rolls-royce
enthusiasts’ club

BULLETIN
SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.1. 2015

Silver Wraith 1951
Croall eller Mulliner
Continental nr 1

EDAKTÖRENS

ADER

Varmt välkomna till RREC 2015!
Här är några härliga märkesjubileer att fira i år:
- ROLLS-ROYCE NEW PHANTOM 90 ÅR
- ROLLS-ROYCE SILVER CLOUD OCH BENTLEY S 60 ÅR
- ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW OCH BENTLEY T 50 ÅR
- ROLLS-ROYCE CAMARGUE 40 ÅR
- BENTLEY AZURE 20 ÅR

Detta händer i Sverige:
- Svenska sektionen firar 35 år med ett årsmöte och rally i
Lundsbrunn 5-7 juni
- Våra schweiziska klubbvänner besöker södra och västra
Sverige i maj
- RREC Continental Rally förläggs till Ronneby Brunn
med omnejd 6-12 september
- Våra distriktsansvariga anordnar massor av trevliga lokala träffar hela sommaren
Extremt många tillfällen att träffas alltså!
Vi trivs med vårt fina samarbete med våra norska och
danska vänner. Passa på att mötas på dessa utmärkta tillfällen:
Det danska rallyt i Aalborg 14-16 maj
Det norska årsmötet i Grimstad 21-23 augusti

Mer om allt spännande som
kommer att hända i klubben under 2015 finner ni förstås i Bulletinen men allra bäst är att kolla
regelbundet på vår hemsida www.
rrec.se . Under hela tiden jobbar vi i redaktionen passionerat
vidare med innehållet i kommande skandinaviska Bulletiner
och hoppas att ni ska gilla det vi
gör. Hör gärna av er med material
som ni vill se publicerat i Bulletinen. Vi finns alltid tillgängliga
på mailen (se sidan 78). Jag hoppas att alla ska ha enbart positiva
erfarenheter av vår klubb. Sprid
gärna goda nyheter och kul skvaller till varandra!
Jan
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på tel. 920 11 298. Sektionens bankkonto er: 1064.10.19319
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www.rrec.se För medlemskap se info på hemsidan.
Plusgiro: 495 29 27 - 4 Bankgiro: 5965 - 7528
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Ønsker dere alle en fin vår.
Med vennlig hilsen

Oddvar Birkedal
RREC Norska sektionen
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säsong är full av trevliga arRW
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rangemang
och mer aktiviteter är på G från
våra lokalansvariga.
Speciellt vill jag slå ett slag för vårt årsmötesrally som denna gång äger rum 5-7 juni
på Lundsbrunns Konferens och Kurort. Vi
firar samtidigt 35 år för den svenska sektionen och vi får besök av Duncan Feetham
ordförande i RREC. Lundsbrunn borde ligga
bra till för många, både från södra Sverige
såväl som mellansverige och vi hoppas på
många deltagare.
Speciellt under 2015 är också att Annual
Continental Rally äger rum i Sverige, närmare bestämt i Blekinge och Småland med
boende på Ronneby Brunn Hotell och Spa.
Detta rally brukar attrahera många deltagare från flera RREC-sektioner i Europa och
när det nu går i Sverige hoppas vi många
från svenska sektionen tar tillfället i akt att
prova på ett internationellt rally och samtidigt träffa medlemmar från andra länder.
NO

Styremedlem Jørn Viumdal har av
personlige grunner gått ut av styret. Vi takker for en positiv og engasjert deltagelse i styrearbeidet.
Rune Rokstad, som har vært vara

medlem, har akseptert å bli styremedlem. Styret vil fungere med
1 varamedlem frem til årsmøtet i
august.
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kan det kännas tungt mitt
inne i kalla vintern, men vi går mot ljusare
THUS
E EN kommer
IA
tider. Snart
de första vårtecknen
YC
från södra Sverige.

Vinteren har ikke sluppet taket,
men vi i styret er i full gang med å
forberede 2015 sesongen.

Representanter fra styret vil delta
på LMK’s (Landsforbundet av Motorhistoriske
Kjøretøyklubber)
landsmøte 14. mars, samt RREC
Anual Conference 2015 11-12 april i
England.
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Kjære medlemmer.
Vi begynner med teknisk seminar
hos Auto Askim lørdag 9. mai. For
mer informasjon henviser jeg til
artikkel av Åge Antonsen side xx.
Videre jobber vi med Rally Grimstad som vil bli arrangert helgen
21-23 august. Se også side yy. Vi vil
ha base på det historiske funkis hotellet; Strand Hotel Fevik.
Vi håper at mange vil ha anledning
til å delta.
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Flera medlemmar från södra och västra Sverige brukar deltaga i det danska Kristi Himmelfärdsrallyt som i år går i Fredrikshamn
på Jylland, nära med färja från Göteborg.

Vår tidigare överenskommelse med AHK´s
Rolls Royce/Bentley-sektion om samarrangemang löper också vidare. Här kommer flera aktiviteter att erbjudas, som kanske mest
attraherar de som bor i mellansverige då de
ju är koncentrerade till Stockholmsområdet
och mälardalen.
Jag vill också påminna om möjligheten att
annonsera bilar och biltillbehör/reservdelar
i Bulletinen. Kontakta i så fall Jan Segerfeldt.
Vi hoppas också att bensinpriset fortsätter nedåt. Själv spenderar jag vintermånaderna i sydvästra Florida och här kostar för
närvarande 1l bensin ca 5kr !
Bästa Entusiasthälsningar med förhoppning om en tidig vår

Lars Nord

Ordförande RREC svenska sektionen

rrec scandinavia 3

D IS

H SEC

I S H S E C TI O

N

ROLLS R
O

D

AN

LUB
S’ C
ST

TH
E EN USIA
YC

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
www.rrec.dk Opplysninger om medlemskab se info på hjemmesiden.
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I skrivende
stund, er vi lige begyndt
på februar, og så er det ligesom om,
at vinteren er ved at være på hæld, da
kalenderen jo allerede kalder marts
for forår - og Nej, hvor vi glæder os til
det, så vi kan komme ud at køre i pæne
biler igen, når veteranforsikringen til�lader det fra medio marts.
Den 31. januar holdt den danske sektion en ”forsinket” julefrokost med
god mad fra en af de fineste restauranter i Holbæk. Julefrokosten blev
holdt i Henrik Kjærs private garage,
hvor han har mere end 16 fine gamle
veteraner helt fra 2003 og fremefter.
Vi var over 33 personer fra klubben, der
deltog. (Se artiklen inde i bladet.)
Samarbejde med andre engelske bilklubber
RREC-DK-section holder fortsat jævnlige møder med alle de øvrige Engelske bilklubber, Jaguar, Rover, MG, Jensen, Aston Martin m.fl. og sidste møde
blev afholdt den 7. februar, hos Bernt
Hansens Eftf. ApS, Rødovre, hvor man
diskuterede fælles samarbejde klubberne imellem, hvor det er muligt.
Vi glæder os til at fremkomme med
det mere synlige resultat af samarbejdet på tværs af bilmærker.
Årsrally 2015

benytte lejligheden til at lykønske
Jens Bagge, Aabenraa med den allerede overståede 90 års fødselsdag.
Jens Bagge har været medlem af Hoved-klubben i England, mange år før
den danske klub blev grundlagt, og
har været medlem af den danske sektion helt fra starten for snart 35 år siden, hvorfor han sidste år modtog 40
års nålen, fra England, som en af de
første i Danmark.
Jens & Hustruen Anne Bagge har været med på næsten alle årsmøder i den
danske sektion, og det mest fantastiske ved det hele, er at Anne Bagge i alle
årene, mange år før EDB og Internet
var almindeligt, har fremstillet scrap-

bog over alle løbene i Danmark helt
fra starten med deltagerlister, billeder
af biler og samvær.
Vi glæder os til måske ved lejlighed
at kunne bringe uddrag af sådanne
optegnelser i Bulletinen, så man kan
se hvordan løbene var i de første år af
klubbens historie.
Alle ønskes en god sæson 2015

Jens
Kjaerulff
Formand RREC Danish Section

INVITATION
Det danske årsrally 2015 er p.t. ved at
blive finpudset af Gert Gustavsen og
Jens Georg Nielsen, begge Ålborg, som
forbereder et spændende program for
dagene i Kr. Himmelfartsferien.
Selve årsmødet afholdes på Hotel
Comwell, Ålborg (tidl. Hotel Hvide
Hus, Ålborg) og der kan allerede foretages tilmeldinger, se denne på vor
hjemmeside.
Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt igen i år.
Jens Bagge, Aabenraa er fyldt 90 år og
har været medlem af RREC i 40 år – Tillykke
Den danske sektion af RREC vil gerne

rrec scandinavia 4

Tilmeld dig

RREC.DK

KRISTI HIMMELFARTS RALLY

PROGRAM

j 2015
00 den 14. ma
)
s - Start kl. 11.
g (Nyhavnsgade
• Musikkens Hu
1, 9000 Aalbor
ds
Pla
ens
Musikk
tion
• Aalborg Flyvesta
• Danse Lancier
- Al Capone
• 60’er musik
• Gallamiddag
donbus
Lon
• Pigetur i
ALT DETTE FOR: .... 2.498,00* Kr.
ling
• Generalforsam
Pr. person i dobbeltværelse.
. 4. Laug
Chr
i
else
• Optag
ng
gni
• Tapas/vinsma
Enkeltværelse: ........... 2.898,00* Kr.
samvær
ialt
soc
af
r
sse
• Ma
Børn under12 år: ...... 300,00 Kr.
gs Limfjorden
• Flot natur lan
* Dog med begrænsede drikkevarer.
ks
The Roc
• Goldback On
• Utzon Center
åde
/ub
um
• Garnisonsmuse
K
findes på RREC.D es.
Tilmelding kan
opdateringer find
hvor også løbende
2015

TILMELDING

. APRIL

SENEST DEN 20

på Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg - (totalt nyrenoveret)

DEN 14.-16. MAJ 2015 I AALBORG
Til den tid er bøgen
sprunget ud og blæsten går
“let” over Limfjordens vande...
GLÆD JER!
Venlig hilsen

Tur- og Festudvalget
Gert, Britta, Jens Georg, Grete.
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EVENEMANGSKALENDER

Följande två arrangemang är AHKs som RREC deltar i.

Varje månad: Luncherna i Stockholm

Besök på Vårsalongen, Liljevalchs Konsthall och middag på Blå Porten

För deltagande anmäl senast fredag f.m. innan till Nils Vetterlein tel: 08-717 23 53 eller

liv sedan 1921. Här visas en juryutvald brokig samling samtida konst av såväl etablerade

Belgobaren i Freys Hotel kl. 13.00 första måndagen i månaden.
nils.vetterlein@swipnet.se

Varje månad: Luncherna i Göteborg

Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 6
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Meddelande
från distriktsansvarige kalle giertz

Kanske vill du själv ordna en aktivitet? Hör av dig till mig! Tfn 0705 229258 eller maila kalle.
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giertz@telia.com
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Teknisk seminar Auto Askim (se sid 38)
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2015 Rally Grimstad med årsmöte (se sid 8)
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Mätta på konst, men hungriga på mat intar vi sedan middag på Restaurant Blå Porten som

ju ligger vägg i vägg, Djurgårdsvägen 64. Den som inte vill se utställningen kan givetvis
komma direkt till middagen, omkring kl 17.30. Anmälan till ahkrrb@gmail.com eller till Olle

Besök på Per Westerbergs Bilsamling

AHK-medlemmen Per Westerberg har en stor samling äldre fordon, alltifrån mässing/nickBesök hor Per Westerberg blir Söndag 19 April kl. 14.00, mer info kommer.

Onsdag med start 13maj och sedan följande onsdagar 27maj, 10,24juni, 8,22juli, 5 augusti
och sista onsdagen 2015 den 19 augusti, alla Bilklubbar, MC, Moppe, Cykel är hjärtligt välkomna.För info, har Torsåker blivit en officiell AHK träff för norra Stockholm men självklart
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Alkärret mot allmänna Gränd.

Torsåkerträffen på ”The Nut House” fortsätter i år men är flyttad till var annan
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14-16 Maj Kristi Himmelsfarts Rally (se sida 5). Se även hemsidan för aktuell info.

W

verk är f.ö. till salu. Vi möts i entrén, Djurgårdsvägen 60. Parkering finns på sjösidan vid

eleran fram till 1950-talet. Samlingen finns i moderna lokaler i Åkersberga.
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som helt okända konstnärer. Här får man en god bild av de samtida konsttrenderna. Alla

Ljungström på tel. 0733/89 45 10 senast måndag 9 mars.
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Torsdagen den 12 mars klockan 16.00. Vårsalongen är en institution inom svenskt konst-

SVENSKA SEKTIONEN
Kalender 2015

A N SE
17-18EGIapril
Vinprovning på Bjertorp, tema: Champagne (se sid 10)

25 maj Tjolöholm Classic Motor får celebert besök av RREC Schweiziska sektionen
30 maj Good Old England, Staberg, Falun. Träff med engelska bilar
13-16 juni RREC Danmark Rally Fredrikshamn

5-7 juni RREC Årsmöte i Lundsbrunn (se sid 11)
21-24 augFlying Rally Irland

6-12 sept RREC Continental Rally i Ronneby brunn Hotell & Spa, Blekinge (se sid 72)
Närmare detaljer om eventen FInns på hemsidan www.rrec.se. Kolla alltid där för

senaste info!

är alla från olika klubbar välkomna, vi som kommer med entusiastfordon kommer att få
rabatt på menyn dessa träffdagar/kvällar.

Vidare så är flera träffar under planeringsstadiet vi hoppas att dom blir av.

Söndag 10 Maj Lokalt i Hässelby arrangerat av Hässelby Hembygdsförening ett mo-

pedrally där vi från Teknikföreningen OTTO i Västerort är medarrangör ihop med Nälsta
Gårds Hembygdsförening, vi ser gärna att medlemmar från RREC och AHK deltar i detta

arrangemang, inte deltaga i rallyt utan som en attraktion vid starten och sedan vid Nälsta
Gård där mopperallyt har en kontroll med övningar. Annonsering i lokalpressen kommer
som beskriver plats tider mm, jag kommer med mera info när det närmar sig.

16-17 Maj Saltsjöbaden under planering 1 eller 2 dagars. Här planeras föredrag, sevärdhe-

ter, utställning, rundtur (förhoppningsvis med en gammal Värmdöbuss) lunch, middag,
boende vi får se vad det blir! håll tummarna J (Huvudarrangör RREC)
Besök på Ljusterö hos Bo Önnemark (Augusti)
Fysinge dagen Torsåker (September)

rrec scandinavia 6
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  GRIMSTAD	
  2015	
  
21-‐23	
  AUGUST	
  

NYT AUTORISERET
VÆRKSTED I DANMARK

Strand hotel Fevik, et av norges flotte historiske hoteller, vil være basen for
Rally Grimstad.

Skonnerten Solrik på cruise i
Grimstad’s idylliske skjærgård

JA G U A R

|

ROLLS ROYCE

|

BENTLEY

Vi har overtaget alle aktiviteter fra det velre-

|

LANDROVER

|

ROVER

vi kan løse komplekse reparationer.

nommerede specialværksted igennem 52 år,
Bernt Hansen i Rødovre – nu under navnet

Kig ind til os

Bernt Hansens Eftf.

Kig ind og hør meget mere om, hvad vi kan
tilbyde. For os er hver eneste bil, vi får i hæn-

En sommerdag i
Grimstad havn

Vi er flyttet til nye og større lokaler på 1000m2

derne, noget helt særligt.

og teamet af erfarne mekanikere er flyttet

RREC norsk seksjon ønsker velkommen til en innholdsrik helg med bil, natur
og kultur. Detaljert program i neste Bulletin. Informasjon vil også bli lagt ut på
RREC.no iløpet av mars.
rrec scandinavia 8

med, så vi sikrer service og reparation på højt

Kom med udfordringen – så løser vi det. Her

niveau. Vi har ekspertisen samlet på ét sted

går ekspertise, viden og engagement hånd i

og råder over samtlige specialmanualer,

hånd, så du kan være tryg, når du afleverer

testapparater og specialværktøj, som gør at

din bil hos os.

BERNT HANSENS EFTF. APS – ERHVERVSVEJ 30, 2610 RØDOVRE – TELEFON 44 91 00 11

Inbjudan o. Välkommen till
“Källa till njutning sedan 1724”

LUNDSBRUNNS KONFERENS& KURORT
BRUNNSVÄGEN 32, 533 72 LUNDSBRUNN TEL.0511-57190

RREC SVENSKA SEKTIONENS ÅRSMÖTE/RALLY 5 – 7 JUNI 2015,
SAMT 35-ÅRS JUBILEUM!
Det är även 10-år sedan sista besöket av Sektionen här även då med Ordförande-byte!
Vi har även nöjet att välkomna som hedersgäster:
Ordföranden RREC Hunt House, Mr Duncan Feetham och fru Vivien!
(Under dagarna fri entre till Spa-avdelningen, lån av badrock!)

FREDAG 5 JUNI: ANKOMST FRÅN KL. 15.00. - CHECK-IN.

Kl. 18.00 en guidad tur på Kurorten av lokala historikern Bengt Rosen
Kl. 19.00 Välkomstdrink följt av grill-buffet inkl vin kl. 19.30

LÖRDAG 6 JUNI – NATIONALDAGEN - : FRUKOSTBUFFET

Inbjudan till traditionell Vinprovning
med Gourmétmiddag på Bjertorps Slott
Det blir 10-årsjubileum år 2015 - boka in fredag den 17:e april!
Samling från kl 15 då det bjuds te och kaffe
med tillbehör i Slottets charmanta foajé.
Kl 17:30 Champagneprovning under ledning av Slottets eminente sommelier,
Anders Tidfält, ackompanjerat med kåseriet: ”Champagne som region och kända
personers relation till Champagne” av vår
klubbmedlem Andreas Dahlquist - en av
vårt lands mest framstående Champagnesamlare.
Kl 19:30 Gourmétmiddag - Bjertorps kök
har bästa renommé!
Lördag morgon serveras frukost från kl

8:00. De som har lust åker sedan till Sivans
Ost och Café Nordpolen i Vara - allt enligt
traditionen.
Vårt rabatterade pris för övernattning och
måltider är 1.692 kr/person i enkel- resp.
dubbelrum. Kostnad för vinprovning och
dryck till middagen tillkommer. Förmånligt
pris för medföljande barn och barnbarn!
Anmälan snarast till Claes-Thure Flinck, tel
031-930066 eller 073-9224055, e-mail c_t.
flinck@yahoo.se eller Göran Berg, tel 0708108118 eller e-mail goran.berg@rrec.se
Först till kvarn gäller!

rrec scandinavia 10

Avresa kl. 10.00 i individuell tropp till Läcko Slott där vi parkerar fint på slottsgården
Därefter följer en guidad tur genom slottet
Lunch kan avnjutas valfritt kl. 13.00 på “Spikens Brygga & Fiskeläge”
Kållandsö,( till ett pris av 115:- per person / RREC pris.)
Vi samlas åter i hotellet kl. 19.00 för en aperitif, följt av
3-rätters Gala-middag inkl. vin och surpriser samt priser
Dansar gör vi till trevlig underhållning!

SÖNDAG 7 JUNI: FRUKOSTBUFFET

Fri entre till Spa, lån av badrock
Kl. 10.00 Årsmöte
Hemfärd
Kostnad: 2.480Kr per person i dubbelrum / Enkel: 2.880 Kr
I priset ingår: 2 övernattningar, 2 frukost, 2 middagar inkl. vin, aperitifer, rallyskyltar,
besök Läckö Slott m guidning, entre till Spa, underhållning.
Anmälan med namn/bilinfo till:
Kaj Adolfsson, senast den 22 maj 2015! OBS! Vi har tillgång till 50 rum!
Kolla tillgänglighet innan betalning!
Betalning till klubb konto: Bg5965-7528. E-post: treasurer@rrec.se.Tel 08-7454878
Övrig info: Mona-Lisa Illingworth på cloud1@telia.com
Väl mött i Västergötland!
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Continental Nr 1
Är Inte En Bentley!

Jan Segerfeldt
idigare i den här publikationen
har setts artiklar om efterkrigstidens Continentalmodeller som
alla utom en är Bentleybilar (undantaget
den Rolls-Royce Silver Dawn med Farinakarosseri i förra numret av Bulletinen,
som inte officiellt är en Continental).
Utmärkande för Continentalmodellerna är
att de är något sportigare till karaktären
jämfört med det övriga utbudet inom
Rolls-Roycekoncernen men är i princip
byggda på samma chassin som övriga
modeller. Det har kommit ut många
Continental-anpassade bilar från RollsRoycefabriken med lättare och sportiga
karosserier på ett chassi av standardlängd
lämpade för långturer genom Europa. Ska
man vara riktigt noga, vilket man väl bör
vara i dessa sammanhang, så finns det
bara en enda Rolls-Royce som rätteligen
bör kallas Continental. Därmed har vi
begränsat oss till den enda (chassi) modell
som kallades för Continental av Rolls-Royce
Ltd själva. Det vara Rolls-Royce Phantom

II Continental. Av den gjordes det bara
281 stycken. Det totala antalet tillverkade
Phantom II var 1 681 stycken (1 767 stycken
enligt fabrikens ursprungliga uppgifter).

V

i brukar ofta påminna om här i
Bulletinen att före andra världskriget
tillverkade Rolls-Royce kompletta chassin,
som sedan gick vidare till någon av de
otaliga karossmakarfirmor som fanns
i England men även i några aktuella

rrec scandinavia 12

exportländer för att förses med karosser
innan de kunde levereras som färdiga
bilar med fabrikens utfärdade garanti för
chassiet. Rolls-Royce i Derby tillverkade
inte karosserna men det hindrade dem inte
från att ha synpunkter på hur karosseriet
skulle utformas av karossmakaren, om det
skulle få resas på ett av deras chassin. Det
var naturligtvis till syvende och sist ändå
kunden själv som bestämde vilken bil
han köpte, så Rolls-Royce kunde inte driva
sina åsikter om vagnkorgarnas lämpliga

utformning hur långt som helst.

E

n stor del av Rolls-Royce-chassierna
på 1920/30-talen försågs med stora, höga,
rymliga och lyxiga men också väldigt tunga
och osportiga karosserier, som absolut inte
lämpade sig för någon forcerad körning.
Ville man köra sportigt och snabbt kunde
man med fördel välja en Bentley från
Cricklewood i stället. Eller varför inte en
Lagonda? Men det är självklart att Rolls-
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P

O

Royce inte kunde bortse från att det fanns
presumtiva kunder som avstod från att
köpa en Rolls-Royce bara för att de var
alltför tröga för att köras av ägaren själv.
Rolls-Royce Ltd ville naturligtvis inte gå
miste om kunder i onödan, så även inom
detta viktiga marknadssegment borde
man vara med och slåss om kundernas
gunst. Det tyckte i vart fall Mr Ivar
Evernden (kallad Ev internt), ingenjören
och konstruktören och en av dem som
ingick i arbetsgruppen i West Wittering

som skapade Rolls-Royce Phantom II
Continental, en bil helt i Sir Henry Royces
anda. Projektet underlättades säkert också
av att Royce hade särskilt stort förtroende
för hans förmåga. De tänkte ofta i samma
banor och arbetade nära ihop. Det var Royce
som föreslog att Ev skulle köpa en Riley 9
Monaco för honom som studieobjekt inför
en kommande Continentalmodell på det
korta chassiet och med en close-coupled
saloon kaross, det som skulle bli den första
experimentbilen, chassi nr 26-EX.
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Så vad utmärker då en Rolls-Royce
Phantom II Continental? Vad bättre än att
låta Ev få bestämma hur vi bör definiera en
Continental: I brevväxling med författaren
Raymond Gentile 1978 var hans instinktiva
svar att det är en Phantom II med det
korta chassiet, en bil som 26-EX. Samtidigt
bemötte han genast sitt eget förslag med
att påpeka att 26-EX är en prototyp och
inte en produktionmodell, så detta innebär
inget fullständigt svar. Ev har själv redan
1960 i detalj i skrift beskrivit hur svårt det

var att komma igång med en sportigare
Rolls-Royce, eftersom flertalet kunder och
även försäljarteamet på huvudkontoret
på Conduit Street i London var rätt
tveksamma inför en sådan bil med RR-grill
och föredrog att märket höll sig till att
göra de chaufförkörda stora limousinerna.

E

fter det att Royce redan 1912 hade
drabbats av hälsoproblem, bestämdes
att han skulle hålla sig borta från Derby
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och konstruktionsavdelningen hos RollsRoyce. Sommartid bodde han sedan 1921
i den gamla bondgården Elmstead i West
Wittering nära Engelska Kanalen och
under vintern vistades han i Villa Mimosa
i Le Canadel på franska Rivieran. Royce
hade hela tiden ett designteam i närheten
som jobbade fram nya bilkonstruktioner.
Trots att många Rolls-Royce hade just det
utförandet så var Royce ingen vän av stora
tunga svartlackerade karosserier. Om han
fick bestämma helt och hållet (det var väl

hans företag?) skulle Rolls-Royce Ltd ta
fram en smidigare version av Phantom II
för mer prestandainriktad körning. Bilen
skulle ha ett kortare och lägre karosseri,
där passagerarna kunde få plats inom
hjulbasen. Till en sådan bil skulle användas
det korta chassiet, 144 inches i stället för
150 inches. Den skulle lackeras i ljusa färger,
till exempel i hans favoritfärg ljusgrått.
Designteamet i Derby började jobba fram
en sådan bil på Royces begäran. Först
gjorde man en teckning i vattenfärg av
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bilens utseende i profil, vilken sedan skulle
godkännas av fabriken. Arbetet med att
bygga karosseriet anförtroddes åt Barker
& Co i London men deras arbete krävde
Evs kontinuerliga överinseende. Sannolikt
var det Ev som hade bestämt hela bilens
utformning inklusive karossen, så Barker
& Co fick nog inte något större inflytande
över designen den här gången. Barkers
fick koncentrera sig på att bygga bilen
enligt givna instruktioner. Rolls-Royce
favoriserade fortfarande Barker & Co
och litade på att de byggde sina karosser
med den goda kvalitet som förväntades
för en Rolls-Royce. Bilen lackerades i en
svagt ljusblåmetallic nyans, kallad saxeblue. Färgblandningen innehöll bland
annat nermalda sillfjäll. Till inredningen
användes skinn som infärgats i samma
saxe-blue-kulör. Träfanéren av sycamore
betsades också i en blåaktig ton. Karossen
skulle vara lagom kort och lätt och alla
fyra åkande vuxna personer skulle kunna
sitta bekvämt i bilen inom hjulbasen.
De två reservhjulen som annars satt i
framskärmarna placerades i stället baktill.
En förutsättning för att utrymmena skulle
klara den korta karossen var att golvet
för baksätespassagerarna sänktes ner i
chassit så att de kunde sitta bekvämt med
fötterna delvis inkilade under framsätena.

E

fter bara fyra månader var hela bilen
färdig. Den kördes då från Barkers till
fabriken i Derby för att testas. Omedelbart
därefter kördes den till West Wittering,
bland annat av Ev, för att där överlämnas till
Mr Royce. Han tog med sin labradorhund
Rajah på en provtur. Vid återkomsten var
bilen nerskvätt och hunden hade lämnat
märken på sätena. Ev hade redan tidigt
förstått att Mr Royce nog egentligen inte

var intresserad av att ta över bilen för att
köra den själv utan bara sa så, för att den
alls skulle komma att tillverkas. Nu kom
den i stället att bli fabrikens propagandabil.
Royce hade vidtalat sin bekant i Spanien,
tillika Rolls-Royce agent i Madrid och
släkt med kung Alfonso av Spanien, Don
Carlas Salamanca, och berättat att bilen
skulle anlända till Villa Anglet i Biarritz
precis i tid för att kunna ställa upp i deras
Concours d´Elegance. Det var ett riskfyllt
beslut, för bilen hade ju precis byggts
som ett experiment och var inte avsedd
att vara lika utpräglat lyxig och elegant
som de bilar som brukade tävla i dessa
sammanhang utan skulle snarare vara
en bekväm bil med sportiga egenskaper.
Den skulle nog inte få det så lätt i tävlan
mot Isotta Fraschini, Hispano-Suiza och de
andra överdådiga lyxåken, som förekom i
dessa prestigefyllda Concourser som ägde
rum under sommarsäsongerna på de mest
exklusiva badorterna vid Medelhavet.

Ä

ven Don Carlos var litet tveksam
och klart nervös, när de skulle delta i
tävlingen med 26-EX. Man hann precis
tvätta av bilen efter resan från England,
varefter Ev fick köra in bilen på arenan.
Men för bästa effekt lät han, som sig bör
vid concourser, bilen nu framföras av
Pomposa Escandon, markis de Villaviejas
dotter, med ärkegrevinnan Margarita
bredvid, två eleganta kvinnor med rätt
utstrålning och charm. Tävlingen utföll
bättre än förväntat för snart visade det sig
att 26-EX hade lagt beslag på hederspriset,
Le Grand Prix d´Honneur. Detta gav den
viktig uppmärksamhet, inte minst bland
några av de särskilt välsituerade bland
innefolket.
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M

an
tänker
sig
att
alla
tillverkningsföretag har en planering
som sträcker sig flera år framåt i tiden
och även Rolls-Royce Ltd hade en sådan
långsiktig planering. Men när det gällde
att ta fram den här Continentalmodellen
så verkar den vara resultatet av ett
plötsligt infall från några personer på
konstruktionsavdelningen som var i
maskopi med Royce. Detta hade nu skapat
en besvärande situation där man hade
en tänkbar välsäljande modell men inga
resurser att snabbt få fram produkten.

R

edan veckan efter Concoursen,
medan bilen åkte runt på sin eriksgata för
att besöka de mondäna strandpalatsen
runt Medelhavet, hade Rolls-Royce i
England snabbt insett att det gällde att
spinna medan järnet var varmt, så i all
hast utformade marknadsavdelningen
en speciell försäljningsfolder på fyra
sidor för Continental med nytagna bilder
från Biarritz av den Concoursvinnande
prototypen 26-EX. Namnet Continental
förekom på varje sida och texten innehöll
en beskrivning av chassiet och karosseriet
och dess specifika egenskaper för snabba
långfärder utomlands: låg tyngdpunkt,
lågt utseende, lämplig för höga farter, gott
om bagageutrymme och rymlig interiör.
Till och med ett komplett försäljningspris i
England, £ 2 850, hade bestämts utifrån att
viss uppräknad särskild utrustning ingick i
priset. Det var så här Rolls-Royce Phantom
II Continental föddes.
I den hastigt påkomna broschyren kallas
bilen Continental Touring Saloon som om
detta var en enhetlig modell. Rolls-Royce
Ltd hade inte för vana att sälja hela bilar

i ett standardiserat utförande. Det var
inte meningen nu heller att Phantom
II Continental skulle finnas tillgänglig
enbart med denna standardkaross, även
om broschyren verkade ge intryck därav.
Enligt texten har den här touring saloonkarossen en speciell design som har
utformats så att den uppfyller de krav
en majoritet av köpare ställer på en bil
för sportig körning. Karosserimakarens
namn nämns inte i broschyren. Inte heller
framgår att detta bara är en prototyp,
en bil på experimentstadiet, och att
produktionen inte ens är påbörjad. Man
hade varit extremt snabba med att räkna
fram ett enhetspris för bilen precis så som
den visades i broschyren. Visserligen anges
inte uttryckligen på sidan fyra att karossen
ingår i priset men det förstår man av
hänvisningen till sidan ett. Gällande
chassipris för den korta hjulbasen var
£ 1 850, så tillägget för karossen med
utrustning så som extraljus, hjuldiskar, två
reservhjul mm blev omkring £ 1 000 efter
den sedvanliga rabatten på 15-20 procent.

S

å nu hade försäljningsavdelningen
hastigt och lustigt fått ändra inställning
till Continentalmodellen. Tidigare hade de
varit tämligen likgiltiga och nu var bilen
plötsligt het. En mycket märklig historia
men den har berättats av Ev själv, så alla
bakgrundsfakta bör vara korrekta.

D

en kända engelska motortidningen
The Motor införde en kort artikel om
Continentalbilen i numret för 7 oktober
1930, uppenbarligen helt och hållet
baserad på pressuppgifterna från fabriken
och innehållet i försäljningsbroschyren.
Någon ytterligare information om
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Continental fanns helt enkelt inte att få på
ett så tidigt stadium.
Rolls-Royce Phantom II Continental kom att
tillverkas mellan 1930 och 1935 i relativt få
exemplar per år och alltså sammanlagt 281
stycken, experimentbilen 26-EX inräknad.
Produktionen löpte parallellt med den
för Phantom II på det långa chassit, med
vilken Continental delade så gott som all
teknik.
Idag vill vi gärna kunna definiera vad man
menar med begreppet Continental för att

med säkerhet kunna skilja ut dessa bilar
som tilldrar sig ett särskilt intresse bland
seriösa samlare. Författaren Raymond
Gentile har i sin bok om Phantom II
Continental lagt fram en detaljerad
redovisning av hur man enligt honom ska
kunna klassificera Phantom II-bilarna som
Continental eller inte Continental. Hans
argumentation går ut på att en Phantom II
Continental är en (1) Rolls-Royce Phantom
II med den korta hjulbasen och (2) har
styvare fjädring (fem tjocka blad i stället
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för tio tunna) på bakaxeln. Endast dessa
två kriterier utmärker en riktig Continental.

I

nnan han kom fram till denna
slutsats gick han noga igenom samtliga
bilars chassikort mm och har försökt
sammanställa deras utrustning. I princip
är ingen bil exakt identisk med någon
annan av de 281 Continental, även
om de alla har mycket gemensamt.
Kartläggningen försvårades av att inte alla
bilar finns kvar och några har modifierats
genom åren med exempelvis nya karosser.
Gentile konstaterade att det finns bilar på
den långa hjulbasen med relativt sportiga
karosserier men de är inga Continentals
(bör kallas ”Continental type”). Gemensamt
för många Continental är att de har ändrad
utväxling på bakaxeln, (3.42:1 mot 3.73:1),
högre kompression (5,00:1 mot 4,75:1),
höglyftskamaxel, Bluemels fjädrande
ratt, F-lutning på styrstången, Hartfordstötdämpare och reservhjulen placerade
över bakluckan och inte i framskärmarna.
En del av dessa egenskaper är typiska för
en Continental, andra inte, och i några fall
finns de också på många Phantom II. En
del personer tror att Continentalmodellen
hade en lägre kylare och sänkt motorhuv
men så är inte fallet. Det är inte heller
nödvändigt för en Continental att ha en
sportig touring saloon-kaross inom den
korta hjulbasen, så som 26-EX, även om
detta uppenbarligen var Royces och Evs
avsikter från början. Enligt Gentile är det
bara de två först nämnda kriterierna som
avgör en Continental.

D

et går inte att utläsa på
chassikorten som bevarats i The Hunt
House om en viss Phantom II är en

Continental. Ev bekräftade själv i ett brev
1968 att det inte fanns någon nedtecknad
exakt specifikation för vad som utmärkte
en Continental. Han menar dock att han
och Royce hade en bestämd uppfattning
om vad som utmärkte modellen - men
detta formulerades aldrig i text. Royce
menade att Continental är en bil som är
så kompakt som möjligt med bibehållen
god plats för fyra personer och lagom
bagage för en rundresa på den Europeiska
kontinenten. På försäljningsavdelningen i
London användes däremot beteckningen
Continental litet hur som helst, så nästan
alla Phantom II kunde omfattas, om det
ansågs nödvändigt för att underlätta ett
köp. Vem kunde klaga på det? Det fanns ju
ingen exakt definition!

P

roblemet idag är att när man försöker
kartlägga hela historien bakåt för ett
enskilt exemplar så är det inte ovanligt
att den uppges vara en Continental med
därtill hörande högre värde och prisbild
jämfört med en ”vanlig” Phantom II.
Efter undersökning av hjulbasen och
bakfjädringen (eller listan med alla
chassinumren i Gentiles bok) kan numera
lätt fastställas om det är en av de 281
exemplaren. En viss begreppsförvirring
råder ändå bland försäljningsannonserna
av Phantom II:or. Det är därför högst
tveksamt om den som försöker sälja
en Phantom II med uppgift att den är
en Continental skulle kunna fällas för
bedrägeri, om det senare visar sig att det
är en Phantom II på den långa hjulbasen
med en kaross av ”Continental type” eller
en bil med kort hjulbas men med ”fel” eller
utbytt fjädring. Här hissas varningsflagg
till alla köpare.
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D

et är fullt rimligt att anamma
Raymond Gentiles kriterier för vad som
rätteligen är en Phantom II Continental.
Jag tror inte att någon under de 35 år
som gått sedan hans bok publicerades,
har funnit anledning att ifrågasätta hans
teorier. Kännarna verkar ha accepterat att
en Continental per definition bara kan
vara en Phantom II med kort hjulbas och
hårdare fjädring. Därmed är problemet
numera löst.

R

olls-Royce
presenterade
alltså
sin skapelse Phantom II Continental
redan mot slutet av 1930 men då fanns
ingen sådan bil ännu i produktion. Även
om man var snabba med att skörda
frukterna av framgången vid det årets
Concours d´Elegance i Biarritz, så följde
en tid av stillhet i marknadsföringen av
Continentalmodellen. Det är inte alls
förvånande att det skulle dröja ända till

augusti 1933 innan motortidningen The
Autocar publicerade sin första test av en
Continental. I testet konstateras att detta
är en bil som väger över 2,5 ton lastad,
alltså en stor bil med en stor motor, sex
cylindrar och 7 668 cc. Med ”the cutout”
öppen (som innebar att man öppnade
spjället för avgaserna med åtföljande
högre avgasljud, vilket var olagligt i
England) kunde man få upp bilen i nästan
100 mph men det var också fullt möjligt att
köra 4-5 mph på högsta växeln utan ryck.
Normal marschhastighet låg kring 80 mph
medan den uppmätta snitttoppfarten
92,31 mph gällde för en sträcka av 800
meter. Accelerationen från 0-60 mph tog
20 sekunder. Detta kallar The Autocar
för sportbilsprestanda. Testlaget gillade
växlingsmekanismen och tyckte att den
bör användas oftare om man ska ta sig
fram snabbt. Det bidrar förstås till att
bränsleförbrukningen aldrig kommer
under 2 liter milen.
Enligt The Autocar är det som skiljer en
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Continental från en Phantom II i allmänhet
att den har Hartford-stötdämpare som
möjliggör en mer forcerad körstil och är
justerbara från förarplatsen (Ray Gentile
skulle inte hålla med, eftersom dessa
visserligen var önskvärda och fanns som
extra tillbehör för alla Phantom II men
de utgjorde inte standardutrustning ens
på Continentalmodellen). Styrningen
är lätt och distinkt. Bromsarna arbetar
effektivt och lätt. Testexemplaret hade
en Continental four door touring saloonkaross av owner-driver-type från Park
Ward, vilken uppenbarligen inte är så lätt
som kunde önskas men i vart fall är den
extremt bekväm för fyra åkande. Testaren
konstaterar att man normalt kan starta
bilen på högsta växeln och på grund
av motorns stora flexibilitet och fina
vridmoment behöver man sällan växla
ner i normal trafik. Han sammanfattar sitt
intryck av bilens egenskaper så att det är få
bilar som kommer ens i närheten av RollsRoyce, när det gäller att snabbt ta sig från
en plats till en annan. Testbilen kostade £ 2
425, alltså ett något lägre pris än det som
Rolls-Royce Ltd stipulerade i den första
försäljningsbroschyren.

M

otortidningskollegan The Motor
har i sitt nummer av den 19 december 1933
en ingående beskrivning av en Phantom II
med four-door close coupled sports saloonkaross från Hooper & Co Ltd, specialbyggd
för ägaren Mr G L Selater Booth, Hoopers
VD. Det som är intressant med bilen är att
den är byggd med ”flexibel” kaross för att
undvika sprickbildningar och B-stolparna
av aluminium har borrade hål för att
spara vikt. När det gäller utrustningen
för de åkande så är den mer fokuserad
på deras trivsel med inbyggd cocktailbar

mm än på sparad vikt. Karossbyggarna
hade ingen lätt uppgift att åstadkomma
en välutrustad bil med låg vikt. Därför
blev många Continental både tunga och
osportiga trots de goda ursprungliga
ambitionerna hos konstruktörerna. Även
om den här bilen sägs vara byggd efter
”en experts ideal”, så finns det ingenting
i artikeln som antyder att detta skulle
vara en Continental. Namnet Continental
förekommer ingenstans i texten. Den
avgörande uppgiften om chassilängden
saknas. Likväl kan det nu i efterhand med
säkerhet fastställas att den beskrivna bilen
är 30 PY, som är en ”äkta” Continental! Dess
elegans är otvetydig men dess sportighet
måste ifrågasättas.

I

The Motor av den 20 mars 1934 testas
en Continental Touring Saloon (short
chassis) från Barker & Co, beskriven som
en bil med enastående prestanda och
raffinemang. Slutsatserna är ungefär
desamma som i Autocars test. Toppfarten
är något sämre, 90,2 mph och 0-60 mph
tog 23 sekunder, alltså tre sekunder mer.
En avgörande orsak härtill torde vara att
bilen vägde 100 kg mer än Autocars testbil.
Inköpspriset var däremot exakt detsamma,
£ 2 425.

R

olls-Royce
Ltd
använde
inte
begreppet Continental så ofta i sin egen
marknadsföring i fortsättningen. Den
påpassligt framställda första broschyren
med 26-EX gjorde det men sedan blev
det nästan stopp. Företaget höll sig
till kriterierna short chassis eller long
chassis för att skilja de två Phantom IImodellerna åt. I den stora, omfattande
försäljningsbroschyren för Phantom II
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som Rolls-Royce Ltd lät trycka upp i olika
versioner mellan 1929 och 1934, anges
inte att det skulle finnas en särskild
Continentalmodell. I något fall används
beskrivningen
Continental
Touring
Saloon i annonser under 1932-33. Den
enkla fyrsidiga Continental-foldern från
Concoursen i Biarritz trycktes om under
1933 och 1934 med nya foton (nu en svart
Touring Saloon reg nr JJ9382), en lätt
modifierad text och sänkt pris till £ 2 425.
Man gav också ut en reprint av en artikel i
Motor Sport 7 april 1932 om The Continental
Rolls-Royce där skribenten W S Braidwood
menar att det som skiljer en Phantom
II från en Continental är att motorn har
högre kompression - en sanning med
modifikation, eftersom kompressionen
med tiden höjdes på alla Phantom II och
det överensstämmer dåligt med Gentiles
kriterier. Däremot är det härligt att läsa
hans liknande av bilens nästan ljudlösa
acceleration på trean vid en elmotor.
Hänvisningen till namnet Continental i
foldrarna görs av tidningsjournalisterna
och inte av Rolls-Royce Ltd. Det förefaller
som om Rolls-Royce Ltd med tiden inte
bedömer det så angeläget att lägga
extra pengar på att uppmärksamma
Continentalmodellen. De bedömde nog att
tilläggsnamnet Continental inte tillförde
produkten något extra försäljningsvärde
bland de vanligen konservativa presumtiva
köparna av en Rolls-Royce. Med 281 bilar
tillverkade
får
Continentalprojektet
ändå sammanfattningsvis anses som
förhållandevis lyckat.

D

et visar sig att någon ny
Continentalmodell
inte
skulle
bli
aktuell på efterföljaren Phantom III.
Experimentavdelningen tog visserligen

1936-37 fram en enda något bantad
”lightweight” (ca 2 350 kg!) ”Continental
type” (Barker & Co igen)-prototyp på
standardchassiet (39EX) men projektet las
snart ned av brist på intresse.

D

e flesta är nog benägna att hålla
med om att just Phantom II Continentalchassiet har lämpat sig särskilt väl för
exceptionellt snygga karosser, vars
skönhet har stått sig genom tiderna.
Mången Continental har på senare år sålts
på auktion för betydande belopp, vilket
får ses som en bekräftelse som god som
någon på att dessa ekipage inte bara är ett
lyckat försök att göra en sportigare RollsRoycemodell men också att resultatet visat
sig bli bland de vackraste bilar som har
byggts.

K

ällor:
The Rolls-Royce Phantom II Continental
av Raymond Gentile, publicerad 1980 av
Dalton Watson Ltd, London
The Rolls-Royce 40/50 hp Ghosts, Phantoms
ans Spectres av W J Oldham 1974 publicerad
av G T Foulis & Co Ltd
Rolls-Royce Phantom II Continental Touring
Saloon, försäljningsbroschyr utgiven 1930
av Rolls-Royce Ltd, 14-15 Conduit Street,
London W1
The Continental Rolls-Royce av W S
Braidwood, B A (Mech SC), Motor Sport 7
April 1932
The Autocar Road tests 4th Aug 1933
The Motor 19 December 1933
The Motor Rationalized Road tests 20
March 1934
The Roycean Number 1 2010 s. 86-93 om
Experimental Phantom III Continental
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QUIZ 1.
Den här bilen ser ut som en Bentley men vad heter den här modellen? En ledtråd är att det är en prototyp av en Bentley men den blev inte någon produktionsbil under det namnet. Under vilket namn blev den sedermera tillverkad
och av vilket företag?
Skicka in ditt förslag till redaktionen:
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Elmstead West Wittering

Här bodde Royce
1917-1933

Rätt svar i vår Quiz i Bulletinen nr 4
2014 var Elmstead i West Wittering, där
Sir Henry Royce på grund av sitt bekymmersamma hälsotillstånd tillbringade sin
mesta tid mellan åren 1917 och 1933, när

han inte bodde vid Medelhavet i Villa Mimosa. Royce besökte inte fabriken i Derby
särskilt ofta. Arbetsmetoden gick ut på att
han bodde i Elmstead men i december varje år flyttade han till Villa Mimosa i Canadel-sur-Mer nära Lavandou på franska Rivieran. Royce kunde inte lägga sig så mycket
i bolagets dagliga skötsel. Det skötte i stället Claude Johnson och Ernest Claremont
alldeles utmärkt bra. Arrangemanget var
säkert till glädje för samtliga inblandade
parter. Rolls-Royce Ltd hade ordnat så att
det fanns ett ritkontor till Royces förfogande inom promenadavstånd från hans bostad, så att de som arbetade där kunde besöka honom dagligen. Relativt ofta kördes
nya experimentbilar till Royce för att han
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skulle få testköra dem. Han höll kontakten
med designkontoret i Derby och experimentavdelningen genom skrivna memon
som idag finns samlade och bevarade i
form av The Rolls-Royce Bible, varifrån kopior av enskilda brev då och då publiceras
i The RREC Bulletin.
Varje år i april samlas ett stort antal entusiaster i RREC och Sir Henry Royce Memorial

Trust i Elmstead med sina Rolls-Roycebilar
tillsammans med några representanter
från Rolls-Royce Motor Cars Ltd. Mötet arrangeras av David Gray som är sektionsordförande i RREC Central Southern Section. En lokal präst brukar hålla en kort
minnescermoni över Sir Henry Royce.
John Alexandersen Petersen i vår danska
sektion svarade på Quizen med att berätta att han i september 2013 var på besök
hos David Gray som faktiskt bor närmsta
granne med West Elmstead. Adressen
heter numera Elms Lane, Elmstead West,
West Wittering.
I samband med besöket tog John Alexandersen Petersen bilder på skylten som
står vid infarten till Elmstead, på minnestavlan över Sir Henry Royce och på
infarten till grannen David Grays hus där
John Alexandersen Petersen parkerade
sin Rolls-Royce 20 hp vid besöket. Här ser
man tydligt i bakgrunden hela huset där
Sir Henry Royce en gång bodde..
Ett mer komplett svar på en Quizfråga kan
man knappast tänka sig!
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BENTLEY

Grand Cab
Jan Segerfeldt
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Den 18 november 2014, precis när förra
numret av Bulletinen var på väg att
tillverkas hos tryckeriet, så presenterade
Bentley den inte särskilt väl bevarade
hemligheten att Bentleys stora flaggskepp
Mulsanne saloon skulle kunna bilda
underlag för en stor fin cabriolet. Vi hade
fått hjälp av något designkontor på
internet för att på spekulation i Bulletinen
kunna publicera en modifierad bild av
en bil som var en Mulsanne som parats
ihop med en Continental GT Convertible.
Så skulle den nya modellen från Bentley
mycket väl ha kunnat komma att se ut.

Bilden blev kanske inte helt rätt i detaljerna
men nu har vi fått bekräftelsen vi sökte
från Bentley Motors. Det blir en ny Bentley
Grand Convertible. Kanske.
På Los Angeles Auto Show i USA vid sidan
av den nya Bentley Mulsanne Speed saloon,
visade Bentley Motors officiellt också upp
en prototyp av en otroligt snygg Bentley
Grand Convertible. Avsikten från företagets
sida är att testa reaktionerna hos publiken
och framför allt hos de presumtiva köparna
på världens viktigaste cabrioletmarknad
nämligen USA. Bilen har lackerats i Sequin
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Blue i kombination med en silvermetallic
motorhuv. Idén till tvåfärgslackeringen
är helt uppenbart stulen från Rolls-Royce
Phantom Convertible, förmodligen den
bil som ligger närmast i konkurrens om
den grupp av köpstarka män som är
de mest intresserade av en sådan bil.
Som om det inte var nog så har man
även plagierat Rolls-Royce med att göra
översidan av karossen över den gömda
suffletten i utvalt trä. Man måste ändå ge
designavdelningen hos Bentley en eloge
för att de har skapat en så sofistikerad
och elegant vagn. Bentley säger att detta
kommer att bli det absolut yppersta i
ingenjörskonst och goda prestanda, ett
extremt begränsat samlarobjekt. Om den
kommer att tillverkas.
Tanken är att Bentley Grand Convertible
ska ha 6 3/4 litre dubbelturbomotorn på
537 hästar från Mulsanne. Troligen blir
vikten på cabrioletversionen inte lägre än
på Mulsanne saloon men fartresurserna
räcker säkert ändå för de flesta. Till
inredningen behövdes 14 hudar, som

färgats i Beluga beige. I övrigt badar
inredningen i sober Burr valnöt. Hela bilen
är handbyggd förstås.
Jämfört med Rolls-Royce Phantom
convertible är Bentley Grand Convertible
avsevärt mer försiktigt konservativ i sin
formgivning, medan Phantom har en
design som är något svårare för många att
ta till sig. Med Grand Convertible spelar
Bentley ut ett säkert kort. Man måste ge
Rolls-Royce den komplimangen att de
var något mer våghalsiga med sin mer
spännande design på de nya Phantommodellerna. Det ska bli intressant att se
vem som lyckas bäst med att nå ut till den
kundkrets som kan välja vad som helst
utan att tänka på vad det kostar. En viss
nervositet bör nog vara på plats hos RollsRoyce nu när Grand Convertible försöker
klå dem på den mark där de redan har
etablerat sig och trodde att de skulle få
vara ensamma om kunderna.
Visst hoppas vi att få se Bentley Grand
Convertible i produktion!
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Weymann
Croall
Mulliner?

EN

FRÅN

ELLER
Jan Segerfeldt

Hur kan en Rolls-Royce 20/25 HP ha en Weymannkaross som inte kommer från Weymann? Varför står
det på de blanka instegsplåtarna i dörrarna att
karossen kommer från John Croall & Sons Ltd
(Coachbuilders) i Edinburgh? Är det verkligen sant
att H J Mulliner & Co Ltd i London har byggt
karossen?
Ett mysterium kräver sin lösning.
På Rohdins populära garageträff i
september 2014 fanns många fina bilar
till salu men det var särskilt en bil som
väckte er redaktörs intresse av flera
skäl. Enligt informationen som Rohdins
hade klämt in mot framrutan under ena
vindrutetorkaren skulle detta exemplar
av Rolls-Royce 20/25 HP med chassi nr
GTR33 vara en H J Mulliner Weymann
Metal Saloon från 1931 med Croalls skyltar.
Bilens förste ägare hette R Cousin och han
kunde ta emot det färdigbyggda chassit
den 12 november 1930. Därefter hade han
bestämt att bilen skulle få en kaross hos H
J Mulliner eller var det hos Croall?
Den franska ”carrossieren” Charles Terres
Weymanns patent från 1921 gick ut på att
man skulle bygga vagnkorgen så den blev
både lätt och flexibel. Därför använde han

leathercloth, en väv eller textil ibland kallat
galon eller pegamoid, som yttermaterial.
Under detta fanns en tunn trästomme
som bar upp det hela. Ett vanligt problem
med träreglar i stommarna i karossbyggen
var att de gned mot varandra. När bilen
var i rörelse så skavde de olika delarna
mot varandra med störande gnissel och
gnäll som följd. Weymann löste detta
genom att distansera träbitarna med
hjälp av små metallbleck som skruvades i
där träändarna möttes. På så sätt undveks
trä mot trä. Konstruktionens låga vikt fick
ställas mot att den inte var så hållbar och
inte var så lätt att hålla ren. På köpet slapp
man resonansljud, vilket var en oönskad
konsekvens med plåtkarosser. Weymannkarosserna blev så populära att man
öppnade en egen filial i Putney i London,
Weymann´s Motor Bodies (1925) England
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Ltd, för att tillverka dem. Så mycket som 36
andra karossfirmor i England tog ut licenser
för att bygga enligt Weymann-metoden.
1930 förbättrades konstruktionen genom
att nedre delen av karossytan upp till
midjelinjen gjordes i metall i stället,
medan den övre delen fortfarande var i
en viktbesparande kombination av trä
och textil (kallat metal panelled eller
mer korrekt semi-panelled eller semiWeymann). Weymann-karosserna började
snabbt tappa i attraktionskraft mot slutet
av 1920-talet. Efter 1930 ansågs Weymannkarosserna vara helt omoderna.
John Croall & Sons Ltd (Coachbuilders)
hade sitt säte i Edinburgh i Skottland. De
var så pass betydande att de hade en egen
monter på alla de skottska bilmässorna,
Scottish Motor Show, från 1921 till
1929. Rolls-Royce var representerade på
montern de flesta åren, så Croall måste
ha varit väl etablerade redan tidigt under
1900-talet. För att kunna synas även i
andra delar av Storbritannien köpte de
upp prestigekarosserifirman H J Mulliner
& Co Ltd i London redan 1908. Man visade
här sin innovativa sida genom att snabbt
anamma Weymann-systemet. Det var ett
franskt patent som flera karossbyggare
i England valde att tilllämpa mot att de
fick betala en avgift för varje bil som de
färdigställde. Med licensen följde rätten
att förse karossen med en namnplåt med
Weymann-namnet, en ”äkthetsgaranti”.
Croall blev licensbyggare och utnämnde
sig själva till den enda firman i Skottland
som byggde äkta Weymannkarosser.
Snart utvecklade Croall sin egen version
av den lätta karosskonstruktionen
under beteckningen Croallight som
förenklades till Kroalite, vilket rimligen
innebar att de inte längre var skyldiga

att betala licensavgiften. Kroalite blev
förmodligen inte någon större succé för
Croalls för mot slutet av 1920-talet la de
ner karosserimakandet helt och hållet.
Visserligen skulle det fortfarande vara
möjligt att beställa en Croallkaross men
då fick man hålla tillgodo med att den
var byggd av H J Mulliner i London. Denna
möjlighet levde vidare, i vart fall i teorin,
till 1934. Man får hoppas att kunderna
som berördes var fullt medvetna om det
bedrägliga beteendet från Croalls sida.
H J Mulliner & Co Ltd startade verksamhet
på Brooke Street i Mayfair i London redan
omkring 1900 men flyttade till Chiswick,
West London 1906. Försäljningen av
företaget till Croall 1908 möjliggjorde för
den redan då åldrade Henry Jervis Mulliner
att pensionera sig. Därefter utvecklades
H J Mulliner till en av de bäst ansedda
firmorna i London. H J Mulliner var bland
dem som lyckades bäst med att bygga
äkta Weymannkarosser.
John Croall & Sons Ltd hade ett gott
rykte och var välkända i Skottland
men kanske inte lika kända i sydöstra
England. H J Mulliner var ett etablerat och
välrenommerat namn omkring 1930 med
större anseende än Croall. Det är därför
en gåta att man valde att använda Croalls
namn hellre än H J Mulliner på en RollsRoyce 20/25 som såldes i England. Kanske
var det avgörande syftet att på ett elegant
sätt kunna kringgå skyldigheten att betala
licensavgift till Weymann?
Chassit på 20/25:an som nu säljs
genom Rohdins byggdes i Derby och
lämnades ”Off Test” den 11 november
1930 för att transporteras vidare till det
karossmakarföretag som skulle utföra
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karosseribygget. Det har med största
säkerhet kunnat konstateras att den här
bilens kaross är byggd hos H J Mulliner
& Co Ltd på Bedford Park Works, Bath
Road, Chiswick, West London och inte
hos John Croall & Sons Ltd i Edinburgh.
Detta hindrar i och för sig inte att bilen
efter byggnation hos H J Mulliner kan ha
fraktats till Edinburgh för någon del av
arbetena, exempelvis lackering eller vissa
avslutande inredningsarbeten, och därvid
försågs med Croalls namnskyltar. Det är
fastställt att viss outsourcing (nymodeord
på svenska för utlokalisering av arbeten)
inte var helt ovanlig ens på den här tiden.
Den kända engelska motortidningen The
Autocar testade en 20/25 i sin utgåva
av den 29 maj 1931. Det intressanta med
testet är att den bil de provkörde då är
väldigt lik GTR33. Karosseriet från H J
Mulliner är detsamma, så när som på
någon blank midjelist och att reservhjulet
är placerat baktill i stället för i ena
framskärmen. Det finns fler bilar med
samma karossutförande, bland annat
GTR8, som ägs av en RREC-medlem. Det
är uppenbart att H J Mulliner gjorde en
mindre serie likadana Weymann Panel
Saloon-exemplar för 20/25 HP 1930-31,
precis innan Weymann-karosseriernas
glansperiod var över.
The Autocar skriver i sitt Road Test No
644 bland annat att det är normalt
och rekommendabelt att man startar
från stillastående på treans växel och
gasar försiktigt, så man glider iväg på
motorns goda flexibilitet, för att sedan
lägga i fyran och behålla den där, oavsett
vägförhållandena. Tvåan använder man
bara vid start i uppförsbacke. Bilen
klarar sådan körning elegant utan

minsta hackande och utan att slira på
kopplingen. Styrningen är lätt och bara på
riktigt dålig väg känner man framhjulens
rörelser i ratten. Bromsarna inger högsta
förtroende. Föraren märker inte av när den
mekaniska servon arbetar. Kompromissen
mellan mjukhet vid körning i stadstrafik
och stadga vid snabb körning på landsväg
är väl avvägd. Karosseriet får också
beröm, främst för att det erbjuder gott
benutrymme i baksätet men också bra
inställningsmöjligheter och bekvämt för
föraren genom de individuella framsätena.
The Autocar lyfter fram flera tekniskt
intressanta punkter i konstruktionen.
Detaljarbetet visar att man har tänkt på
allt och använt utsökta material som är
vackert bearbetade. Det mesta är lätt
åtkomligt i motorrummet. Varje enskild
egenskap visar på hållbarhet och ger bilen
moderna prestanda. På det sätt bilen
levererar bevisar Rolls-Royce att den i alla
avseenden är överlägsen andra normala
bilmärken, menar testaren.
Förutom lovorden finns registrerade fakta
redovisade. Accelerationen från 10 mph till
30 mph kan göras på tvåan på 6 sekunder,
på trean på 7 sekunder och på fyran på
10,4 sekunder. Toppfart på kvartsmilen
är 67,66 mph medan bromssträckan från
30 mph till stillstående krävde 27 fot..
Bränsleförbrukningen ligger på 18 mpg
och bilens vikt är 33 cwt 2 qtr 21 lb.
Pris för Rolls-Royce 20/25 HP i detta
utförande med Mulliner Weymann
panelled saloon body är £ 1 815 (bara
chassiet kostar £ 1 185).
Jag hade turen att nuvarande ägaren var
på plats hos Rohdins så jag passade på
att låta honom visa hur bilen funkade
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samt att bjudas på en liten åktur i
grannskapet. Passagerarutrymmet i det
generösa baksätet var mycket bekvämt
och avsaknaden av mellanruta gjorde att
man hade bra utsikt framåt. Bilen gick tyst
och jämnt men man kunde inte undgå att
lägga märke till att den hade en flexibel
kaross som rörde sig hela tiden efter hur
underlaget förändrades, trots att karossen
är gjord i metall nedanför midjan. Något
gnissel eller gnäll från karossen förekom
inte, liksom det saknades störande
motorljud. Nu färdades vi tryggt och
makligt på vägen till parkområdet alldeles
i närheten av industriområdet i Trollhättan
där Rohdins har sin verksamhet förlagd.
Några tuffa manövrar för att avslöja bilens
svagheter på samma brutala sätt som
Jeremy Clarkson och hans mannar brukar
ta till i BBC:s Top Gear kom inte ifråga
här. Vår resa hade närmast karaktär av
sävlig turistrunda med chaufför i stadens
utkanter. Med The Autocars testresultat i
åminnelse så kan man bara konstatera att
detta är en behaglig bil att åka i och den är
rymlig bak, trots att den har relativt små

och hanterbara yttermått för att vara en
lyxbil.
Det märks förstås att detta är en bil
från 1930-talet, det vill säga inte särskilt
modern i sina dynamiska egenskaper.
Det är säkert korrekt som Autocar gjorde
gällande att i jämförelse med enklare
samtida ekipage så var Rolls-Royce 20/25
i många avseenden en klart bättre bil för
sin tid än något annat märke. För den som
i vår tid vill färdas med känslor av nostalgi
bakom The Spirit of Ecstasy så är den här
norskregistrerade 20/25:an ett utmärkt
val. Det är inte så ofta som det förekommer
en 20/25 till salu i Sverige, så det gäller att
passa på tillfället. Här bör ett köp till rätt
pris inte medföra alltför stora hål i den
egna plånboken. Det krävs emellertid att
densamma innehåller 425 000 svenska
kronor eller däromkring, om det ska bli
aktuellt med ett övertagande, såvida inte
plånbokens ägare besitter en alldeles
enastående argumentationsförmåga i
monetära förhandlingar. Lycka till med
dem!
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Teknisk seminar

Tekst og bilder: Åge Antonsen

hos Auto Askim

Vi
kaller
det
Teknisk
Seminar.
Engeskmennene kaller det Greasy Fingers.
Felles er at dette er en årlig mulighet for
å få bilen gjennomgått av eksperter som
forklarer og veileder slik at bilen din skal
fungere uten problem når kjøresesongen
starter.
Norgesvennen Patrick Lloyd Jacob fra Royce
Service & Engineering i Surrey kommer
over til Auto Askim i mai. Odd Moen stiller
hele Auto Askim’s verkstedhallen til vår
benyttelse. Det er 8 løftebukker som kan
benyttes og alle får sin bil løftet på bukk
under seminaret, og ettersett av Patrick.
Auto Askim stiller også med mekanikere
på gulvet som kan utføre reparasjoner for
eiers regning.

Det serveres kaffe ved ankomst og høye
smørbrød til lunch, etterfulgt av kake og
kaffe.
Alt dette inkludert i seminaravgiften.
Dette er en meget nyttig dag for alle RollsRoyce og Bentley eiere. At seminaret alltid
har vært utrolig hyggelig skyldes flotte
deltager, mekanikere og en Patrick som
gjør alt han kan for å dele sin kunnskap
med oss.
For meg er dette en av de hyggeligste
dagene i den Norske Rolls-Royce klubben.
Datoen for teknisk seminar er 9. mai, og
seminar avgiften er satt til kr. 1.000,-.
Tidspunktet er kl. 10-16. Påmelding til Jens.
Bildene er fra seminaret i 2014.

ROHDIN RALLY
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Rolls-Royce Silver Cloud II Std. Saloon 1959, RHD
Chassinummer: SRA87

Rolls-Royce Silver Spirit II Std. Saloon 1990, RHD
Chassinummer: LCH32633

Bilen är i ett mycket bra bruksskick. Den är lackerad i rött med ett
beige skinninrede. Inredet renoverades, samt en större mekanisk
översyn gjordes för några år sedan till en kostnad av 200’000 SEK.

Bilen är i ett mycket bra bruksskick, men har lite små skavanker
här och där. Inredet är väldigt bra och lacken är i bra skick. Bilen
har gått 117,500 km (73,000 miles). Mycket resonabelt prissatt.

PRIS: 260 000 SEK

PRIS: 149 000 SEK

Renovering af

Rolls-Royce
Silver Wraith
årgang 1951
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Per Mogensen

I

forbindelse med afviklingen af det
danske forårsrally i Silkeborg i år blev jeg
på førstedagen spurgt, om jeg til den skandinaviske Bulletin kunne lave et indlæg
om det renoveringsprojekt, som jeg har
gennemført over de sidste ca. 4 år vedr.
min ovennævnte Rolls-Royce Silver Wraith
– hvilket jeg selvfølgelig svarede ja til, da
både bil og klub har min store interesse.
Min bil er en Rolls-Royce Silver Wraith
short wheelbase med chassis nr. LWME6
(venstrestyret). Den blev leveret fra RollsRoyce Motor Cars Ltd. den 01.11.1950, hvor
den blev leveret til H. J. Mulliner & Co Ltd.
Dette firma byggede over et træskelet et
karosseri af aluminium benævnt ”Touring
Limousine with division”, design nr. 7118,
produktionsnummer 5176. Bilens designmæssige linjer og en del detaljer minder i
øvrigt om de Rolls-Royce Phantom IV, som
H. J. Mulliner & Co. Ltd. på omtrent samme
tidspunkt byggede til daværende General
Franco i Spanien. De biler tilhører nu det
spanske kongehus, og blev omtalt i forrige
nummer af den skandinaviske Bulletin.
Den 01.02.1951 startede min bil sin første
rejse ombord på ”SS Muncaster Castle” fra
London til New York, og i USA blev bilen
leveret til dens første ejer, The Heise Bourdon Tube Co., hvilket firma i øvrigt stadig
eksisterer på samme adresse, som da bilen
blev leveret. Bilen har af specielle features bl.a. et stort soltag over fører- og passagersædet og en original radio, som dog
ikke længere kan anvendes noget sted i
verden, da den er til mellem- og langbølge.
Vi købte bilen i USA i 2007, og den var i og
for sig i god, brugbar stand – så vi fik den
indregistreret og kørte i den i 3 sæsoner.
På det tidspunkt solgte vi en Rolls-Royce
Silver Cloud I fra 1959, og besluttede os for
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at restaurere den tilbageværende fra 1951.
Behovet for restaurering var bestemt ikke
det tekniske, da motor, bremser, styretøj m.
v. stort set fungerede perfekt – selvfølgelig
med nogle forskellige forhold, som skulle
laves og efterses i forbindelse med en restaurering. Så fokus var på, at bilen skulle
males udvendigt, at alt træværk skulle renoveres, at afløbene og alt andet omkring
soltaget skulle renoveres, da det var utæt,
at alle lister og gummilister var hårde
som bakelit og meget utætte, at læder på
i hvert fald forsæderne var blevet defekt
m. v. – efter ca. 60 års brug og slitage. Dog
ville vi også montere en ny toppakning og
nye tændrør, lige som alle slanger og remme selvfølgelig skulle efterses og skiftes i
nødvendigt omfang.
Da jeg ikke lige har den fulde tekniske
snilde til egenhændigt at gennemføre et
så omfattende projekt, havde jeg allieret
mig med en mekaniker, Jan, og min store-

bror, Torkil, der er pensioneret maskiningeniør. Dertil kom yderligere en mekaniker,
Jørgen, som også ”bød ind”, og gerne ville
være med i projektet. Så vi var 5 på holdet,
da vi startede. Vi aftalte fra start, at arbejdet skulle foregå én aften om ugen, og ikke
mere – vi har alle haft vores familier at
tage hensyn til, og sådan har det fungeret
i alle de 4 år, hvor processen har kørt.
Vi startede i oktober 2010 med at adskille
bilen, hvilket vil sige, at vi adskilte alle løse
karosseridele uden undtagelse fra hovedkarosseriet, som imidlertid IKKE blev taget
af chassis-rammen, da hverken chassisramme eller motor fejlede noget, som
gjorde en renovering påkrævet.
På tilsvarende vis blev alt indvendigt
træværk og alle instrumenter demonteret,
og det samme med tæpper, sæder, læder,
loftsbeklædning o. s. v. – så bilen var helt
strippet, da første sæson var gået, hvilket
vil sige op til sommerferien 2011. Adskillel-
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sen tog således det første år med den anførte arbejdsmængde, og da vi var kommet
dertil, havde Torkil i forløbet registreret alle
demonterede stumper på computer med
angivelse af, hvad der var i orden, hvad der
skulle repareres, hvad der skulle fornyes o.
s. v. De demonterede dele fyldte 8 stk. tætpakkede EUR-paller, så det var bestemt en
hel del, der var demonteret fra bilen.
På det tidspunkt var der i øvrigt behov for
at få lavet en lille smule pladearbejde, hvilket dels var påkrævet i forbindelse med

nogle stålplader, som på et tidspunkt må
være lagt i bunden af dørene, og dels i forbindelse med to stålplader, som var monteret på forkanten af de to trinbrætter – af
hensyn til vand fra forhjulene.
Efter sommerferien 2011 var status således,
at vi stod med en bil, hvor vi havde skiftet
toppakning og i øvrigt efterset motoren,
og som i øvrigt ikke havde en eneste yderligere karosseridel, som kunne tages af. Alt
helt ned til mindste detalje var adskilt. Alt
indvendigt træ var skruet af og mærket
op med placering og numre på bagsiden,
alt læder inkl. sæder og al anden læderbeklædning var afmonteret, og alle øvrige interiøreffekter, som f. eks. lamper, glas, spejle, kantlister, askebægre, cigartændere,
rude i ”division”, var også pillet ud af bilen.
Alle instrumenterne var umiddelbart efter,
at de blev pillet ud af bilen, bragt til min
gode ven, Per, der har mere end almindelig
god forstand på den slags. Per havde lovet
at tjekke alle instrumenter inden de atter

skulle monteres, og det samme i øvrigt
men den originale radio fra 1950.

Håndtering af gammel lak

Første opgave der efter var at finde ud af,
hvordan den gamle lak skulle håndteres.
Skulle den slibes af, kunne man glasblæse
nogle af delene, kunne man sandblæse o. s.
v. Bilen og alle karosseridele er som anført
af aluminium, så det blev hurtigt afklaret,
at sandblæsning og glasblæsning ikke
skulle prøves. Vi var dernæst bekymrede
for skader på karosseriet, hvis den gamle
lak skulle slibes af, idet aluminium er ret
blødt, og vi var i øvrigt også bekymrede
for de meget flotte linjer i karosseriet med
skarpe kanter, når der skulle slibes langs
kanterne. Alt gammel lak skulle helst renses helt af, da vi endvidere var bekymrede
for, hvorledes moderne grundings- og lakprodukter ville reagere, hvis de kom ovenpå rester af gammel celluloselak og tidligere tiders grundingsprodukter.

Efter kontakt med min gode bekendte,
Henrik, der er uddannet autolakerer, og
som i mange år har arbejdet på malerværkstedet på Flyvestation Aalborg, kom
det frem, at man på flyvestationen renser
gammel lak af kemisk, når man eksempelvis skal male jetjagere. Vi besluttede derfor, at den gamle celluloselak inkl. grundingsprodukterne skulle fjernes kemisk,
så vi kunne rense karosseriet helt af ned
til bar aluminium uden at slibe, så karosseriet kunne forblive helt intakt som et godt
grundlag for ny grunding og ny lak.
Da lakken kemisk var fjernet fra bagdørene kunne vi i øvrigt konstatere, at bilen
formentlig på et tidspunkt har haft et monogram placeret midt på hver bagdør, da
vi, efter at have fjernet lakken på de steder,
fandt 4 små skruehuller i en firkant. De
huller er dog nu lukket til og godt gemt,
da vi ikke havde noget konkret om et evt.
monogram.
Beslutningen om at rense lakken af kemisk
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var let nok at træffe, men det var et ret stort
arbejde at få den gennemført. Henrik og
jeg gik i gang, og Henrik var en meget stor
hjælp i den fase, både med viden om, hvordan man skulle udføre arbejdet, og med
selv at klø på i processen. Arbejdet omfattede alt lige fra selve hovedkarosseriet til
alle de mange løsdele, som f. eks. nummerpladeholder, skærme, benzindæksel,
motorhjelm o. s. v. De kemiske produkter vi
anvendte, var meget ”skrappe”, hvorfor indåndingsmasker var nødvendige. Arbejdet
stod på i perioden fra august til november
2011, på hvilket tidspunkt en helt blank,
skinnende aluminiumsbil og en stor 3-akslet trailer med samtlige løsdele blev kørt til
Brovst Autolakering. For at få en fornuftig
pris på lakeringen blev det aftalt, at andre
og mere hastende lakeringsopgaver måtte
blive lavet først. Ugen efter bilen var ankommet til maler, tog ”Kong Vinter” for
alvor fat i Danmark, hvilket selvfølgelig, og
helt i henhold til aftalen, medførte, at det

tog nogen tid med at få bilen lakeret.

Det indvendige træværk

Mens bilen var hos Brovst Autolakering
fortsatte arbejdet på værkstedet med at
rense lak af træværket, så det også kunne
blive lakeret. Den afrensning blev også lavet kemisk, så vi også kunne undgå at slibe
ret meget på trædelene. De skulle jo gerne
passe sammen igen, når det hele skulle
samles – derfor vidste vi, at vi kun måtte
slibe træet ganske let inden lakeringen,
især hvor der var samlinger m. v. Arbejdet
med at rense lak af træværket var noget
af det, som jeg selv kunne lave, og det
gjorde jeg. Det tog lang tid, for der var og
er ganske mange trælister og alle mulige
andre stykker træ i en Rolls-Royce som min,
hvor der bl.a. er meget synligt træ i den
”division” med picnicborde, der er mellem
forsæderne og bagsæderne.
Da alt træværk var renset af, havde jeg
egentlig lavet en aftale med en om at få
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det lakeret, men pågældende ”sprang fra”,
da han så omfanget af det træ, der skulle
lakeres. Til gengæld blev jeg meget glad,
da Henrik sagde, at han så nok skulle lakere
trædelene. I den forbindelse fik vi den udfordring, at vi skulle finde ud af, hvilken lak
der skulle anvendes. Dels det rent faglige
omkring hvilken laktype der skulle bruges,
og dernæst det rent udseendemæssige,
her under specielt, om vi skulle anvende en
blank eller en mat lak, en halvblank eller
”noget midt imellem”.
Vedrørende det faglige om laktyper til
træværket var vi i den heldige situation,
at Henrik og jeg begge kender Kim, der til
dagligt arbejder med salg af lakprodukter
til bilbranchen hos C. Flauenskjold A/S, så
den problemstilling var hurtigt i de rette
hænder.
Vedrørende problematikken omkring blank
eller mat lak tog jeg kontakt til en sagkyndig hos RREC i England. Han kunne oplyse,

at træet blev lakeret med en forholdsvis
mat lak, da bilen var ny, for det gjorde man
dengang. Han kunne også oplyse, at man i
dag i både Bentley og Rolls-Royce anvender
forholdsvis blanke laktyper, og at det giver
et flot resultat. Hans forslag var, at vi lavede vores egen lak ”midt imellem”, altså ved
at lave en blanding af mat og blank lak. Vi
besluttede, at vi ville lave nogle lakprøver,
og træffe vores beslutning på det grundlag. Det resulterede i, at vi over 3 omgange
lavede i alt 9 forskellige lakprøver, og traf
vores valg på det grundlag. Resultatet er vi
bestemt godt tilfredse med, så et grundigt
forarbejde gav det ønskede resultat.

Lædersæder og læder
i øvrigt

Næste opgave var at se på lædersæderne
og det øvrige læder i bilen, der bl.a. har
læderbeklædning indvendigt på dørene
og en del andre steder i kabinen. Generelt
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var læderet meget tørt, hvilket givetvis
skyldtes, at bilen, da vi købte den, havde
stået stille i nogle år. Vi måtte konstatere,
at læderet på forsæderne ikke stod til at
redde, da det p. g. a. udtørring var blevet
så mørt, at der simpelt hen var revner i fladerne. Derfor måtte vi bestille nyt læder
til både sæde og ryg på såvel førersædet
som passagersædet foran. Til gengæld var
bagsædet i så fin stand, at det alene skulle
behandles med et blødgørende produkt,
og der efter behandles på normal måde
med produkter velegnet til læder. Alle sæder og alt læder fra kabinen blev derfor
kørt til Skovsgaard Sadelmager, hvor første
opgave var at skaffe det læder, som skulle
bruges. Efter lidt tid fik sadelmageren fundet læder i den rigtige kvalitet og tykkelse,
og i en farve, som matchede det oprindelige læder så godt som muligt. Resultatet
opfatter vi som ganske tilfredsstillende,
og hvis kabinens kvalitet og udseende skal
forbedres yderligere, er der ikke andre muligheder end at forny den resterende del af

læderet også. I forbindelse med fornyelsen
af læderet købte jeg af sadelmageren det
resterende læder fra den sending, som
han havde bestilt hjem til forsæderne, og
det har vi siden løbende haft meget fornøjelse af, da vi i kabinen løbende har skiftet
læder en del steder, og i forbindelse med
gulvtæpperne, hvilket beskrives nærmere
nedenfor.
Efter at have bestilt og udvalgt læder hos
Skovsgaard Sadelmager fandt jeg i øvrigt
ud af, at en Italiensk Bentley og Rolls-Royce
forhandler, som jeg har lært at kende på
mine mange sommerferier i Italien, er leveringsdygtig i alle kvaliteter og farver indenfor læder, her under også netop de typer og
farver, som i dag anvendes af Rolls-Royce
og Bentley. Så hvis nogen mangler læder
af god kvalitet, formidler jeg gerne kontakten, og læderprodukter fra Italien plejer at
være af ganske god kvalitet.
Prøvemontering af døre
I februar 2012 var Brovst Autolakering så
langt, at vi skulle prøvemontere dørene for

at se, hvordan situationen var – dels omkring hængslerne, og dels for at se, hvordan dørene gik ind og ud af døråbningerne. Der var meget, som skulle skrabes m. v.
på de store hængsler og i de åbninger, som
hængslerne skulle sidde i – men da det var
gjort, kunne vi justere dørene til, som de
skulle være. Så det var en god lørdag, der
sluttede med, at vi for jeg ved ikke hvilken
gang den dag demonterede dørene og
hang dem tilbage på malerværkstedets
stativer.

Stafferinger

En Rolls-Royce skal efter min opfattelse
have stafferinger. Dels på langs på siderne
af bilen, og dels på navkapslerne, når bilerne er fra efter det tidspunkt, hvor man
gik væk fra trådhjulene. Jeg mener endvidere, at det er (eller i hvert fald bør være) et
næsten altdominerende princip, at farven
på stafferingerne skal matche indtræk/
læder/tæpper i videst mulige omfang.
Den oprindelige staffering på min bil var
næsten væk, dog kunne vi se den ganske
få steder. Det var derfor en opgave dels at
finde ud af, hvor stafferingerne havde været, hvor de skulle laves, i hvilken tykkelse
og sluttelig, men ikke mindst, hvordan. Det
eneste der var sikkert var, at farven selvfølgelig skulle være sandfarvet matchende
bilens interiør.
Jeg tog atter fat i en sagkyndig hos RREC
i England, idet jeg vidste, at de har en del
tekniske eksperter tilknyttet på den ene
eller den anden måde. Jeg fik navnet på
”en ældre herre”, som jeg kunne kontakte
pr. telefon, og det gjorde jeg. Han havde
selv arbejdet hele sit liv med at lave RollsRoyce biler, og han var bestemt ikke ked af
at fortælle nærmere om, hvordan stafferinger skulle laves. I slipper for den lange
version af historien, men den korte var, at
”det var helt op til kunden, hvordan staf-

feringerne skulle laves”, men ”hvis kunden
ikke ville have dem lavet på den måde, som
passede til den pågældende bil, så måtte
man jo indgå et kompromis”, som han diplomatisk udtrykte det. Jeg fik nogle oplysninger om, hvordan stafferinger efter hans
opfattelse skulle laves på min bil – og ud
fra de anvisninger blev mine stafferinger
selvfølgelig lavet. I øvrigt kan jeg sagtens
bag efter se, hvad han mente, når han talte
om placering og tykkelse, og det at vi efterlevede hans meget gode råd har vist sig
at medføre, at jeg i dag er særdeles godt
tilfreds med, hvordan mine stafferinger
endte med at blive.
Efter afklaring af selve udformningen var
der sluttelig problemet med, hvordan stafferingerne rent teknisk skulle laves. Den
ældre herre fra England fortalte, at bilerne
oprindeligt blev lakeret helt færdige, hvor
efter man ”called the man with the steady
hand, gave him a whisky or two, and then
he painted them”, som han udtrykte det.
Efter denne research tog jeg kontakt til
Brovst Autolakering, som heldigvis har en
del erfaring i at lakere veteranbiler. Arne
fra Brovst Autolakering sagde, at de godt
kunne lave stafferinger på den måde. Dog
ville de ikke drikke et par whisky-sjusser
og male med fri hånd, men i stedet lægge
tape på begge sider, og male der imellem.
Straks maleren var færdig med at håndmale stafferingerne, ville man fjerne tapen, så
der ikke kom kant på de håndmalede stafferinger.
MEN – Arne foreslog en helt anden fremgangsmåde. Han foreslog, at stafferingerne i stedet blev lavet i tynd film i den
bredde, som var valgt – og på den måde,
at filmen blev lagt på, når det sidste lag
af den sorte lak var lagt, så stafferingerne
kom ind under den klare lak. Dermed ville
man helt undgå, at stafferingerne fik det
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fremspring, som håndmalede stafferinger
har, og som gør dem sårbare i forbindelse
med vask, polering og brug af bilen.
Denne sidste løsning blev valgt. Det blev
aftalt, at Brovst Autolakering skulle færdiggøre selve karosseriet, de fire døre og motorhjelmen med sort lak, da der er stafferinger på alle disse dele. Det blev endvidere
aftalt, at vi der efter skulle montere motorhjelmen, som består af 4 særskilte dele,
der først skulle samles til én enhed, og der
efter de fire døre, lige som vi også skulle
montere samtlige de blanke sidelister, da
stafferingerne netop skulle placeres med
én over og én under de blanke sidelister,
og med en samlende nedadgående spids
udenom de blanke lister bag bagdørene.
Afstanden til de blanke lister skulle passe
hele vejen, lige som der nødigt skulle blive
”søgang” i stafferingerne i forhold til listen,
dørene og karosseriet hen langs siden af
bilen. Derfor var dette monteringsarbejde

bydende nødvendigt. Efter dette monteringsarbejde blev stafferingen lagt, hvor
efter vi kunne demontere det hele igen.
Det var et stort monteringsarbejde og meget ”frem og tilbage for så lidt” – men ”den
ældre herre” fra England havde helt givet
ret i, at det er særdeles vigtigt for et godt
visuelt resultat med stafferingerne, at såvel deres placering som deres tykkelse er
nøje overvejet. Derfor er jeg i dag meget
taknemmelig for de gode råd, som jeg fik
af ”den ældre herre” fra England.
Navkapslerne på min Rolls-Royce består
af en forkromet yderring, en mellemring
lakeret i samme farve som bilen, og en
forkromet stor bolt i midten. På den lakerede mellemring skulle der også laves
en staffering, og den skulle tidsmæssigt
laves noget senere end stafferingerne på
siden af bilen. Jeg afleverede derfor efterfølgende de 4 sortlakerede ringe til ham
der skulle lave stafferingerne, i hvilken for-
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bindelse jeg forklarede ham nøjagtigt, hvor
stafferingerne skulle placeres. Svaret var, at
navkapslerne kunne hentes ”om en uge”.
På vejen ud af lokalet bemærkede jeg, at
”nu skulle stafferingerne på navkapslerne
jo ikke gå op og ned, når man fra siden så
bilen komme kørende”. Den bemærkning
gjorde åbenbart indtryk, for jeg fik først
navkapslerne med de runde stafferinger
efter ca. 3 måneder, men jeg manglede
dem jo heller ikke. De har også efterfølgende fået klarlak, og placeringen af stafferingerne har vist sig at være korrekte.
Efter sommerferien 2012
På det tidspunkt var bilen og alle løsdelene
kommet retur fra Brovst Autolakering, alt
læder var kommet fra sadelmageren inkl.
nyt læder på forsæderne, Henrik var godt
i gang med at lakere træ, Per havde tjekket
instrumenterne og resten af holdet – me-

kanikerne Jan og Jørgen, min bror Torkil, og
jeg selv - gik i gang med at samle bilen. Atter var princippet, at vi arbejdede en aften
om ugen.
Tingene skred stille og roligt frem, og på
et tidspunkt kom vi til, at instrumenterne
skulle monteres. Per sagde, at han hellere
måtte tage med og hjælpe med at få instrumenterne monteret og tilsluttet korrekt, hvilket jeg og de andre selvfølgelig
var rigtig glade for. Da vi var færdige med
at montere instrumenterne sagde Per, at
han mente der var en del andet elarbejde,
som han også kunne bistå med, og fra det
tidspunkt blev Per en del af det ugentlige
team – helt frem til afslutningen på hele
projektet. Per har tilsluttet el til alle lygter udvendigt, alle lamper indvendigt, den
elektriske motor for hejs af ruden mellem
for-og bagsæderne og en del andre ting
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vedr. det elektriske. Der ud over har Per
bistået med mange andre gøremål, bl.a.
montering af ny himmel over fører- og
passagersæderne, produceret håndlavede
lister i gummi, stof og læder og meget,
meget andet.
Stoffet til den nye himmel over førerog passagersædet skal i øvrigt have en
bemærkning med på vejen. Jan og jeg var
på besøg hos F. L. BUUR, og vi havde en
stump af den gamle himmel med. Vi fandt,
hvad vi søgte – passende stof til fornyelse
af himlen over forsæderne. Pigen vi talte
med hos F. L. BUUR grinede lidt af os, og
spurgte så til sidst, hvilken side af stoffet,
vi ville anvende. Vi pegede prompte på den
lysebrune side, som var næsten identisk
med den gamle himmel. Årsagen til, at
der blev grinet var, at det rent faktisk var
bagsiden på stoffet, vi agtede at bruge. På
den anden side var stoffet hvidt med et
mønster, og det stof bliver normalt brugt i
forbindelse med indvendig polstring i lastbiler. Men pyt med det – vrangen passede
lige i øjet, og er i dag ny himmel i den forreste halvdel af min Rolls-Royce.
Gummilister og lister i øvrigt
Et kapitel for sig i processen var alle listerne i bilen. De var hårde og/eller møre fra en
side af, og det både gummilisterne og alle
øvrige lister, hvoraf en del var bånd i stof.
De fleste af båndene kunne købes, mens
kun en enkelt af gummilisterne kunne købes specifikt til min bil, som der er bygget
ret få af i forskellige varianter. Det var derfor noget af et puslespil at få det med listerne til at gå op, men efterhånden fandt
vi frem til nogle produkter, som kunne
bruges de forskellige steder. Vi har også
lavet en del lister selv, eksempelvis på den
måde, at runde gummilister blev beklædt
med stof, og der efter sat fast langs med
sideruderne mellem trælisterne og karos-

seriet. Også tætningslisterne ved soltaget
gav anledning til en del arbejde, før vi fik
noget brugbart købt hjem og sat sammen.
Der er soltag i stort set hele tagfladen over
førersædet og det forreste passagersæde.
Det åbnes med et håndtag i forenden, og
når håndtaget drejes, sænker soltaget sig
i bagenden, hvor efter man kan skyde det
bagud og ind under taget over bagsædet.
Det viste sig – ganske genialt – at soltaget og åbningen er en ganske lille smule
konisk, således at soltaget, når det skydes
frem for at blive lukket, presser en smule
mere ud mod siderne, og selvfølgelig omvendt når det åbnes. Super fint tænkt
med henblik på at sikre, at soltaget på den
måde bliver helt vindtæt, når det er lukket, så man i videst mulige omfang undgår
vindstøj, når man kører i bilen.

Tæpper

I en ældre Rolls-Royce er tæpper, som de
fleste bekendt, placeret mange andre steder end bare på gulvfladerne. Der er tæpper på de nederste 10 – 20 cm. af dørene,
der er tæpper op til underkanten på sæderne mange steder, og visse andre steder.
Da vi tog tæpperne ud, var det egentlig
ikke meningen, at de skulle udskiftes, for
de så jo udmærket ud. Men da vi begyndte
at nærme os det tidspunkt, hvor vi skulle
til at montere tæpper igen, begyndte vi at
se på dem. Vi kiggede på tæpperne, på hinanden, snakkede lidt om dem – og traf en
hurtig beslutning om, at de skulle skiftes.
Atter gik turen til F. L. BUUR, idet jeg vidste,
at man der kunne lave individuelt tilpassede tæpper, for de kunne naturligvis ikke
købes færdige. Jeg besøgte firmaet, og fik
nogle tæppeprøver med. Jeg var ikke selv
begejstret for tæppeprøverne, de var ”for
moderne”. Bl.a. var de i forhold til de gamle
ret tynde, og der var noget så moderne
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som gummi på bagsiden. Da jeg viste prøverne frem for Jan og Jørgen den følgende
tirsdag, blev dommen da også prompte
afsagt, da Jørgen kort bemærkede: ”Dem
kan du godt tage med igen, man kan ikke
lægge de tæpper i en Rolls-Royce”. Da jeg
kom hjem fra værkstedet samme aften, var
det månedlige annonceblad fra RREC i England netop landet i min postkasse, og det
skulle selvfølgelig læses, inden jeg lagde
mig til at sove. Løsningen på mit problem
var på forsiden af bladet, hvor en fuldstændig nyrenoveret Rolls-Royce var til salg – og
i teksten stod følgende, som jeg pladask
faldt over: ”New original Windsor carpets”.
Næste dag ringede jeg til min faste leverandør i England og spurgte, om han havde
”original Windsor carpets”, hvortil svaret
var ”Yes, of course”. Tirsdagen efter medbragte jeg så nogle forskellige farveprøver

af ”original Windsor carpets”, hvortil Jørgen tørt bemærkede: ”Nå, du kan jo nok,
når det skal være”. Vi traf vores farvevalg
på værkstedet ud fra de gamle tæpper, og
en ordre på tæpper gled den tirsdag aften via mailen til England inden jeg lagde
mig til at sove. Da tæpperne ankom, blev
de bragt til F. L. BUUR, hvor de nye tæpper
blev lavet ud fra hele det gamle sæt. Alle
tæpper blev kantet med læder, ganske som
de gamle var. Og her fik vi for alvor gavn af,
at jeg havde købt ”restlageret” af læderet
fra forsæderne hos sadelmageren, det blev
nemlig brugt til alle kanterne på de nye
tæpper. I øvrigt har FL BUUR også syet RRlogo i tæpperne indenfor hver dør.

Heelpad

Et specielt problem var en 60 år gammel
”heelpad”. Det er gummimåtten, som
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fæstnes på gulvtæppet under hælene
på føreren, og som gør, at man ikke slider
hul i tæppet. Den gamle ”heelpad” havde
initialerne HJM fra bilens karosseribygger,
og den var efter de mange år blevet ”stiv
som et bræt” og revnet flere steder. Derfor
skulle der en ny til, og de kunne ikke købes.
Man kunne til gengæld købe de gamle
”heelpads” med initialerne MPW for Mulliner Park Ward, og de er identiske bortset
fra bogstaverne. MPW er nyere, og deres
”heelpads” var selvfølgelig lavet ud fra de
gamle fra H. J. Mulliner & Co. Jeg pressede
på hos min engelske leverandør, og efter
nærmere aftale lykkedes det mig at få ham
til at få lavet en serie på 50 med de originale og korrekte initialer – så nu har bilen
den rigtige ”heelpad”, som er monteret på
tæppet ved førerpladsen. Og det har rigtig
mange andre også fået efterfølgende, for
min leverandør i England har fortalt mig,
at han har solgt en hel del af de producerede.

Hjul og dæk

I slutfasen af projektet tog vi hjulene
af bilen. Fælgene er blevet malet langs
yderkanterne, så den kant på ca. 1 cm. der
stikker frem udenfor den forkromede navkapsel er nymalet. Resten er til gengæld
ikke nymalet, da der på fælgene sidder
nogle gummidupper, som navkapslerne
sidder ind imod – og vi ville ikke risikere,
at gummidupperne ved glasblæsning eller lignende gik løse, da alle sad perfekt.
Dækkene blev i samme forbindelse gjort
grundigt rene, da hvide dæksider efter min
opfattelse skal være hvide og ikke grå. Efter
genmontering af dækkene er hjulene blevet afbalanceret og genmonteret, så den
del også er på plads.

Afslutning

Vi er nu igennem en rigtig god køresæson

2014, hvor vejret har været fantastisk, og
hvor vi har kørt en hel del i bilen. Vi har
endvidere over nogen tid samlet op på
hele projektet, og fået lavet nogle småting.
Noget manglede fordi vi måske manglede
en bolt eller lignende, for at kunne slutte
af, andet fordi vi endnu ikke havde nået
det. Men færdig til sæsonen 2014, det
blev bilen – og hvor jeg dog glædede mig
helt enormt til atter at komme ud at køre
i den, for slet ikke at tale om deltagelse i
sæsonens arrangementer. Vi deltog i det
årlige forårsrally i RREC’s danske sektion i
Silkeborg fra Kr. Himmelfartsdag og frem
til lørdag. Et fantastisk godt arrangement i
øvrigt. Vores bil blev kåret som ”bedste bil”
fra årgang 1945 til årgang 1975, hvilket vi
selvfølgelig blev meget beærede over. Det
var især dejligt, at netop entusiaster med
særlig interesse for Rolls-Royce og Bentley
valgte vores bil, og jeg har selvfølgelig været rundt og give roserne videre til de personer, som har været en del af hele teamet
bag restaureringsprojektet. Yderligere blev
bilen senere på foråret kåret som træffets
”bedste bil” på det årlige store træf i Aalestrup, hvor der deltog over 150 biler, så vi har
i sæsonen fået et par dejlige anerkendelser
på, at også andre bryder sig om det resultat der kom ud af den måde, som vi greb
projektet an på.
I den kommende vintersæson er der nogle
forskellige ting, som skal laves, dels nogle
få efterreparationer, og dels nogle yderligere ting – så umiddelbart efter nytår
tager vi nok fat igen nogle tirsdag aftener
indtil vi atter er tilfredse med bilen. Men
sådan er det vel at have med gamle biler
at gøre.
Hele projektet tog 4 vintersæsoner, og
efter afslutningen er jeg mere end godt
tilfreds med det opnåede resultat. Så det
har bestemt været det hele værd. Jeg har
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BROSTRÖMS

Jan Segerfeldt

ROLLS-ROYCE
TILL SALU IGEN

Vantage Motorworks Inc i Florida, USA, som har specialiserat sig på fina Rolls-Royce och Bentley sedan 1974, annonserar ut en Rolls-Royce Silver Cloud III H J Mulliner Adaptation Convertible med chassi nr LSCX447 från 1963. Det
intressanta med den här bilen är inte bara att den är en av
bara 26 tillverkade med vänsterstyrning utan framför allt
att den levererades till Sverige från första början.
Leveransen skedde den 2 mars 1963 i Stockholm. Ägare var fru Anna-Bella Boström
(den engelska nattklubbsdansösen med
artistnamnet Annabelle Lee - på födelsebeviset står det Jane Ann Heydock) som
mellan 1961 och 1965 var gift Dan-Axel Broström, känd skeppsredare i Göteborg. Här
är hon och bilen fotograferade på planen
framför den Broströmska villan på Viktor
Rydbergsgatan i Nedre Johanneberg i Göteborg där makarna bodde. Troligen behöll
hon bara bilen i ett år. De svartvita fotona
har tillhandahållits av Anna-Bellas dotter.

haft nogle fantastiske medhjælpere til at
hjælpe mig helskindet igennem det projekt, som jeg i sin tid kastede mig ud i – og
som jeg ikke dengang troede ville være så
omfattende, som det har vist sig, og vare
så lang tid, som det gjorde. Men ting tager
tid, ikke mindst hvis de skal laves ordentligt, og i den forbindelse har jeg en rigtig
god mavefornemmelse. Jeg håber selvfølgelig også, at mine medhjælpere synes, at
vi har haft mange hyggelige timer sam-

men, og at vi alle har mødt hinanden med
mange fornøjelige, smådrillende bemærkninger i et hav af forskellige situationer.
Forplejning var selvfølgelig også en vigtig
del, ingen arbejdsaften uden en god kaffepause. Min oplevelse i forløbet har i hvert
fald været god, og samlet set bestemt en
oplevelse for livet. Så alt i alt er jeg særdeles godt tilfreds med både forløbet og resultatet. Vi ses derude!
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Enligt Vantage Motorworks hade Fru Broström beställt bilen med några ovanliga
options. Det dekorativa träet i inredningen
var av särskilt utvalt valnötsfanér som avsåg att matcha det på en Bentley Continental S3 H J Mulliner Flying Spur, chassi
nr BC16XA, som levererades i januari 1963
till en Mr H G Carson i USA. Anledningen
till detta val är för oss obekant. Vidare hade
den ett löstagbart extra nackstöd för föraren. Ett dolt utrymme byggdes in i det centrala bakre armstödet och en varvräknare
passades in i instrumentbrädan längst till

baka till den förutnämnde filmproducenten. I några år under 2000-talet stod bilen
på museum. 2011 ägdes bilen av Mr Guillermo Salazar från Miami, Florida. Den har
luftkonditionering och elektriska fönsterhissar, vilket inte var så vanligt på bilar avsedda för den europeiska marknaden och
har bara gått knappt 7 500 mil enligt vägmätaren. Bilen finns kvar i USA och är nu
åter till salu. Den är i mycket fint skick. För
mer information, kontakta Vantage Motorworks på info@vantagemotorworks.com.

vänster där det i vanliga fall fanns ett
öppet handskfack.
Efter Anna-Bella Broström ägdes bilen av
en filmproducent i Hollywood som sålde

den vidare 1970 till en känd designkvinna
i Beverly Hills. 1987 förmedlade Vantage
Motorworks bilen till en ekonomiprofessor
i Miami. Märkligt nog sålde han bilen till-
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Minnesgoda läsare av Bulletinen kanske
känner igen tidningsnotisen här intill? Vi
har nämligen skrivit om den här bilen tidigare i RREC Bulletinen nr 2 2011 sidan 56-57.
Enligt notisen körde Anna-Bella Broström i
diket med sin Rolls-Royce cabriolet så att
den blev i det närmaste totalkvaddad. Bi-

len skeppades till England för reparation.
Kan det ha varit LSCX447 som var olycksbilen? Detta motsägs i och för sig av att
Vantage Motorworks intygar att bilen aldrig har varit skadad. Om tidningsuppgiften
är sann: Vad gjordes med bilen sedan den
återkom till England efter skadan? Det kan
inte uteslutas att tidningsreportern har
överdrivit skadorna. Det framgår inte vilken datum tidningsnotisen var införd.
Broströms ersatte bilen redan 1964 med en
Rolls-Royce Silver Cloud III two door saloon
av Mulliner, Park Ward (Chinese eye) chassi
nr LSGT641C levererad i december 1964 till
Dan-Axel Broström men det var Anna-Bella som använde den. Man såg henne köra
den ibland i Göteborgstrakten. Hon lär ha
behållit den i många år.
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Nummer Ett

DERBY BENTLEY

O

Jan Segerfeldt

avsett om man kallar dem för
Derby Bentleys eller Rolls-Bentleys så är de
viktiga pusselbitar i Bentleys historia, som
inte slutade i juni 1931 med att det bankrutta företaget Bentley Motors antingen
gick i konkurs eller köptes upp av värste
konkurrenten Napier. Dessa var två mycket
tänkbara scenarier då. Ett tredje var att de
kunde köpts upp av Rolls-Royce Ltd - för att
omedelbart läggas ner. Så skedde inte heller. Det fjärde alternativet som också blev
verklighet var att Bentley köptes upp av

senterades för pressen den 2 oktober 1933
utanför Aldenham House Clubs fina klubbhus i Elstree, hade chassi nr B1AE, en Vanden Plas open tourer med engelskt reg nr
ALU321, och chassi nr B15AE, en Park Ward
sports saloon med det fejkade engelska
reg nr 1934BM. Den sistnämnda bilen, som
egentligen bar reg nr ALU323, har överlevt
och finns nu åter till salu i England.
Man brukar uppge att B1AE (det först tillverkade chassiet) var den första produktionsbilen men det var faktiskt B15AE som
var först med att som färdig bil få sin garanti utfärdad den 21 september 1933 och
därmed ska den anses vara Bentley Nr 1.
Bilen behölls av fabriken som demonstrationsvagn (trials car) ända till den 19 juni
1939, då den för första gången såldes till en
privatperson, Mrs Nora Chalker. Under tiden hos Bentley Motors har den provkörts
av många kända personligheter inom motorjournalistiken, så som Earl March, senare Duke of Richmond and Gordon, och
av Sir Malcolm Campbell och den förekom
i flera tidningsartiklar som kopierades och
publicerades av Bentley Motors i reklamsyfte.
Så med gedigen kunskap i ryggen kan vi

British Central Equitable Trust. Det visade
sig snart att det var Rolls-Royce Ltd i tillfällig förklädnad. Även om det sedan tog
några år för Rolls-Royce att komma fram
till hur de bäst skulle utnyttja sitt förvärv,
kunde de ta fram en helt ny Bentley, som
motsvarade de kvalitetskrav man behövde ställa på en sådan bil. De flesta är nog
eniga om att nya Bentley Motors lyckades
över förväntan med att skapa The Silent
Sportscar, en bil med Rolls-Roycekvalitet
och bara delvis baserad på den samtida
Rolls-Royce 20/25 hp.
De två första tillverkade produktionsbilarna av Bentley 3 1/2 litre-modellen, som pre-
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2015 Annual Rally

Seminars and presentations
Friday 19th June 2015
11.00 am – 12.30 pm

Touring In My Derby Bentley
David Webster describes his preparation of B25CW for touring and explains his experiences whilst touring.

1.00 pm – 2.30 pm

Those Elegant Silver Cloud and Stypes
Davide Bassoli our Registrar
trace some of the history of these
magnificent vehicles through the
years, this year marking the 60th
anniversary.

3.00 pm – 4.00 pm

numera säga att Bentley B15AE definitivt är
den första Bentleyn från Rolls-Royce-tiden.
Bilen har fått behålla sin originalmotor nr
Z8BA och Park Wards första produktionskaross för Bentley 3 1/ 2 litre som har body
no C602. De tidigare ägarna har alla varit
mycket försiktiga och skött bilen oklanderligt. Motorn genomgick en helrenovering
1991 och karossen fick några delar av trästommen ersatt vid samma tillfälle och en
ny lackering. Renoveringen genomfördes
med målsättningen att så långt möjligt

bevara allt, så inget byttes i onödan.
Som den första produktionsbilen från
Bentley efter Rolls-Royce-övertagandet så
har den här bilen ett stort historiskt värde.
Under många år var bilen både i USA och
i Australien men nu är den alltså tillbaka
hemma i sitt födelseland. Det nu av säljaren Cotswold Collectors Cars begärda priset, £ 175 000, reflekterar förstås både bilens goda skick och dess genuint historiska
betydelse (info@cotswoldscars.com).
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Small Horse Power Brake Servo
Description of removal, overhaul, reassemble and adjustments. An understanding of the servo mechanism.

Saturday 20th June 2015
10.00 am – 11.30 am

Our Silver Cloud I Personal Restoration
Chris Browne and Dave Whitehead
describe their personal involvement
of restoring their Silver Cloud I.

12.00 noon – 1.30 pm
World War 1 at Rolls-Royce

Mike Evans has an immense knowledge in the history of Rolls-Royce
during World War 1, Mike is kindly
sharing this knowledge with us.
2.00 pm – 3.30 pm

Rolls-Royce Magneto’s
John White with his vast knowledge
explains the overhauling procedure,
checking and testing, together with
timing of magneto’s for Silver Ghost,
Phantom I & II, and Small Horsepower.
4.00 pm – 5.30 pm

The Forgotten Engine
Stephen Boddice and Matt Pickles
give us an insight to the Phantom III
well engineered engine, explaining
the work involved
Please note:
There is no charge for attending the presentations/seminars, however it helps us
to know the
number wishing to attend in advance so
seating arrangements can be made in the
marquee.
Please indicate on the Rally application
form which presentation/seminar you
wish to attend.

Femte Raka för

ROLLS-ROYCE
Jan Segerfeldt

Framgångstrenden håller i sig även 2014 Rolls-Royce Motor Cars firar att de har slagit nya försäljningsrekord igen för femte
gången i rad. Totalantalet levererade bilar
uppgick förra året till 4 063 stycken, en
uppgång med 12 procent jämfört med föregående år. Därmed förstärker man sin
placering som ledande i superlyxbilsegmentet (bilpris över 200 000 Euro exkl
skatter). Företaget har idag 1 500 anställda
och 200 av dem har nyanställts under de
senaste 18 månaderna i det som kallas
Home of Rolls-Royce, den moderna bilfabriken i Goodwood i England. Så här ser
2014 års siffror ökningssiffror ut:

Nordamerika
Mellanöstern
Europa		

Av alla 127 RR-återförsäljarna världen runt
så var Rolls-Royce Motor Cars Abu Dhabi
bästsäljaren. Rolls-Royce Ghost II visade
sig vara den bäst säljande modellen. Så
gott som varje såld bil hade särskild extrautrustning, så kallat Bespoke design, som
betyder att den kompletta bilen blev betydligt dyrare än sitt listpris.
Torsten Müller-Ötvös, CEO hos Rolls-Royce
Motors Cars, är mycket stolt över att kunna
visa upp försäljningssiffror på over 4 000
bilar, vilket är all time high - så många bilar
har aldrig sålts per år i Rolls-Royces 111-åriga historia.

+30 %
+20 %
+40 %

Uppdelat på specifika marknader ser utvecklingen ut så här:

Storbrittannien
Tyskland		
Australien		
Japan			
Korea			
Bahrain		
Kuweit		
Oman			
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+13 %
+30 %
+75 %
+60 %
+20 %
+50 %
+45 %
+27 %
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HUR MÅNGA ROLLS-ROYCE MED FYRA DÖRRAR HAR
TILLVERKATS 1980-1999?
Jan Segerfeldt

Visste ni att det har tillverkats 19 603
Rolls-Royce 4-dörrarsbilar under de
20 åren, fördelat på 9 657 SWB (kort
hjulbas) och 9 946 LWB (lång hjulbas)? Här nedan ser ni hur antalet fördelar sig på individuella modelltyper.
Alla uppgifter hämtade från www.rrsilverspirit.com.

Silver Spirit 1980-89		

8126

Silver Spur Centenery 1985

26

Touring Limo 48-inch 1997-98

3

Silver Spur 1980-89

6240

Mulliner Spur 1990-91		

71

Park Ward Limousine 1996-99

49

Silver Spur Division 1997-98

38
20

Silver Spirit II 1990-93		

1 152

Flying Spur 1995

Silver Spur II 1990-93		

1658

Silver Spur 36-inch 1982-87

37

Silver Spur non-Division 1998

Silver Spirit III 1994-95		

234

Silver Spur 42-inch 1985-88

63

Silver Spur Armoured 1998

Silver Spur III 1994-95		

465

Silver Spur 14-inch 1984

Silver Spirit 1996-97		

145

Silver Spur II Touring 1992-93

56

Silver Spur 1996-2000		

802

Silver Spur III Touring 1994-95

36

Silver Dawn 1995-98		

237

Silver Spur Touring 1996 & 98

9
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134

1
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HUR MÅNGA BENTLEY MED FYRA DÖRRAR HAR
TILLVERKATS 1980-1999?
Jan Segerfeldt

Visste ni att det tillverkats 11 822
Bentley 4-dörrarsbilar under de 20
åren, fördelat på 9 554 SWB (kort
hjulbas) och 2 268 LWB (lång hjulbas). Här nedan ser ni hur antalet fördelar sig på individuella modelltyper.
Alla upgifter hämtade från
www.rrsilverspirit.com.

Mulsanne 1980-87
Mulsanne LWB 1981-87
Mulsanne S 1988-92
Mulsanne S LWB 1988-92

482
47
909
61

Mulsanne Turbo 1982-85

496

Mulsanne Turbo LWB 1983-85

1

Mulsanne L Limousine 1985-86

2

Turbo R 1985-97

4 447

Touring Limousine 1994

1

Turbo R LWB 1985-97

1 524

Brooklands LWB Division 1997

2

Brooklands R Division 1998

1

Mulliner Limousine 1999

1

Eight 1984-92		

1 734

Turbo S 1995			

Brooklands 1993-97

1 344

Turbo RT 1998-99

60
250

Brooklands LWB 1993-97

188

Brooklands R 1998		

79

Brooklands R Mulliner 1998

Brooklands R LWB 1998

12

Turbo RT Mulliner 1998-99
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24

Turbo RT Mulliner SWB 1998

Turbo RT SWB 1998		

2
100
55
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kör för fullt
BENTLEY

Nu när året 2014 har gått till ända har
Bentley Motors kunnat summera sina försäljningssiffror. Det visar sig att Bentley
Motors, som har varit närmast dödförklarat ett par gånger i historien, nu har utvecklats så positivt att man kan ståta med
en årsproduktion för 2014 på 11 020 bilar,
plus nio procent mot 2013 och 10 120 bilar.
Det är nästan så man inte längre kan kalla

Jan Segerfeldt

dem för nischtillverkare. Bentley har aldrig
någonsin tidigare tillverkat så många bilar.
Exempelvis sålde man 3 186 bilar i Amerika,
2 670 bilar i Kina, 1 539 bilar i Europa.
Det hjälpte säkert att flera nya modellvarianter kom under 2014. Bentley Continental V8 S, GT Speed och Flying Spur V8
var nya för året. Med ett digrare modellutbud än man någonsin haft tidigare, så
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har man kunnat säkra sin marknadsandel
bland lyxbilstillverkarna i världen.
Det är klart att Bentleys ordförande och
CEO Wolfgang Dürheimer är nöjd. Men
kanske litet förvånande att Englands finansminister George Osborne också hade
goda saker att säga i ett officiellt uttalande: Jag vill att England är landet där man

vill investera, skapa arbetstillfällen för högt
kvalificerade och exportera våra produkter,
så därför tycker jag att Bentley har lyckats
på alla fronter. Bentley är framgångsföretaget som beslutar om stora investeringar
i nya fabriksanläggningar i Crewe och skapar nya jobb för 1 000 duktiga personer.
Han glömde visst att nämna att det ger
goda inkomster till staten också!
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Continental 2015
Rally
RREC

6 – 12 september
Ronneby Brunn Hotell & Spa Blekinge
Härmed inbjuds till RREC’s Continentala Rally 2015
förlagt till det sydöstra hörnet av Sverige, i landskapet
Blekinge - “ Sveriges Trädgård”!

Vi bor på det vackra historiska hotellet Ronneby Brunn,
(www.ronnebybrunn.se), en välkänd hälsobrunnsplats sedan 1705!
Blekinges huvudort är världsarvsstaden Karlskrona,
uppbyggt på 33 öar!
Vi kommer att besöka utvalda delar av denna vackra marina region.

Välkommen till ett rally i Sverige!

Inkluderat:

6 ÖVERNATTNINGAR I RONNEBY BRUNN HOTELL
6 MIDDAGAR MED VIN INKLUDERAT
4 LUNCHER MED DRYCK
INTRÄDE TILL OLIKA LOKALER
UNDERHÅLLNING
VÄLKOMSTDRINK/APERITIF
FREDAGS GALA/BANQUET – FORMELL KLÄDSEL
PRIS: £700 per person i dubbelrum (rallyt förfogar 50 rum).
PROGRAMMET innefattar turer runt detta vackra landskap, besök till utvalda platser, såsom; safaritur, ubåtsbesök, bilmuseum med över 300 bilar, båtfärja ut till ön
Aspö, besök vid glas blåsning och hyttsill, samt trevlig underhållning!
Vi hoppas få se många deltagare från de Skandinaviska Sektionerna då eventet är
förlagt så att säga i grannskapet detta år!
Rallyinformation/anmälningsformulär publiceras i den engelska Bulletinen. För
ytterligare information kontakta Derek & Mona-Lisa Illingworth på corniche@
telia.com / cloud1@telia.com
Varmt Välkomna att deltaga önskar å The Hunt House och RREC’s vägnar
organisatörerna Derek & Mona-Lisa
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JUL OMBORD PÅ SJÖMAGASINET
Enligt gammal god tradition samlades på initiativ av Claes-Thure Flinck några av
oss medlemmar i RREC som bor inom räckhåll för att träffas i Göteborg på Sjömagasinet för att njuta av det delikata julbord som årligen dukas upp för restauranggästerna. Något som särskilt uppskattades var att innan serveringen öppnade för dagen, så gavs alla hungriga och ivriga väntande en mugg med varm
glögg ute vid brasan som också värmde i decemberkylan. Senare inne i värmen
och gemytet bjöd kökschefen Wagner och hans mannar på spännande läckerheter med det omfattande och varierade julbordet. Givetvis försökte man även i år
att överraska oss med någon rätt som bröt från det gängse innehållet. Det rådde
som alltid en trevlig stämning och förhoppningsvis gick alla mätta, nöjda och
glada därifrån med hopp om att Claes-Thure fortsätter med denna fina tradition
i många år till.
Jan Segerfeldt

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

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

SWEDISH SECTION

Köpes

Post-War Rolls-Royce & Bentley Parts Specialists

Visit our website

www.flyingspares.com

Flagghållare med magnet
för framskärmarna
Finns engelska flaggan och den svenska
är det en fördel.
Mathias Tillman
tel 070-7684001
mail .direktoptik@bredband2.com.

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

Sex
frågor
till DA

RREC Svenska sektionen har utsett distriktsansvariga för att hålla i klubbens
lokala arrangemang. För att ge alla DA var
sin personliga presentation ställer vi sex
frågor och redovisar svaren i Bulletinen.
Denna gång är det Rolf Eriksson från
Tingsryd som svarar.
Vilket geografiskt område ansvarar du
som DA för?

ERBJUDANDE

ANNONSERA I BULLETINEN

Jag har Blekinge, Kronobergs och Jönköpings län. Ett stort område med få medlemmar.
Vad vill du åstadkomma som DA?

I samband med att RREC Svenska sektionen växer och i år firar
35-årsjubileum erbjuder vi dig att annonsera i vår klubbtidning
Bulletinen, du får en helsidesannons för 10 000 kr/år eller en
halvsidesannons för 5 000 kr/år.
Din annons är med i fyra nummer i följd i vår skandinaviska
upplaga på drygt 700 ex.
Dessutom syns du på vår fina och välbesökta hemsida!
Intressant?!

Ett par dagsevenemang per säsong, med
varierat innehåll. Gärna i samarbete med
andra medlemmar och DA som har bra
förslag.

Kontakta Per Östlund
vice ordf RREC Sverige
per11@telia.com

Har du något kommande DA-arrangemang som du redan nu vill berätta om?

Välkommen!

Vad har du genomfört hittills som DA?
Ett litet rally Korrö-Kosta 2012 när engelska Ghost/20 hp club Nordic Tour kom till
Kosta. Årsmötet 2013 i Kosta med MonaLisa och Derek.

Preliminärt blir det Gransholms Herrgård
mm helgen efter midsommar.

I augusti är det tänkt ett besök med vandring på Kyrkö bilkyrkogård mm.
Det går ju också International Rally i Ronneby i september, se Evenemangskalendern.
Hur får du medlemmarna i ditt DA-område att komma i kontakt med dig?
Telefon: 070-6525630 eller E-mail: genesmala@gmail.com .

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
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

Bestyrelsen RREC Danish Section
Formand
Jens Kjaerulff
Ansvarsh redaktör
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje
tlf. 0045 40 14 80 44
JK@Bernthansen.dk

Sekretaer
Jens Georg Hansen
Rosenlunden 9, Hasseris,
9000 Aalborg, Danmark.
Tlf: +45 2164 5867
sekretaer@rrec.dk

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

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

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

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

Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer
Formann
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210
birk@statoil.com

Styremedlem
Rune Rokstad
Tlf.92661000
rune@rokstad.no

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

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

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

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

Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666

Nya Medlemmar
Svenska sektionen
Jimmy Karlsson

Skelleftehamn

Sven Christer Nilsson

Östersund

Jonny Olsson

Kil

Hans Nordén

Halmstad

Peter Bille		

Stockholm

Benny Söderberg

Hässleholm

Ulf Klaeson,

Örebro

Johan Hultstam,

Onsala

Dino Ulf Holmström,

Bro

Den norske seksjonen
Inga nya medlemmar

Den Danske sektion

Reinhard H. Sachse, Hainholzweg 1, 21376
Gödenstorf-Lübberstedt, Tyskland
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Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745

VIKTIGT MEDDELANDE

Jag har varit på träff med Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) i Stockholm för besiktningsmän och
där framhölls vikten av att besiktiga om bilar som har
MHRF-försäkring vart tionde år! Det är du som försäkringstagare som ska ta initiativ till ny besiktning.
Det kan hända mycket på tio år, både bra och dåliga
saker, med våra klenoder. Så för att få en så rättvis
bedömning som möjligt vid en eventuell skada så är
det viktigt att du vart tionde år låter klubbens besiktningsman titta på bilen och skriva ett nytt protokoll
samt skickar in nytagna bilder på bilen till MHRF. Om
du inte gör det, kan eventuell ersättning vid en skada
bli lägre, och i värsta fall utebli helt!
Gör du en uppgradering av din klenod exempelvis omlackering eller renovering av inredningen, är det också
viktigt att dokumentera det och skicka in det till MHRF!
Är du osäker på när din förra besiktning gjordes så
kontakta MHRF.
Michael Andersson
Klubbens kontaktperson/Besiktningsman MHRFförsäkringen
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Vinder af
Morningstar
Award

Indsigt styrker afkastet i
Sydinvest HøjrenteLande
Et gennemsnitligt afkast på 11,0 %*) pr. år over de seneste 5 år. Det er en
del af baggrunden for, at Sydinvest HøjrenteLande har vundet Morningstars Fund Award 2014 – og det viser, at det kan betale sig at investere i
obligationer fra højrentelandene.
Læs mere på opsparing.nu
*) Pr. 1/9-2014. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Den 22 april i år är det exakt 50 år sedan Rolls-Royce Silver Cloud och Bentley S
introducerades. Det ska vi fira i nästa Bulletinen.

Classic
AB
Classic&&Sport
Sport Car
Car ii Ulricehamn
Ulricehamn AB
Rolls-Royce Silver Shadow S1 lhd

Rolls-Royce SilverCloud 111 l hd 1963.

Rolls-Royce Silver Shadow S1 1973.
9600 mil nysåld i sverige (senaste
ägaren har ägt bilen i nästan 40 år)
Full servicehistorik sedan ny och i
ett mycket fint original skick. Silvermink med mörkblå inredning.

Rolls-Royce Silver Cloud III LHD 1963. Steel Blue med blått läder.
Levererad ny av Salén & Wicander AB 1963-02-28. Körd 8 400 mil
där efter avställd sedan 1976. Varenda papper, verktyg allt finns sedan bilen var ny. En helsvensk originalbil !

Ferrari 328 GTB 1987. 4 200 mil i
prefekt skick. Sportavgassystem. En
klassisk Ferrari och säker investering.

Ferrari 456 M GT 1998. Manuell. Endast 2 400 mil Svensksåld med
komplett historik. Bil i enastående skick och den bästa färgkombinationen, Le Mans blå med beige läder. Ett tillfället att åka som vår
Kung har gjort i många år !

Ferrari 328 GTB 1987

Ferrari 456 M GT 1998

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

