant
Genesmåla Gård, 362 93 Tingsryd
Tel: 070-6525630  Epost: genesmala@gmail.com
   

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
Dalsland, Värmland 
Georg Möller, Arvika  070-5900675  
georg@ostrasundsbo.se
Södra Stockholm, Södermanland, Östergöland 
Kalle Giertz, Grödinge, 0705-229258  
kalle.giertz@telia.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

 Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer

Nya Medlemmar

Formand
Jens Kjaerulff
Ansvarsh redaktör
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
familien@kjaerulff.net

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

Formann
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210  
birk@statoil.com

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

Styremedlem
Tom Brubak
Tlf. 908 38 670  
Brubak@online.no

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

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

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

Kasserer
Michael Christensen
Nordre Strandvej 82
8240 Risskov
Danmark
kasserer@rrec.dk

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

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

Varamedlem
Åge Antonsen
Tlf. 975 77 464
age.ant.rrec.no@gmail.com

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

Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745

Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666

Den norske seksjonen
Paal Stenersen, Seilduksgata 4, 0553 Oslo.

Svenska sektionen 
FRI108567 Torbjörn Fridén, Hagalund. (Kan hjälpa till”)
ASP108568 Lennart Asplund, Stockholm
DAH108628 Andreas Dahlqvist, Göteborg
WES108626 Gustav West, Vasa, Finland
NIL108627 Nils-Olof NIlsson, Varberg

Den Danske sektion
Inga nya medlemmar.

Sommarpris!
Nästan oanvända vinterdäck, friktionsdäck på helt 

nya plåtfälgar till BENTLEY T1. helsvarta däck, ingen 

vit rand.

Nu till sommarpris:  8000:- för alla fyra.
(eller ett bra bud)
Var beredd, man vet aldrig när snön kommer.

christer@byhr.se  0706636077

Medlemsannonser



Det væsentlige er ikke 
at vi har vundet priser.

Det væsentlige er 
resultaterne bag.

Sydinvest er kåret som
Danmarks bedste 
til obligationer 2014

Læs mere på opsparing.nu
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