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Det finns många som är samlare. Jag är också en sådan. Jag samlar på flera olika typer av objekt, främst
gamla bilbroschyrer. Sådant samlande kräver gott
om plats. men det finns också samlande som inte
kräver någon plats alls och som också känns viktigt för mig: Jag samlar på upplevelser av att ha sett
Rolls-Royce Phantom IV i verkligheten.
Fördelen med ett sådant samlande är att det är ett
snävt begränsat antal objekt. Det byggdes bara 18
stycken Phantom IV och två av dem finns inte kvar.
Ytterligare några är knappast möjliga att se för de
står hos privata samlare som inte visar upp dem.
Resten finns i avlägsna delar av världen och skulle
kräva mycket resande.
Jag har kommit en liten bit på mitt samlande av
Phantom IV. Hittills har jag sett tre stycken, 4AF2
(engelska kungahusets limousine med kaross av H J
Mulliner) som står i hovstallet i London, 4BP5 (engelska kungahusets landaulet av Hooper) som står i
The Hunt House och 4AF20 (Aga Khan III:s Sedanca de Ville av Hooper) som fanns hos P & A Wood
för ett par år sedan. Så nu har jag bara 13 stycken
kvar att se. Jag tror knappast att det blir några fler.
Ett annat samlande som jag inte kan motstå är trevliga bekantskaper. Perfekta tillfällen för detta är när
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vi träffas på våra klubbmöten
och ni visar upp era fina RollsRoyce- och Bentleybilar. Detta
ger mig en känsla av obeskrivlig tillfredsställelse. Jag ser alltid fram emot dessa tillfällen.
Jag är nog egentligen samlare
av ALLA intryck av RollsRoyce och Bentley och inte
minst av att få träffa likasinnade. Därför ser jag verkligen
fram emot att snart få träffa
er alla och se era härliga bilar
under sommarens träffar och
rallyn!
Jan
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Omslagsbilden:Experimentbilen Bentley EXP10 Speed 6 på Genevemässan i mars.
Manusstopp 1 september. utkommer vecka 40.
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Kjære medlemmer.
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Minner også om vårt årlig Rally som
avholdes 21-23 august i Grimstad om-
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Klubben deltok med to delegater på
RREC Anual Conference 11-12 april på
klubbens hovedkontor i England. Vi
opplevde at klubben er på god vei med
endrings prosessene.
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Vi innledet 2015 sesongen med en
glimrende verksted dag hos Auto
Askim 9. mai, med RR/Bentley ekspert
Patric fra England. Deltagerne fikk råd
og assistanse med å utføre diverse
ting med bilene. Det ble en meget vellykket dag, hvor Rune Rokstad serverte
en fortreffelig bacalao til lunsj. En stor
takk til Odd Moen som igjen stilte
verksted med dyktige og imøtekommende mekanikere til vår disposisjon.
RREC norske seksjonen er også medlem av LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber), som
har en særdeles gunstig forsikrings
avtale. Oppfordrer alle til å logge inn
på: lmk.no, hvor det er relevant informasjon og søknads skjema.

I S H S E C TI O

N

ROLLS R
O

LUB
S’ C
ST

TH
E EN USIA
YC

Bäste Medlem,

rådet. Vi mener at det også i år vil være
et innholdsrikt og allsidig program
som vil være tiltalende for alle deltagerne. Viser til annonse annet sted i
bulletinen, samt vår hjemmeside: rrec.
no for program og påmeldings skjema.
Ønsker alle en fortreffelig sesong med
staselige biler.

Med vennlig hilsen

Oddvar Birkedal
RREC Norska sektionen

rrec scandinavia 2

Detta års andra nummer av vår Bulletin blir
21:a gången, men också sista gången som
jag skriver i denna spalt.
När ni läser detta har vi just avverkat årsmöte och rally i Lundsbrunn och jag har
lämnat över ordförandeklubban till min
efterträdare. Detta med stor glädje och tillförsikt. Jag önskar min efterträdare lycka till
med sitt uppdrag.
Det har varit en mycket trevlig tid i styrelsen för vår svenska sektion av RREC. Alla har
ställt upp och bidragit till att klubben fungerar så bra.
Själv har jag fått många nya vänner både i
Sverige och utomlands genom klubben och
alla aktiviteter som Lucia och jag deltagit
på. Det är ju det som mycket av vår klubb
handlar om, nämligen att genom bilintresset träffas och umgås och ha trevligt tillsammans.

Roligt också att greppet med att tillsätta lokalansvariga har fallit så väl ut.
Vi är nu mitt inne i sommaren och säsongen är i full gång. Själv hoppas jag på en lång
fin sommar och mycket roligt och trevligt
tillsammans i RREC-anda.
Glöm inte att vår eminente redaktör för
Bulletinen gärna tar emot bilder och artiklar från sammankomster och träffar eller
annat som är av intresse.
Jag hoppas också att fler av våra medlemmar kommer på våra arrangerade aktiviteter, så att ni kan uppleva hur trevligt vi har
när vi träffas.
Avslutningsvis vill jag önska alla en härlig
skön säsong med många trevliga utflykter
med finbilen.

Bästa Entusiasthälsningar

Lars Nord

f.d. Ordförande RREC svenska sektionen

rrec scandinavia 3
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Formandens hjørne

INDEPENDENT
F I N A N C I A L A D M I N I S T R AT I O N

Det er med stor sorg, at vi
desværre må meddele, at vor kære
Vivi Frederiksen, ikke mere er blandt
os, efter pludselig opstået og kortvarig sygdom lige før påsken..
Vi føler meget med Henrik
Frederiksen i den svære situation og
vil savne Vivi for altid.
Vivi var sammen med Henrik
meget generøs overfor klubben
med forskellige velgørende
sponsorater og flotte
klubarrangementer.
Klubben havde ekstraordinært sørget for en flot opsats til bisættelsen.
Der har gennem det tidlige forår været mange minderarrangementer
omkring RR SilverClouds/B-S1’s 60 års
jubilæum, bl.a i moderlandet hvor der
også har været dansk deltagelse og
Hans Bukkehave har skrevet en artikel
som kan ses længere inde i Bulletinen.
Den danske section står i skrivende
stund foran sin årlige Rally/generalforsamling 2015, som denne gang foregår i Ålborg, så der vil med sikkerhed
komme en omtale af arrangementet i
næste udgave af Bulletinen.
Den 31. januar 2015 holdt den danske
section sin julefrokost hos henrik Kjær

Discretion

Safety

Stability

Freedom

With high discretion, we administrate your securities
and deliver consolidated reporting and
professional risk management

i Holbæk, og det skulle der gerne være
en artikel om i dette nummer.
På sidste bestyrelsesmøde, blev det
vedtaget, at al korrespondance fremover til klubbens medlemmer
udelukkende vil blive til de kendte emailadresser, idet det er lykkedes os
at få mindst 95 % af medlemmernes
adresse.
Det betyder, at al information om
evt. interessante informationer eller
pludseligt opståede arrangementer
til enhver tid kan udsendes direkte til
alle med kort varsel.
Det betyder igen sparet porto og hurtig information .
I ønskes en god sommer på landevejen

Jens
Kjaerulff
Formand RREC Danish Section

rrec scandinavia 4

“Our independency is your guarantee for an
objective assesment of all risks and results”
- Henning Svane, CEO
rrec scandinavia 5

Please visit us - www.hemonto.com
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E GPark
I A N S E Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.

Var annan vecka: Classic car Meeting, Upplands Väsby
Årsmöte och Rally, Lundsbrunn Spa och Kur Hotell

2015-06-27

Träff i Kalmar

2015-08-11

2015-08-21/24
2015-09-05

2015-09-6/12

The 2015 RREC Annual Rally & Concours, Burghley House, Stamford
Invigning av Car Collection och rundresa

Temakväll RR & Bentley, AHK Uppland, Ulva Kvarn, Uppsala
Flying Rally Irland

Garageträff hos Rohdins i Trollhättan

Continental Rally, Ronneby Brunn, Blekinge

Följande två arrangemang är AHKs som RREC deltar i.
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2015-06-05/07

2015-07-25

5. maj – 7. maj 2016 Årsmøde i København med generalforsamling.

RW

Kalender 2015
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Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 6
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Varje månad: Luncherna i Göteborg
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16. januar
2016 Julefrokost for Danske Section. Nærmere informationer følger
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För deltagande anmäl senast fredag f.m. innan till Nils Vetterlein tel: 08-717 23 53 eller
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7. november
2015 ”Mortens aften” Nærmere information følger senere.
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Belgobaren
i Freys Hotel kl. 13.00 första måndagen i månaden.
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Nærmere
om arrangementet senere i bladet.
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Varje
År:
The Hunt House Seminars 2015
Varje månad: Luncherna i Stockholm

DANSKA SEKTIONEN

Se alltid senaste info på hemsidan www.rrec.dk
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12-13.
september
2015 Teknisk Seminar hos Det nye Bernt hansens Eftf. I Rødovre.
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Se alltid senaste info på hemsidan www.rrec.se
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Se alltid senaste info på hemsidan www.rrec.no

21-23 august 2015 Rally Grimstad med årsmöte (se sid 8)

Norska sektionens traditionella julbord
hemma hos Rönnebergs.

Torsåkerträffen på ”The Nut House” fortsätter i år men är flyttad till var annan

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

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

Meddelande från distriktsansvarige kalle giertz

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

Vi er flyttet til nye og større lokaler på 1000m2

En sommerdag i
Grimstad havn

derne, noget helt særligt.

og teamet af erfarne mekanikere er flyttet
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.

RREC norsk seksjon ønsker velkommen til en innholdsrik helg med bil, natur
og kultur.. Program og påmeldings skjema er lagt ut på rrec.no.
rrec scandinavia 8

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

BESÖK REVS !

The Revs Institute for Automotive Research
Inc i Naples, Florida, USA, visar ”The Collier
Collection” på över hundra speciella bilar
byggda mellan 1896 och 1995. De bilar
som finns utställda är några av de mest
unika och speciella bilar någonsin byggda.
Det är bilar som visat banbrytande teknik,
som skapat trender, gjort bilhistoria
och påverkat bilbyggandets utveckling.
Grundaren av Revs Institute är Miles Collier

som föddes in i en amerikansk bildynasti.
Både hans far och farbror, Miles och Sam
respektive sägs ha introducerat racing i
USA under 1930-talet.
Hit gjorde Lucia och jag en utflykt
tillsammans med Kjell och Eva Andersson
och deras goda vänner Mal och Robyn från
Sidney, Australien. Jag måste säga att det
är det mest imponerande bilmuseum jag
någonsin besökt. Lars Nord

rrec scandinavia 10

Historiska

London

Jan Segerfeldt

på ett Annorlunda Sätt
Man kan uppleva London som turiststad genom att
kliva på en sightseeingbuss och passera Big Ben och Houses
of Parliment, se vaktombytet på Buckingham Palace, åka runt
uppe i London Eye, shoppa på Oxford Street och gå på Piccadilly
Cirkus och så vidare. Men vad gör man när man har sett de
traditionella sevärdheterna och gärna vill upptäcka något
helt annat?

rrec scandinavia 12
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Rolls, född i Mayfair London 1877, och
den fjärde första person att äga en bil i
Storbritannien, startade sin verksamhet
redan flera år innan han träffade Frederick
Henry Royce i Manchester.

F

ör den bilintresserade och speciellt
för entusiaster med inriktning på RollsRoyce och Bentley finns det ett alternativt
London att söka efter om man inte bara
nöjer sig med allmän car spotting. Håller
man ögonen öppna ute på gatorna
och särskilt i Mayfairområdet i centrala
London så ser man många helt nya RollsRoyce Phantom och Ghost och massor av
Bentley Continental GT köra förbi eller stå
parkerade.
Tyvärr ser man sällan några äldre bilar av
de ädla märkena. Förr i tiden fanns det
flera handlare i city med klassiska bilar till
salu men deras showrooms har numera
nästan helt försvunnit. Men ännu återstår
de flotta nybilshallarna på Berkeley
Square: Rolls-Royce London och Barclays
för Bentley.

V

id mitt besök i London nyligen hade
jag bestämt mig för att hitta spåren efter
sådant som har anknytning till Rolls-Royce
och Bentleys historia. London har alltid
varit centrum för bilverksamhet, särskilt
vad gäller lyxbilar sedan tidigt 1900. Det
är här de rika kunderna har funnits. Det är
så även idag men karaktären på bilhandeln
har förändrats helt.
Tvärtemot vad man tror så är London en
stad i ständig förvandling. Det visar sig
att det inte alltid är så lätt att lokalisera
de berömda platserna där exempelvis
motorkändisen, bilförsäljaren, racerföraren,
ballongfararen och entreprenören Charles

Lillie Hall
Med £ 6 600 från sin pappa Lord
Llangattock som startkapital och resten i
banklån grundade Charles Rolls en av de
allra tidigaste bilförsäljningsfirmorna i
England, C. S. Rolls & Co i januari 1902, när
han knappt var 25 fyllda. Han hade tillgång
till en liten utställningslokal för firman på
28 Brook Street i den fina delen av centrala
London för att där sälja importerade bilar,
främst Panhard men också Peugeot och
Minerva, till välbesuttna Londonbor. På
grund av sin ståndsmässiga bakgrund
hade han mycket goda kontakter med de
rika och famösa. Det var viktigt att synas
bland de rätta kunderna. En lokal i Mayfair
var en absolut nödvändighet. Men Rolls
saknade ännu ett stort garageutrymme
för de importbilar han började sälja och
en verkstad där hans firma kunde utföra
leveransservice och reparationer. Så hade
han turen att hitta Lillie Hall, en före
detta inomhusrink för rullskridskoåkare
som efter viss anpassning blev den
perfekta lokalen för ändamålet. Här i
Lillie Hall, belägen på Seagrave Road,
Fulham, London SW 6, granne med West
Bromton Station, ett område som när det
bebyggdes 1860-1880 utgjorde den yttre
västra gränsen för London, inrättade han
sin bildepå eller som han själv kallade
lokalen, firmans nya Motor Car Works and
Garage. Det var en stor och rymlig hangar
byggd i stål och med högt i tak men med
entrésidan i tegel. Inne i hallen gjorde man
avbalkade smårum längs ena sidan och
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en verkstadsdel med maskiner och annan
utrustning och plats för kontor och lager
längs andra sidan. Bilarna ställdes upp
i mitten. Här fanns nog plats för 40-50
bilar, så nu kunde Lille Hall även tjäna som
showroom, trots det något ocentrala läget.
Hela verksamheten sysselsatte mer än 60
anställda. De förnäma kunderna bjöds
in till särskilda visningar och lockades
med lätta förfriskningar och av att en bil
hämtade upp dem vid stationen. På så sätt
blev detta också ett tillfälle för mingel på
hög social nivå för dem som gillade att
synas och umgås. Med LIllie Hall lyckades
Rolls hålla hela verksamheten samlad
under ett och samma tak. Firman erhöll ett
viktigt erkännande 1903 genom att utses
av The Automobile Club of Great Britiain
and Ireland (senare RAC) med adress på
119 Piccadilly, London, W 1, som certifierad
repartör. Det var nog ingen tillfällighet,
för hans gode vän Claude Johnson hade
arbetat som klubbens sekreterare men
avslutat sin anställning där samma år
för att bli styrelseledamot i C. S. Rolls &
Co. RAC har föresten alltjämt sitt kända
huvudkontor på 119 Piccadilly över vars
entré klubbflaggan är hissad.

L

illie Hall förblev C. S. Rolls & Co:s depå
trots att firman 1905 också anskaffade en
hel kontorsbyggnad med showroom på
14-15 Conduit Street i Mayfair i London.
Förmodligen var det först nu Rolls släppte
showroomet på 28 Brook Street.

R

olls och Royce slog ihop sina påsar
och bildade formellt Rolls-Royce Ltd
den 23 december 1904 genom ett avtal
tecknat mellan personen Charles Rolls och
företaget Royce Ltd. Det innebar att Rolls

nu med Royces kunniga bistånd kunde
tillverka den egna engelska kvalitetsbil
som han hade föresatt sig. Det förde också
med sig att Rolls-Royce Ltd ”ärvde” både
Lillie Hall och Conduit Street.

L

illie Hall blev en lämplig knutpunkt
mellan företaget Rolls-Royce Ltd, med
fabrik för tillverkning av chassin till RollsRoycebilar först i Manchester, sedan i
Derby (inklusive Bentley från 1933) och
därefter i Crewe, och alla de kända stora
karosserimakarfirmorna
som
gjorde
bilarna kompletta och som ofta var
belägna i London. Det färdiga chassit
levererades från fabriken till Lillie Hall
där det förbereddes och sedan skickades
vidare till karossfirmorna för att (efter flera
månader) återkomma som färdig bil till
Lillie Hall för inspektion och kontroll av att
den uppfyllde de höga kvalitetskrav som
Rolls-Royce ställde på sina produkter.
Först efter denna kontroll utfärdades
garantin till köparen och bilen kunde
skeppas vidare till sin återförsäljare i landet
eller köpare i utlandet. Lillie Hall förblev
Rolls-Royce länk mellan tillverkning/
karosseribyggnation/åter försäljare/
exportfirmor till långt in på 1960-talet.
Således var det först när de färdiga bilarna
hade passerat Lillie Hall som de var
godkända för leverans till sina ägare.
Det brukar ha noterats i bilens chassikort,
som förvaras på RREC:s klubbhus The
Hunt House i Paulerspury, när chassiet
har anlänt till Lillie Hall. Ofta anges också
dagen för garantiutfärdandet. Detta
borde rimligen vara den dag hela bilen
är klar och godkänd att lämna Lillie Hall.
Karosserifirman H J Mulliner brukade
för övrigt passa på att fotografera sina
kompletta bilar på den korta tvärgatan

rrec scandinavia 15

Merrington Street precis bredvid Seagrave
Road, innan de skeppades vidare till kund.
På bilden här bredvid är det BC98LXA, den
första Bentley S3:an med lång kromlist
utmed sidan, som plåtats på Merrington
Road på väg till Lillie Hall i maj 1963.

L

illie Hall finns inte längre. Byggnaden
revs i början av 1990-talet och hela området
har sedan dess varit i limbo och är ingen
vacker syn. Snart ska hela området kring
Seagrave Road och Earls Court Exhibition
Centre rivas och ge plats för London största
moderna byggprojekt, 7 500 bostäder med
ingångspriser på £ 600 000 till £ 3 000
000 per lägenhet. Därmed kommer en
nu förslummad stadsdel att omvandlas
till ett fashionabelt övre medelklassområde. I visad vördnad för det gamla
ska ett av de nya komplexen kallas Lillie
Square. Protesterna mot de kontroversiella
planerna har varit högljudda och Earls
Court står ännu kvar - men hur länge?

L

ivet är fullt av utmaningar, vissa mer
omöjliga än andra. Det är ändå alltid värt
att försöka! Nu stod jag där på Seagrave
Road utan att kunna lokalisera exakt den
plats där C. S. Rolls & Co:s depå en gång var
belägen. Det stör mig för jag tycker det här
är en av de viktigaste platserna i London
när det gäller Rolls-Royce förhistoria. Jag
undersökte hela Seagrave Road mycket
noga efter spår men tyvärr hittade jag
ingenting som liknar rester av Lille Hall.
Vad som är än värre är att snart kommer
det att vara närmast omöjligt att ens hitta
till Seagrave Road, eftersom det planerade
området kommer att bebyggas med helt
nydragna gator och torg. Om det finns
något spår nu som jag har missat så
kommer det att vara för sent att försöka
igen senare.

H J Mulliner & Co Ltd
Det är lättare att leta efter rester från karosserifirman H J Mulliners verksamhet i
London. H J Mulliners i Northampton historia går tillbaka till 1760 men till London
kom företaget först 1900. Charles Rolls och
Henry Jervis Mulliner var nära vänner och
affärskollegor. H J Mulliner hade sin fina
Londonadress på Brook Street i Mayfair.
Rolls hade fått hyra in sig här genom sin
gode vän. Det visade sig snart att Mulliner
behövde större utrymmen för sin verksamhet, så 1906 förvärvades en fabriksbyggnad på Bath Road, Chiswick i området Bedford Park, som brukar kallas Londons första
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trädgårdsförort. Här på Bath Road började
H J Mulliner bygga karosserier av högsta
kvalitet och fortsatte att göra så i många
år i samma lokaler. Även sedan de blev
uppköpta av Rolls-Royce 1959 förblev de
kvar här. Vid sammanslagningen med Park
Ward 1961 behöll de namnet H J Mulliner
ytterligare något år men flyttade succesivt ut från Bath Road. Numera är Mulliner
bara ett namn på Bentleys bespokeverksamhet i Crewe.

B

yggnaden i hörnet av Bath Road/Flanders Road uppfördes 1880 i Tudorstil, ritad
av R Norman Shaw. I entréplanet byggdes
bilarna och i våningen ovanför låg kontorsdelen. Besöksentrén var mitt på huset mot

Bath Road. Själva fabriksbyggnaden fortsatte en bit bakom frontbyggnaden, in på
Flanders Road. Fabriksdelen revs 1970 och
ersattes av ett modernt bostadskomplex,
adekvat döpt till Mulliner House. Shaws
frontbyggnad står kvar än idag. Den är föremål för ett bevarandebeslut och får inte
rivas.

H

uset där H J Mulliner (och Rolls under
en tid) hade sitt showroom på Brook Street
revs redan i början av 1900-talet. På platsen uppfördes 1929 en ny byggnad i tidstypisk Art Deco-stil på sex våningar ritad av
Sir John Burnet kallad Greybrook House, så
det var längesedan Rolls-Roycespåren försvann därifrån.
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Conduit Street
Rolls flyttade således till 14-15 Conduit
Street redan 1905 och arbetade där fram
till sin allt för tidiga död 1910. Rolls-Royce
Motor Cars har sedan haft sitt huvudkontor här ända fram till 1998, när man fick
lämna adressen för att dra in på ”onödiga
kostnader”. Lord Montague of Beaulieu avtäckte 2010 en officiell minnesplatta som

satts upp på byggnaden av English Heritage, alltså precis 100 år efter det att Rolls
så tragiskt avled i en flygolycka. På plattan
står det att motorpionjären och aviatören
Charles Rolls arbetade här 1905 till 1910.
Idag är det en klädfirma, kläddesignern
Yohji Yamamoto med sin ”holocaust chic”stil, som har tagit över lokalerna men fastigheten ägs av en tysk fond och är mycket
välbevarad.
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Pollen House
Bentleys historia går tillbaka till 1919 när
W O Bentley och några av hans ingenjörer försökte få igång den första Bentleymotorn 1919 i ett litet hus på New Street
Mews, gatan som inte finns men finns
ändå (se mer härom i RREC Skandinaviska
Bulletinen nr 1 2012 s 30-33).
Pollen House på 10 Cork Street i Mayfair,
inte långt från Conduit Street, konstruerades 1924-25 efter en design av arkitekterna
John Belcher och J J Joass. Bentley flyttade
in här med sitt showroom 1926. Otroligt
nog ser lokalen fortfarande ut precis som
den gjorde 1926.
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Barker & Co
(Coachbuilders) Ltd
Den karosserimakare som stod närmast
Rolls-Royce från början efter att de 1905
hade visat Charles Rolls sina arbeten och
rrec scandinavia 22

till slutet av 1930-talet var Barker. Deras
historia går tillbaka till 1710 och bedrevs i
Covent Garden till 1909, då de flyttade till
Shepherds Bush. Huvudkontoret låg hela
tiden på 66 South Audley Street i Mayfair.
Denna Rolls-Royce Phantom III Barker Limousine (ch nr 3AZ43, ägare Duke of Kent)

blev klar för leverans den 21 juli 1936. Företaget gick i konkurs 1938. Idag ser 66 South
Audley Street helt annorlunda ut, antingen helt ombyggt eller nybyggt. I entréplanet finns Adrian Alan, en mycket exklusiv
antikaffär.
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Hooper & Co
(Coachbuilders) Ltd
Hoopers startade redan 1805 och var kända som den bästa karosseribyggarfirman
i England, officiellt utsedda till engelska
kungahusets hovmakare. Deras försäljningslokal i byggnadsmärkesförklarade
Bennet House på 54 St James Street i London SW 1, till vilken de flyttade 1897, var en
gång i tiden nästan lika känd som Conduit
Steet var för Rolls-Royce. Hooper ställde ut
sina fina vagnar och bilar i flera våningar
i den öppet glasade byggnaden. Verksamrrec
rrec scandinavia
scandinavia 24
24

heten upphörde 1959. Första våningen fylls
idag av exklusiva herrkläder från Patrick
Hellman UK Collection store. Vid mitt besök var hela fasaden täckt av byggnadsställningar och presenningar vid en pågående renovering, så det var inget för mig
att fotografera. Jag talade med en anställd
hos Patrick Hellman men han hade aldrig
hört talas om Hooper och visste inte att
det hade varit en utställningshall för exklusiva bilar i byggnaden.
De historiska spåren försvinner snabbt i en
föränderlig värld.
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Den allra
första
Rollsen?
Jan Segerfeldt

Sensation eller bara lösa rykten?
Gjorde Charles Stewart Rolls en bil i eget
namn redan 1903/1904 - i så fall långt innan
han träffade Frederick Henry Royce på
Midland Hotel i Manchester den 4 maj 1904?
Skulle den första Rollsen ha tillverkats utan
någon medverkan av ingenjören Royce?
Det låter högst osannolikt men det kan vara
sant.
Ska vi kanske tvingas skriva om en väsentlig
del av den tidigaste Rolls-Royce-historiken?
Bland Rolls-Royce-kännare i världen brukar den gemesamma uppfattningen vara
att Charles Rolls egentligen inte hade för
avsikt att sälja sitt eget bilmärke, när han
startade sitt etablisemang inom automobilförsäljning under namnet C. S. Rolls & Co
i januari 1902. Det han i första hand var ute
efter var att i England och särskilt i London
sälja bilar som importerats huvudsakligen
från Frankrike, som vid den här tiden var
det ledande landet inom billtillverkning.
Det var framför allt det franska bilmärket
Panhard som Rolls hade gott förtroende
för när det gällde teknisk kvalitet. Men
han sålde även Peugeot och Minerva (från

Belgien). England och övriga Europa hade
ännu inte hunnit ikapp fransmännen i jakten på den väl fungerande och driftsäkra
bilen. Rolls var väldigt betänksam över den
låga kvalitetsnivå som de engelsktillverkade bilarna hittills hade uppnått. Inte så
konstigt för biltillverkning var ännu något
väldigt nytt och de små inhemska företagen hade inte hunnit utveckla sin teknikkunskap lika väl som fransmännen. Rolls
hade tidigt uttalat att han mål för framtiden var att fler skulle ha råd att ha bil, inte
bara de rikaste, som var hans närmaste
vänner i det privata, utan även de moderat
bemedlade. På så sätt skulle han medverka
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till att bilen kunde bli ”var mans egendom”.
Man bör ha i åtanke att 1902 fanns det inte
många privata bilar i England. Rolls var en
pionjär inom området. När han hittade Lillie Hall som passade perfekt som företagets nya verksamhetslokal, så skapade han
där en skräddarsydd anläggning för bilförsäljning men också för förvaring, bilreparationer och bilreservdelstillverkning samt
iordningställande av importerade bilar.
Helt klart hade Rolls genom Lillie Hall de
tekniska resurser som krävdes för att kunna bygga sin egen bil. Han hade också mer

än 60 anställda personer som sysselsattes
i verksamheten och som kunde användas
i en eventuell nybilstillverkning. Enligt
Rolls egen uppfattning av konkurrensläget
så fanns det vid den här tiden inte någon
biltillverkare i England som med tekniskt
kunnande kunde mäta sig med de franska
bilar som han importerade. Kände han att
han nu var mogen att kunna göra en egen
bil som höll minst lika bra kvalitet som de
franska och som skulle gå att sälja som en
engelsk bil?
Rolls hade bra kontakter i alla samhällsskikt. Han hade också mycket goda kon-
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laire. Det finns en bild på en bil som sägs
visa en 1903 års Rolls & Co Populaire. Kan
den månne vara identisk med De Dions
Populaire?

takter inom massmedia, bland annat med
dem som arbetade på motortidningarna.
Här förekom redan tidigt uppgifter om att
Rolls hade en egen bil på gång.
De var översvallande positiva i sina beskrivningar av detta underverk från C. S. Rolls &
Co. Den nya bilen riktade sig till personer
med en något mer begränsad inkomst än
de allra rikaste. Rolls uppges ha varit först
i branschen att införa ett upplägg med
avbetalningsplan vid köp av ny bil. Denna
fördelaktiga försäljningsfinansieringsåtgärd omfattade förstås också köparna av
hans egna bil. Självklart omfattades köpet
också av en för tiden generös garanti.
Den nya bilen kallades i pressen för Rolls
Light car. Den drevs av en tvåcylindrig 6 hp
motor, med två växlar framåt och en back.
Priset var £ 150 inklusive en tvåsitsig Roide-Belge-kaross, förmodligen tillverkad av
någon utomstående karossmakare. Bilens
vikt uppgavs till 400 kilo. Man kan nog
utgå från att källan till de flesta uppgifterna som offentliggjordes i motortidningarna i själva verket var Rolls själv.

Det förekommer idag också andra uppgifter, enligt vilka bilen ifråga helt enkelt
skulle vara en fransk bil som vid importen
till England hade försetts med Rolls namn
eller i vart fall en bil med ett chassi byggt
på delar från en fransk bil. Det skulle vi
idag kalla för en plakatbil. Nu ska det poängteras att detta förfarande inte alls var
helt ovanligt i Europa vid den här tiden. I
många länder tillverkades inhemska bilmärken som var antingen byggda med
importerade motorer på ett lokalt chassi
eller så var hela chassit importerat men
klätt med en kaross av lokal tillverkning. På
det här sättet uppstod många ofta kortlivade bilmärken i bilismens barndom. Det
är således inte omöjligt att den nya Rolls
Light car i själva verket var en Panhard som
såldes under märkesnamnet Rolls, så att
bilen verkade ”engelsk”. Det finns också
en alternativ teori att bilen var en lätt förklädd De Dion Bouton, en av de ledande
biltillverkarna i Frankrike. En av de mest
populära De Dion-bilarna marknadsfördes
i Frankrike under namnet De Dion Popu-
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Längre än så här lär vi inte komma i sökandet efter den allra första Rollsen. Det finns
inte några konkreta uppgifter om någon
existerande Rolls-bil, än mindre några spår
efter en sådan bil som har överlevt. Många
historiker som skriver om Rolls-Royce har
inte engagerat sig i Rolls aktiviteter innan
han träffade den store konstruktören Royce. Om Rolls nu verkligen skulle ha byggt
och sålt en sådan ”Rolls Light car” eller
”Rolls Populaire”, så kan det hållas för visst
att tillverkningen blev mycket begränsad
både i tid och omfattning.
Sannolikt torde Rolls ha lämnat det egna
projektet så snart han fick höra att det
fanns en herre i Manchester som minsann
hade konstruerat och byggt en riktig bil i
England som höll de kvalitetskrav som han
själv siktade mot.
Rolls skulle då genast ha gått in för att
lansera den här nya bilen, Royce, och sedermera Rolls-Royce, efter det att han personligen ingått ett avtal med Royce Ltd underskrivet i december 1904 om att tillverka
engelska bilar med namnet Rolls-Royce.
Visst skulle det vara en enorm sensation
om det visade sig finnas en bevarad bil
från tiden 1903/1904 med namnet Rolls!
Kan det finnas rester av en sådan bil stående någonstans i England utan att vi vet
om den ännu? Varför inte?
Källor: Why not? The Story of the Honourable Charles Stewart Rolls
- David Baines - Dalton Watson 2007
Charles Rolls: one hundred years on
- Tom C Clarke - The Roycean Number 1 2010

ERBJUDANDE
ANNONSERA
I BULLETINEN
2015
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?!
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Kontakta Per Östlund
vice ordf RREC Sverige
per11@telia.com
Välkommen!

Är det alltid SANT
som skrivs
i tidningarna?

Jan Segerfeldt

I dessa tider kan man läsa i kvällspressen
om det ena värre än det andra. Skandalerna
staplas på varandra. Man kan undra hur
mycket som egentligen är sant i dagens
tidningsartiklar. Man får en känsla av
att om det nu ändå verkligen är nästan
sant det som står där, så
består det nog av väldiga
överdrifter. Är det för att vi
läsare kräver sensationer
för att det ska bli intressant
och spännande att läsa om?
Var det lika illa ställt i
1930-talets
England?
Gällde detta också inom
motorjournalistiken?
Jag har just läst en artikel
i en engelsk tidning som
heter The Field. Den är från
tidigt 1930-tal. Ansvarig för
innehållet är ingen mindre
än racerföraren Sir Malcolm Campbell,
mest känd som världens snabbaste man
genom att ha kört i 235,3 km/t med en
specialbyggd Sunbeam rekordbil på
Pendine Sands i södra Wales i september
1924. Han förbättrade rekorden i flera
omgångar fram till 1935 på Bonneville
Flats, där han blev förste man över 300
mph (480 km/t). Dessutom slog han
hastighetsrekord på vatten fyra gånger
och adlades 1931 för sina prestationer. Se
här en man som hade lång erfarenhet av
alla möjliga bilar och bör ha besuttit en
god förmåga att bedöma dem kritiskt och

objektivt?
I egenskap av känd person och för sin
kunnighet i avancerad bilkörning anlitades
han av tidningen The Field för att skriva om
den nya Rolls-Royce 20/25 HP årgång 1932.
Artikeln gavs också ut separat i form av
ett särtryck producerat av
Rolls-Royce Ltd, 14 Conduit
Street, London, W1. Denna
reklampamflett
blev
förmodligen publicerad
sent 1932. Så här skriver
Sir Malcolm Campbell (i er
redaktörs översättning):
Enligt min uppfattning
finns det inget så slående
bevis för biltillverkarnas
strävan efter att förbättra
sina produkter än den
senaste
utgåvan
av
Rolls-Royce 20/25 HP.
Jag innehar en 1932 års modell av 20/25
som jag beställde på bilutställningen på
Olympia i London förra året och som jag
fick levererad strax efter det att jag kom
hem från Daytona i mars. När jag skrev om
bilen då i denna tidning, intygade jag att
jag aldrig någonsin tidigare hade blivit så
positivt överraskad som jag blev av bilens
prestanda. Den här bilen var så radikalt
förbättrad i förhållande till föregångaren
20 hp att jag kände att det måste ta lång tid
för Rolls-Royce Ltd att kunna förbättra den i
något avseende utan att i så fall konstruera
en helt ny bil.
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Nu har jag fått tillfälle att färdas i en 1933 års
modell av 20/25 HP och vad ska jag säga? På
mindre än ett år har Rolls-Royce-koncernen
lyckats komma med en bil som liknar den
gamla utvändigt men dess prestationer på
väg har utvecklats obeskrivligt. Det är som
skillnaden mellan ost och krita (typiskt men
oöversättligt engelskt uttryck! Red anm).
Förbättringarna gäller i princip både motor
och växellåda. Motorn surrar lika mjukt som
tidigare men den inneboende energin är
verkligen anmärkningsvärd.
När man tar hänsyn till bilens vikt (som jag
tror ligger på 1 700 kg eller kanske något mer
med saloonkarosseri) så är dess prestanda i
det närmaste fantastisk. Accelerationen på
högsta växeln kan lätt jämföras med en
sportbils, vilket måste anses unikt för bilar av
Rolls-Royces kaliber. Den nya synkroniserade
växellådan är också ett avslöjande - ingen
annan bil som jag någonsin har kört har
haft en växling lik den som 20/25 HP nu har.
Absolut tysta växlingar kan göras oavsett
hastighet från fyran till trean eller tvärtom,
utan att man behöver pausa momentant
mellan växlingarna och man behöver
inte dubbeltrampa. Den ”tysta trean” är
verkligen dödstyst. Så brukar det inte alltid
vara på andra bilar.
Den extra kraften i motorn har förmodligen
åstadkommits delvis genom att höja
kompressionen, som verkar högre nu mot
tidigare, och även genom andra åtgärder.
Vad jag förstår så har 1933 års 20/25 HP
fått ett krafttillskott på 20 procent mot
föregångaren. Chassipriset är oförändrat, £
1 050, (chassipriset sänktes 1931 från £ 1 185
till £ 1 050. Red anm) men nu ingår även all
instrumentering, reservhjul med däck och
full verktygslåda, däremot inte lampor. Man
får räkna med ett totalpris för fullutrustad
färdig bil på £ 1 555 till £ 1 870, beroende på
karosseri. Det finns folk som grymtar om

att priset är högt och att man utan vidare
kan hitta en bra 20 HP av annat märke
runt £ 500-600 som skulle ha likvärdiga
prestanda och tillförlitlighet.
Till er vill jag säga att det yppersta är alltid
dyrare. Även om det är korrekt att man
kan köpa billigare bilar som ger mycket för
pengarna, så kan ingen annan bil jämföras
med Rolls-Royce när det gäller förträfflighet.
Rolls-Royce står i en helt egen klass för sig,
som den alltid har gjort. Många företag,
de må vara engelska eller utländska, har
länge försökt ta efter Rolls-Royce men varje
sådant försök har misslyckats.
Jag vill hävda att det avgörande skälet
till att detta företag har lyckats uppnå
världsrykte för perfektion i hantverk såväl
som i material, är att man har utfört
rigorösa tester av varje bil innan den har
tillåtits lämna fabriken och att ingenjörerna
som har konstruerat bilen har strävat
efter högsta standard med noggranna
arbetsmetoder inom hela organisationen.
Jag tror att de som har kritiserat RollsRoyce skulle bli förvånade om de kom till
fabriken och fick se med egna ögon hur
varje liten bildel testas innan den monteras
och hur noggrant varje chassi undersöks
innan det sätts samman. Jag kan förstå
hur den smidiga och överlägsna prestation
som en Rolls-Royce förmår utföra, kan vara
bortkastad på en som är helt ny på bilar
och inte kan uppskatta den rätt men den
erfarne bilföraren som provkör en RollsRoyce märker det genast och han får ett
bestående gott intryck.
Till er som har möjligheten att köpa en
Rolls-Royce är mitt råd att ni ska finna det
vara en utomordentligt god investering och
ni kommer aldrig att ånga att ni köpte den.
Så långt Sir Malcolm Campbell.

rrec scandinavia 32

rrec scandinavia 33

Man frågar sig nu om han ärligt menade
det han skrev eller om han fick mer betalt
ju fler superlativer han lade in i artikeln?
Om man ser till vilka bilar Sir Malcolm själv
ägde och körde privat, så var det Bentley 3
1/2 litre (B141AE) och 4 1/4 litre (B22GA och
B206GA) och han var minst lika positivt
inställd till dem. Som nöjd bilägare ställde
han gärna upp och gjorde god reklam för
dem med uttalanden i samma positiva
anda. Man kan nog på goda grunder
misstänka att hans omdömen i och för
sig var uppriktiga men att de kanske ändå
innehöll en del överdrifter av de goda
egenskaperna medan han ”glömde” att
framhålla sådant som inte var lika bra.
Oavsett detta återstår den viktiga frågan
om Sir Malcolms uttalanden verkligen
är helt sanningsenliga vad avser dels att
det skulle vara så markanta förbättringar
mellan 20 HP och 20/25 HP och dels
att det är stor skillnad mellan en 20/25
från 1932 mot en förbättrad version från
1933. Visst brukar Rolls-Royce själva ofta
framhäva det förhållandet att man inte
ändrar för ändrandets egen skull men att
man hela tiden fortlöpande och stegvis
gör smärre förbättringar utan att slå på
stora reklamtrumman varje gång något
har blivit litet bättre. Och visst höjdes
kompressionen på den 3 675 cc stora
sexan från ursprungliga 4,75:1 till 5,25:1
1930 och till 5,75:1 1932 men i övrigt var
förändringarna av chassiet förhållandevis
få under 20/25:ans produktionsår.
Samtidigt får man väga in att karosserierna
blev allt tyngre och lyxigare för varje år
som gick med åtföljande konsekvenser för
bilarnas prestationsförmåga.
I den engelska motortidningen The Motors
road test beskrivs bilens prestanda som
bra men inte bättre än andra och väldigt
tystgående. Toppfarten i testet blev 65

mph, inte överdrivet snabbt för en bil
i den här prisklassen. I ett senare test i
samma tidning 1934 av en 20/25 HP med
saloonkaross av Park Ward (pris £ 1 555)
redovisas toppfarten som något högre,
74 mph. Likväl körde alla de närmaste
konkurrenterna förbi Rolls-Royce, en efter
en:
Sunbeam Twenty-Five
Talbot 110/ 3 1/2 litre (£ 825)
Railton Eight ( £ 628)
Daimler Light Straight Eight (£ 995)
Armstrong Siddeley Special (£ 1 050)

Jan Segerfeldt

80 mph
90 mph
92 mph
90 mph
93 mph

Sunbeam Twenty-Five hade stora likheter
med 20/25:an men Sunbeams styrning,
väghållning och bromsar var klart bättre.
Den efterträddes 1933 av Talbot. Daimler
betraktades allmänt som sävliga. Siddeley
Special med sin moderna motor i en
hiduminiumlegering var minst lika lyxig
som Rolls-Royce 20/25 HP men ganska få
såldes. Den var ändå en mycket allvarlig
konkurrent till 20/25:an men alltså både
billigare och snabbare.
Vad säger ni som har kört en 20 HP eller
en 20/25 HP eller båda och har kunnat
bekanta er närmare med respektive bil?
Håller ni med Sir Malcolm? Är verkligen
en 20/25:a (särskilt från 1933 och senare)
så mycket bättre än en 20 HP? Är det här
en helt rättvis jämförelse? Berätta gärna
i ett mail till redaktören om era egna
erfarenheter!
Rekommenderad läsning: Rolls-Royce 20 HP,
20/25, 25/30 & Wraith In Detail 1922-1939 Nick Walker 2009
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ÖPPNA FÖR DAWN

Nu är det officiellt: Namnet på den nya cabrioletmodellen från
Rolls-Royce kommer att heta Rolls-Royce Dawn. Vi har ännu inte fått
någon officiell bild på den nya cabrioleten men här är en av dess föregångare, Rolls-Royce Silver Dawn drophead coupe från Park Ward
1952.
Rolls-Royce Motor Cars låter hälsa att den nya modellen kommer att
visas upp i början på nästa år och är helt enkelt en öppen version
av den uppmärksammade Rolls-Royce Wraith coupé. Enligt fabriken
döps den till namnet Dawn därför att den står för alla fräscha tillfällen som en ny dag kan medföra - ett uppvaknande, en öppning
av varje människas känsloupplevelser och solens värmande strålar.
Den kommer att vara den mest sociala av alla superlyxbilarna för
det vackra folket som badar i solskenet av världens hetaste sociala
hotspots. I alla fall om man får tro företagets reklamskrivare! För
oss mer jordnära personer kommer det att vara viktigare att veta
att nya Dawn blir en direkt fortsättning på Wraith i alla tekniska
avseenden - utom taket.
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ORLANDO USA

Rolls-Royce Owners’ Club
64th Annual National Meet
Match 27-April2, 2015

Rolls-Royce Silver Ghost
Alpine Eagle 1914, ch nr
18PB, James Radleys tävlingsbil och vinnare i Alpine Trial 1914. Karossen
lyftes av och ersattes av
en ny hos Brewster i USA
1915. Ännu en ny kaross
gjordes vid sent 1920-tal.
På 1940-talet konverterades bilen till traktor och
användes på en farm i
Connecticut, USA. Bilen återfanns där 1999
i mycket dåligt skick.
Efter en grundlig och
omfattande renovering/
ombyggnad/nybyggnad
är den nu åter som den
var när Radley körde den
i Alpine Trials 1914

Två av Kjell Anderssons bilar i USA: Rolls-Royce Corniche och Rolls-Royce Phantom II.

Vi lämnade Cape Coral på morgonen den 27
mars i två bilar. Eva och jag i vår vita RollsRoyce Corniche från 1990 samt våra vänner
Mal och Robyn Henderson från Australien
i vår Rolls-Royce Phantom II från 1931. Den
25 mil långa resan i 30 graders värme tog
lång tid eftersom vi valt småvägar med
många trafikljus. Den gamla bilen gick
fint och fram på eftermiddagen anlände
vi till Rosen Shingle Creek som skulle bli
vårt hem i en vecka. Hotellet ligger vackert
i en parkliknande omgivning med bl.a. fin
golfbana. Hotellet är stort med 1501 rum
och flera pooler, stora konferensutrymmen
m.m. och en enorm parkeringsyta. Vi fick
en ordentlig promenad när vi skulle gå
till bilarna, för ytan låg längst bort och

Rolls-Royce Silver Ghost
1907 ch nr 60547, ex
Arthur Henry Briggs, director of Rolls-Royce Ltd,
den åttonde tillverkade
och den äldsta överlevande Silver Ghosten.
Professionellt ppbyggd
på 1980-talet från ett inkomplett chassi och med
en Limousine-kaross från
en annan bil som ersättning för det ursprungliga
Rippon Landaulet-karosseriet. Såld av Christies
auktionsfirma 19 augusti
2001 på Pebble Beach för
$ 468 000.

var bevakad dygnet runt. På kvällen var
det välkomstparty och vi träffade många
gamla och nya vänner bl.a. Ruben Verde’s
som var ordförande i Floridasektionen
och numera är President för hela RROC.
En annan var Pres Blake som var med oss
på några Eurorallyn i Europa och som fyllt
etthundra år och kom körande till rallyt i
sin Lincoln.
Det var ett digert program och många
aktiviteter att välja mellan. En dag åkte
vi alla fyra i Phantom II:an på en utflykt
på ca 120 km och avåt en underbar lunch
i de vackra omgivningarna av Orlando
tillsammans med övriga deltagare.
Pres Blake som jag köpte Phantom II:an
av för elva år sedan tog vi med till en
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restaurang som heter Friendlys som är en
restaurangkedjan som han och hans bror
startade i sin ungdom. Stor uppståndelse
när en hundraåring (plus fyra månader
som han poängterade) före detta ägare
uppenbarade sig.
En dag bussades vi till Kennedy Space
Center som är en upplevelse i sig. Att man
varit på månen för ca 45 år sedan med en
sådan raket och kapsel som visades är en
enorm prestation!
Det var ca 130 Rolls-Royce och Bentley på
träffen och 64 av dessa var för bedömning,
dock inte våra. På Concoursen fanns det
folk över och under bilarna för att nagelfara
dem ordentligt. Kvalitén på de bedömda
bilarna var otroligt hög. Den finaste bilen
var en 2014 Rolls-Royce Alpine Ghost. Den
är som ett smycke och skulle passa i viken
salong som helst. Bilderna får tala för sig
själva.

Galamiddagen var som vanligt trevlig
med tal och prisutdelning. Nästa morgon
var det dags för hemfärd. Det hade nu
blivit riktig varmt med temperatur över 35
grader. Phantom II:an skulle verkligen få
bekänna färg. Jag hade tillverkat klossar
som vi lyfte huven med för att få mer
kylning. Allt gick emellertid väl och varma
och svettiga kom vi tillbaka till Cape Coral
med två stekheta bilar utan missöden.
Kjell Andersson

En tidig Rolls-Royce Silver
Ghost med Roi-de-Belgekaross liknande den på
AX201.

Rolls-Royce Silver Ghost
1923, ch nr 29LK, ursprungligen en Pullman
Limousine av Barker &
Co i London på det långa
chassiet, sedermera ersatt av en öppen tourerkaross i Barkerstil av Jim
Marland
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R R E C

CAR I SAMARBETE MED RREC INBJUDER TILL

Invigning av CAR Collection
Mer än 6000 RR/Bentley relaterade memorabilia.
Bl.a. ca 1000 modellbilar, 800 böcker mm.
I samband med detta anordnas ett Rally med spännande delmål i det vackra
naturreservatet Åkulla Bokskogar, mellan Varberg & Falkenberg.
För intresserade fortsätter Rallyt upp till ytterliggare 5 dagar med besök på allt
från unika Bilmuseer i Danmark till Rohdins i Trollhättan.

Program
Lördag 25 Juli
11.00-12.00 Kakbuffé på Stegareds Café
http://www.cafekartan.se/0477198/images/
12.00-13.45 Rally i bokskogen med två manöverprov
13.45 Ankomst Öströö Fårfarm
http://www.ostroofarfarm.com
14.00 Lammsafari på Öströö Fårfarm
15.00 Lunch på Öströö Fårfarm
16.00-17.00 Fortsättning rally med ett manöverprov
17.00 Visning Vingården på Ästad
http://astadvingard.se/vingard/en-varld-av-vin/
18.00-20.00 Poängpromenad i huset och visning av CAR Collection
20.00 Middag med musik
22.00 Dans och mingel till ”Smoke Rings Sisters”
.
Kostnad 1400:- per person. Anmälan senast 15.6.2015.
För anmälan och ytterliggare info ang. ev. Hotell och medverkan flera dagar,
kontakta Carina el. Anders Rohdin 0340-31961 / 0520-10806, mobil 073 8263151

NY DELÄGARE I ROHDINS
När vi nu har börjat bo in oss i våra nya fina lokaler är det dags för nästa stora
förändring. Vi välkomnar nu Henrik Frederiksen, Ebeltoft, in i Rohdins som
ny delägare. Henrik har ett genuint bilintresse och har under de senaste åren
byggt upp en av Skandinaviens största samlingar av veteranbilar, som bl.a.
innehåller ett femtontal unika Rolls-Royce och Bentley.
Vi vill också tacka Esbjörn Öhlén för sitt helhjärtade engagemang i firman
under de 21 år som han har varit delägare och önskar honom nu all lycka i
framtiden.
Välkommen att fira vår nystart vid Rohdins Garageträff den 5 september då
vi kan utlova en extra festlig inramning vid denna Skandinaviens största träff
för ägare av Rolls-Royce och Bentley. Inbjudan till Garageträffen får du som
vanligt direkt i din brevlåda under sommaren.
Väl mött
Anders Rohdin med personal
Tel: +46(0)520-108 06 eller10896
Rohdins Automobile Service AB
Industrigatan 1, 461 37 Trollhättan
E-mail: info@rohdins.se
www.rohdins.se

SPECIALITÉ ROLLS-ROYCE (1904-2002) & BENTLEY

60

22 april 1955-2015

Jan Segerfeldt

Den 22 april 1955, alltså för ganska exakt sextio år sedan, bjöds några gentlemän från pressen in av Rolls-Royce
Motors till Hinds Head Hotel i Bray
i Berkshire, Storbritannien, ett litet
mysigt samhälle utmed Themsen, inte
långt från Windsor och Eton. Hinds
Head Hotel har anor från 1400-talet
och har besökts av många kungligheter. Nu var det en högst begränsad
skara av etablerade motorjournalister
som hade kontaktats, noga utvalda inför denna väl förberedda pressvisning
från Rolls-Royce Motors sida, för nu
skulle deras helt nya bilar, Rolls-Royce
Silver Cloud och Bentley S-serien, introduceras och man ville försäkra sig
om att få ut bästa möjliga effekt av
presentationen.
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TVÅ NYA BILAR

På den här tiden var det inte särskilt mycket som läckte ut i förtid om kommande
bilmodeller, så de nya bilarna från Crewefabriken förblev hemliga ända till den dag
företaget själva valde att släppa ut dem
i offentligheten. Dessförinnan rådde ett
slags frivilligt handelsembargo på så sätt
att pressen, även om de visste något, enligt överenskommelse med företaget ändå
höll solidariskt knäpptyst om det ända
fram till den dagen ”embargot” släpptes.
Det var inget slagsmål om vilken tidning
som skulle vara först med nyheten på den
tiden. Dagens sensationsjournalistik, där
några tillgriper alla till buds stående (även
ojusta) medel för att vara först, hade ännu
inte slagit igenom.
Rolls-Royce Motors ville naturligtvis att
journalisterna skulle skriva uppskattande
om de nya bilarna och att nyheten skulle
spridas effektivt och riktas till de viktigaste målgrupperna för sådana här exklusiva
och dyra bilar. Den första nya bilen gjorde
sin ståtliga entré i Bray inför den nyfikna
publiken, framförd av en chaufför i mörk
uniform och skärmmössa. Detta var det
första tillverkade nya produktionsexemplaret av Silver Cloud, chassi nr SWA2, reg
nr UTU486. Den glänste i solskenet och var
smakfullt lackerad i Shell Grey över Black
Pearl med inredning i rött skinn. För att ge
möjlighet till jämförelse med den utgående modellen som Silver Cloud nu skulle
ersätta, hade man också på plats en RollsRoyce Silver Dawn Standard Steel saloon i
silver, som nu såg klart gammaldags ut i
formerna. På så sätt fick man den nya bilen
att framstå som väldigt modern för sin tid

men ändå med bibehållen värdighet med
sin stora Rolls-Royce-grill och ett imponerande långt frontparti - en fullt modern bil
trots sin återhållsamt konservativa linjeföring. Pressfolket charmades direkt och gick
hem och skrev idel positiva artiklar om den
nya bilen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Om man ska vara riktigt ärlig så var väl Silver Cloud och Bentley S inte direkt tekniskt
banbrytande. Visst kunde man visa upp ett
imponerande och gediget ingenjörsarbete
men den för båda modellerna gemensamma sexcylindriga motorn hade tagits fram
redan före andra världskriget och var inte
precis någon nykonstruktion. Den första
versionen av B60-motorn, som den kallades internt, hade en cylindervolym på 4 257
cc. Nu utökades den till 4 887 cc och kompressionen höjdes till 6,6:1. En stor nyhet
var att motorn försågs med dubbla 1 3/4
tums SU typ HD6 blanksvarta förgasare.
Sensationellt var att Rolls-Royce och Bentley från och med nu hade helt identiska
motorer. Tidigare hade Rolls-Royce haft enkelförgasare medan Bentley hade dubbla
men nu var det slut på den skillnaden. Från
och med nu var en Bentley inte ett dugg
sportigare än en Rolls-Royce (annat än till
namnet).
Den automatiska växellådan som var standardutrustning både på nya Silver Cloud
och Bentley S, hade man lånat av General
Motors, som hade introducerat den på
Oldsmobile redan 1940. Rolls-Royce hade
börjat använda den som tillval 1952. Alltjämt hade bilarna trumbromsar och till
dem var friktionsservon kopplad som hjälp
för föraren att få mer kraft i pedalen. Den
konstruktionen härstammar från Hispano-
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Suizas uppfinning 1919, varav en förfinad
version infördes på Rolls-Royce redan 1924.
Det nya helsvetsade chassiet från John
Thompson Motor Pressings skilde sig från
föregångaren Silver Dawn, framför allt
med att vara 7,6 mm längre mellan hjulaxlarna men det blev sju kilo tyngre och var
50 procent mer vridstyvt och så stadigt att
det i förlängd version kunde duga att bära
upp även de kommande stora tunga Phantom V-limousinerna.

FÄRDIGA KAROSSER
Den helt nya och enhetliga karossen som
man erbjöd Rolls-Royce- och Bentleyköparna var i första hand en standardiserad stålvariant, som inte byggdes av Rolls-Royce i
Crewe utan av Pressed Steel Co Ltd i Cowley utanför Oxford. Företaget Pressed Steel
försåg nästan hela Englands bilindustri
med pressade karosser - på gott och ont.
Råvaruplåtens kvalitet var väl inte alltid
den bästa och många engelska bilar drabbades alltför snabbt av allvarliga rostskador, en kvalitetsbrist som också Rolls-Royce
och Bentleys karosser kom att lida av.
Designen till Silver Cloud/S-serien hade anförtrotts John Blatchley, anställd hos RollsRoyce sedan 1940 och från 1952 den högste
ansvarige på företagets formgivaravdelning. De mjukt rundade karossformerna i
den nya designen går tillbaka till 1950 när
han och hans team började arbeta med
prototyperna för nya modeller av Bentley.
Man kan se att H J Mulliners designserie
för Bentley Lightweight saloon och R type
Continental stod för mycket av inspirationen till Silver Clouds standardkarosseri.
Det påstås att Blatchley hade en idé att
den nya Silver Cloud skulle bli avsevärt modernare än den nu till slut blev. Han tvinga-

des revidera sina tidiga designförslag, så
bilen blev mer konservativ i linjerna för att
kunna accepteras av företagsledningen.
Blatchley har i efterhand erkänt sina tydliga preferenser för amerikansk bildesign.
Eftersom den nya Rolls-Royce skulle säljas
i stor omfattning på andra sidan Atlanten
så ansågs det knappast vara en nackdel
om dess design direkt tilltalade amerikansk smak. I Blatchleys ursprungliga förslag skulle strålkastarna placeras längst ut
i de bulliga skärmarna men så blev det inte
i slutversionen.
När Blatchley tidigt hade gjort en ny design för en prototyp kallad Bentley IX, blev
resultatet av en del av detta projekt att
man avdelade ett arbete under kodnamnet Siam. Projektet skulle fyra år senare
komma att resultera i produktionsmodellerna Silver Cloud och S series. Prototypen
till dem, som var klar i september 1952,
hade redan nästan allt av designen till den
nya modellen. Vid denna tid hade man också ett annat projekt med kodnamnet Tibet,
där man jobbade på att göra en ny bil med
helt självbärande kaross, alltså utan något
separat chassi, men det projektet var ännu
i sin linda och lades åt sidan temporärt för
att ge utvecklingen av Siam företräde. Projekt Tibet dammades av litet senare för att
i förlängningen utmynna i de närmast revolutionerande Silver Shadow och Bentley
T med debut 1965.
Som alltid när Rolls-Royce tar fram en ny
modell så är det tuffa tester, tester och
åter tester, innan man vill släppa ifrån sig
det nya. Utvecklingsbilarna i Siamprojektet rullade 60 000 mil innan de togs ur
tjänst. Provbilarna utsattes för massor av
prövande vedermödor, innan man vågade
ha fullt förtroende för att låta produkterna
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släppas i händerna på vanliga brukare utan
risk att fallera.
Pressed Steel tillverkade råkarossen i stål
och gjorde alla pressningar och svetsningar för den. Bara dörrarna, motorhuven
och bakluckan gjordes i aluminium. Den
ytligt obearbetade men kompletta råkarossen fraktades sedan till Crewe där den
förenades med chassi, drivlina mm och där
all montering, lackering och utrustning
skedde.
Den enda utseendemässiga skillnaden
mellan Rolls-Royce och Bentley var från och
med nu att de hade olika grillar, motorhuvar och emblem. Priset skilde också men
inte mer än £ 127, vilket betydde knappt 3
procent extra för en Silver Cloud. Aldrig
tidigare hade det varit så små skillnader
mellan de två märkena.

LYCKAT RESULTAT
Det färdiga resultatet var verkligen imponerande. Silver Cloud/S serie-modellerna
utstrålade värdighet, de var på en gång
både traditionella och moderna, särskilt i
förhållande till den urmodiga design som
Rolls-Royce Silver Dawn, Bentley Mark VI
och R-type nu plötsligt gav intryck av. En annan stor skillnad var att de nya bilarna verkade vara betydligt större, vilket de faktiskt
också var. Längden hade ökat med nästan
32 cm och bredden med 14 cm. Detta förenat med den längre hjulbasen på 7,6 cm
borde gett betydligt större innerutrymmen
men tyvärr var så inte fallet. Innerbredden
mellan dörrsidorna hade bara ökat med 2,5
cm fram och med 7,5 cm bak. Det gör att
bilen måste betraktas inte bara som särdeles utrymmesineffektiv i förhållande till
sin storlek utan också osedvanligt trång för

sin tid. Därmed var den stor utanpå och
liten inuti, alltså raka motsatsen mot vad
den sensationella lilla Austin/Morris Mini
från 1959 lyckades med. Däremot hade bagageutrymmet ökat betydligt. Bilens form
och dess ökade omfång gjorde att den var
betydligt klumpigare att hantera på smala
vägar än tidigare modeller.
Det som imponerar mest med Silver Cloud
och S-serien är ändå den härliga känsla av
välbehag som kommer över en när man
kör eller åker i bilen. Bilen rör sig värdigt
och tyst, man glider fram i en njutbar kupé
utrustad och inrättad till mycket hög kvalitetsnivå i alla avseenden. Vyn framåt med
kylarprydnaden stolt placerad synligt på
toppen av fronten antingen som ett bevingat B eller som The Spirit of Ecstasy är helt
enastående. När det gäller materialval och
kvalitet på utförandet står bilarna skyhögt
över all konkurrens. Det finns helt enkelt
ingen annan bil som slår denna upplevelse.
Det blir uppenbart när man kör en tidig Silver Cloud att den borde ha haft servostyrning som standard redan från början men
detta väsentliga hjälpmedel för föraren
erbjöds inte 1955, inte ens som tillval mot
pristillägg. Det skulle dröja ytterligare ett
år innan servostyrning erbjöds som extrautrustning. Kanske inte något stort problem för den ägare som alltid satt i baksätet och lät sig behagfullt transporteras av
egen chaufför men många nybilsköpare av
Silver Cloud och S-serien var faktiskt sina
egna chaufförer. Ofta var dessa bosatta i
London med sin allmänt besvärliga trafikmiljö och en stadsplanering med anor från
1700-talet.
Amerikanarna däremot var vana vid stora
bilar utan speciellt bra innerutrymmen
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för sådana var de samtida amerikanska
bilarna nästan undantagslöst. Typiska US
highways var breda och här fanns gott om
svängrum, så i USA uppskattade man de
nya prestigebilarna från England och köpte
dem i massor. Dessutom hade den amerikanska bilköparstammen av tradition
ansett att bilar ska köpas färdigbyggda,
precis som de står på gatan, inte bara som
ett chassi som ska bebyggas med kaross
som medför minst ett halvår av otålig väntan. Här passade de nya modellerna från
Crewe som hand i handske. De blev en exportframgång för Rolls-Royce Motors, som
prioriterade exporten till USA och såg till
att så många produktionsbilar som möjligt
reserverades för USA-marknaden.
En annan bekvämlighet som amerikanarna hade vant sig vid var att bilarna har
luftkonditionering. Det var ingenting som
engelsmännen själva hade frågat efter eller tänkt så mycket på förrän amerikanarna frågade och USA-marknaden var nog så
viktig nu. Här gällde det att snabbt ta fram
det som efterfrågades. Rolls-Royce Motors
jobbade därför för fullt på detta och hann
få fram ett färdigt system inom ett år från
introduktionen av den nya bilen.
På hemmamarknaden i England blev det
snart litet kärvare, för den engelska regeringen passade på att höja den särskilda
omsättningsskatten på bilar från redan
höga 50 procent av baspriset till 60 procent i november 1955. Det betydde att priset inklusive skatt för en ny Rolls-Royce Silver Cloud steg från £ 4 796 till £ 5 078. Det
gjorde den till den dyraste personbilen i
England efter Rolls-Royce Silver Wraith. Visserligen var en Bentley S något billigare än
Silver Cloud, introduktionspris £ 4 669 men
efter skattehöjningen, £ 4 943. Priserna för

en Standard Steel saloon låg ändå en bra
bit under vad det kostade att köpa ett Silver Cloud- eller S-serieschassi med specialkaross, så det var inte konstigt att de få och
små karossbyggarfirmornas orderböcker
blev allt tunnare. De nya standardmodellerna hade också den olägenheten för specialistfirmorna att de var så snygga att det
var svårt för deras formgivare att överglänsa fabriksoriginalet!

MARKNADSFÖRINGEN
Det vilade på marknadsföringsavdelningens ansvar att ta fram nya gemensamma
försäljningsbroschyrer. Den första broschyren som trycktes upp var uppenbarligen
avsedd för de viktigaste kunderna, för den
var ståndsmässig i sitt stora format, 38 x
30 cm, och tryckt i färg på 22 sidor på extra
tjockt papper. Den var förmodligen framtagen redan innan bilarnas serieproduktion
var i full gång, för den inkluderade bara två
svartvita foton på förseriebilar. I övrigt bestod den av snygga färgteckningar utförda
av den kände flygplansillustratören Frank
Wooton. Kanske var det en miss att det
inte framgick tydligt av hans interiörteckningar att framsätet hade dubbla armstöd
i mitten eller också hade inte de allra första bilarna sådana armstöd för nu hade
man fått lägga in en lös lapp i broschyren
med särskild upplysning om denna viktiga finess. För andra hågade spekulanter
gjordes en billigare och enklare åttasidig
trycksak i det behändigare A4-formatet
med delvis liknande innehåll men med allt
i svartvitt.
Under de följande åren trycktes många nya
försäljningsbroschyrer, varav vissa ibland
finns till salu på EBay till överkomliga priser. Rolls-Royce Motors brukade också som
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ett led i marknadsföringen trycka egna
flyers i form av reprints av artiklar från
motorpressen med tekniska beskrivningar,
provkörningar mm. The Motors presentation på åtta sidor av de nya bilarna i numret från den 27 april 1955 och The Autocars
liknande artikel på åtta sidor av den 29
april gjordes som sådana flyers. De första
testerna som utfördes av en Rolls-Royce
Silver Cloud i The Motor av den 18 januari
1956 och av en Bentley S i The Autocar av
den 7 oktober 1955, blev också publicerade

PRODUKTIONEN
1955 som var första året för de nya modellerna, såldes ungefär lika många RollsRoyce som Bentley men fördelningen höll
på att förskjutas till förmån för Rolls-Royce.
Tillverkningstakten låg på cirka 25 bilar per
dag i Crewe, vilket var en viss ökning mot
tidigare. Den här processen har alltid varit
långsam, inte för att den skulle vara ineffektiv utan för att det ställdes så höga

vågade beställa bilar utan att säkert veta
att de skulle få sålt dem, så det var viktigt
att alla detaljer i specifikationen till just
den kunden var spikade i förväg.
Rolls-Royce Silver Cloud Standard Steel saloon gjordes i 2 238 ex åren 1955-59 medan
Bentley S-series Standard Steel saloon
gjordes i 3 072 ex under samma tid. Härtill
ska läggas 85 Silver Cloud LWB och 23 S series LWB med förlängda Standard steel-karosser åren 1957-59. Som jämförelse noteras att det under samma tid bara byggdes
121 coachbuilt Silver Cloud I och 145 coachbuilt Bentley S på standardlängden samt
36 coachbuilt Silver Cloud med LWB och 12

talet Silver Cloud I och Bentley S 1, som de
numera betecknas, stigit markant genom
privatimport av enskilda bilar. Enligt Anders Rohdins uppgifter fanns det 200609-01 hela 39 stycken Bentley S 1 standard
saloon i Sverige, varav 15 vänsterstyrda, och
27 stycken Rolls-Royce Silver Cloud I standard saloon, varav 13 vänsterstyrda. Man
kan hitta något enstaka exemplar till salu
på Blocket men det är inte så ofta man
ser en tidig sexcylindrig bil till salu idag
och särskilt inte en som är vänsterstyrd.
Hos Rohdins i Trollhättan utannonseras
för närvarande en högerstyrd Silver Cloud
I från 1959 samt en högerstyrd Bentley S 1
från 1958 medan AutoClassica i Ystad har
en vänsterstyrd Bentley S 1956 till salu.
Redan 1959 kom den stora nyheten från

som särskilda reprints från Rolls-Royce Motors. Dessa tjänade som utmärkt reklam
och var betydligt billigare att producera än
de stora, flotta broschyrerna och innehöll
minst lika mycket bra information om bilarna. Broschyrer och annan litteratur från
tiden är ett trevligt och intressant samlarområde. Materialet om Rolls-Royce Silver
Cloud och Bentley S series från produktionsåren 1955-1966 omfattar minst ett
hundratal olika publikationer.

krav på precision och kvalitet i utförandet. Dessutom utsattes många delar och
moment för omfattande tester. Varje bil
som lämnade ”bandet” (det fanns inget
löpande band i Crewe!) provkördes på vägarna i omgivningen, kontrollerades och
avrapporterades innan den var klar för leverans. De flesta bilarna var förbeställda
från kund, så specifikationen för varje bil
var ofta uppgjord redan innan bilen sattes
ihop i fabriken. Det var få bilhandlare som
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coachbuilt Bentley S med LWB.
Av de Rolls-Royce Silver Cloud
och Bentley S series som kom
in i försäljningsstatistiken för år
1955 exporterades fyra stycken
till Sverige. Sedan dess har anrrec scandinavia 53

Rolls-Royce att den sexcylindriga motorn
skulle ersättas av en stor V-8 på ett ”okänt”
antal hästkrafter. Historien om dess 50 år
av framgång och utveckling fanns att läsa
om i RREC Skandinaviska Bulletinen nr 2
2009 sid 45-57. Bör man välja en tidig Silver Cloud eller S series med sexan eller ett
senare exemplar med V8:n? Något svar på
den frågan får ni inte i den här artikeln. Det
finns säkert goda argument som talar för
båda modellerna men i slutändan är det
alltid köparens egna preferenser som blir
avgörande.

Det har skrivits många bra böcker om
Rolls-Royce men det finns några som enbart behandlar modellerna Rolls-Royce Silver Cloud och Bentley S-series:
Every Cloud has a Silver Lining Davide Bassoli, Nubes Argentas förlag
2014
Rolls-Royce Silver Cloud Graham Robson, Osprey Publishing Ltd
1980
Rolls-Royce Silver Cloud
The complete story - Graham Robson,
The Crowood Press Ltd 2000

QUIZ 2.
Vad är det här för en bilmodell? Den förekommer både som Rolls-Royce
och Bentley. De flesta vet nog rätt väl vad det är men hur många kan säga
vad bilens egentliga korrekta modellnamn var när den lanserades? Alltså,
vad kallade Rolls-Royce Motors bilmodellen för officiellt? Hela namnet
står utskrivet över bilden på broschyren som den här är hämtad från. Detta var den första trycksaken som publicerades i samband med lansringen
av bilen. Vilket år var det? I nästa nummer kommer broschyren att visas
som den är utan att texten är dold med hjälp av digitalt ”radergummi”.
Fram till dess är alla välkomna att skicka in ett mail till redaktionen ( jan.
segerfeldt@glocalnet.net) och tala om bilmodellens ursprungliga fullständiga namn och ange lanseringsåret. Lycka till!
Skicka in ditt förslag till redaktionen:
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Pressvisningen i Bray den 22 april 1955
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60 YearsAnniversary
Rolls-Royce Silver Cloud Og S Series
BRAY, BERKSHIRE 24-26 APRIL 2015

Hans Chr. Bukkehave og Trine samt
Trines søster Anne Lutken deltog i
dette fantastiske arrangement.
Vi startede vores tur fra Svendborg
Lørdag den 18. April i det smukkeste
forårsvejr. Turen gik med Færgen fra
Bøjden til Fynshav og gennem det
smukke sydjyske landskab videre over
Kruså Grænse. Herfra gennem Schlesvig-Holstein til Gluckstadt ved Elben
hvor vi tog turens anden færge. Desuden overnattende vi i Gluckstadt, da
vi mente byens navn passede godt til
rejsen og lørdagen var ved at rinde ud.
Herfra videre langs vandet forbi Bremerhaven over Oldenburg mod den
Hollandske grænse, hvor næste stop
for natten var Dordrecht - som iøvrigt

er den ældste by i Holland og meget
smuk og historisk. Turen gik herfra videre gennem Belgien til Dunkerque
hvor vi tog DFDS færgen til Dover.

Spa i Windsor Park, hvor vi samme aften blev budt velkommen
med champagne i haven efterfulgt af galla middag.
Lørdag kørte vi alle (60 køretøjer) i kortege til Bray Marina
hvorfra vi sejlede på Themsen til
Windsor.
I Windsor var der arrangeret
besøg på Windsor Castle som
er fantastisk i sin størrelse og
pragt. Efter slotsbesøget var der
mulighed for shopping i Windsor hvorefter vi sejlede retur til
Bray.
Lørdag aften var fri - og flere af
deltagerne spurgte interesseret
til om det dog ikke var kedeligt
at rejse med to søstre, hvortil jeg
kunne svare: ih nej - det er jo ikke
mine søstre !!!

Solen havde fulgt os på hele turen og
overfarten kunne tilbringes på soldækket, og Dovers smukke hvide skrænter
tog venligt imod os. Fra Dover kørte
vi fortsat af de små landeveje, og nu
passede rattets placering i vores Silver
Cloud pludseligt til den øvrige trafik,
som jo var ganske behageligt. Første
overnatning i England var i Petworth,
hvor vi blev i nogle dage for at lade op
til det store arrangement i Windsor.
Fredag den 24 drog vi i vores nypudsede Silver Cloud til Savill Court Hotel &
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ledet. Seancen på Hinds Head
blev afsluttet af en fyrstelig 4
retters menu, med dertil hørende vine i hvilke der blev skålet og
takket farvel.
Hjemturen forløb stortset af
samme rute, dog valgte vi togtunnelen - da vi aldrig har prøvet den.
Vi returnerede til Svendborg den
30 April, med masser af fantastiske oplevelser og kun brugt
vognens vindusviskere 1 gang.

Søndag var der tidlig afgang fra
Hotellet til Hinds Head i Bray, hvor
vi kørte i kortege gennem Windsor
Park som i dagens anledning var
blevet åbnet for os. Hinds Head
er en historisk gammel Pub, iøvrigt med en Michelin Stjerne, hvor
præsentation af det ædle køretøj
fandt sted den 26 April 1955.
Arrangementet her tog lidt tid da
hvert enkelt køretøj blev fotograferet i nøjagtig samme position
som oprindeligt - og desværre har
jeg endnu ikke modtaget dette bilrrec scandinavia 58
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EXP 10 SPEED 6
Jan Segerfeldt

Nu får Aston Martin verkligen se upp för här kommer en verklig utmanare! Bentley har avtäckt ännu en experimentbil och
den här gången är det en riktig supersportbil, EXP 10 Speed 6, ett
framtidskoncept, än så länge bara en utställningsbil för Genevemässan nu i mars. Om intresse finns så kan den bli den hetaste
Bentleysportbilen i historien! Den är bara tvåsitsig och den har
prestanda så det räcker och blir över oavsett om det sitter en
6,0 liters W 12 eller en 4 liters V8 med dubbelturbo under huven.
Några siffror har inte släppts från Bentley ännu men man kan
tänka sig att det här blir den absolut snabbaste Bentleyn i hela
sortimentet och den snabbaste Bentleyn i världshistorien!

Bentleys designansvariga har börjat röra sig långt utanför från sin säkra komfortzon. När det nya Bentleyföretaget startade göra bilar 2002 var det med en helt
annorlunda modell än den konservativa stora Bentley Arnage. Den nya Continental
GT var kompakt, fyrhjulsdriven och med ruskigt imponerande prestanda. På senare
år känns det som om Bentley har stannat upp och bara filat och förbättrat Continental GT-modellen, som visserligen har gett upphov till flera niche-modeller som
cabriolet och fyradörrars saloon och nya speedversioner av desamma men de har
i princip samma bas som den första GT:n. Den för några år sedan introducerade
Bentley Mulsanne var den första egentliga nya stora Bentleyn från det VW-stödda
företaget. Med den kunde Bentley hoppas fånga upp några av dem som tyckte om
den om den tidigare stora Arnage.
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Det kan verka som om Bentley därefter lagt sig till ro och bara gjort små ändringar
av befintliga versioner. Ända tills nu - för det är en helt annorlunda lyx-SUV med
det konstiga namnet Bentayga på gång. Något som man inte precis associerar med
varumärket Bentley. Och så kommer nu den nya conceptbilen Bentley Exp 10 Speed
6, en supersportbil som kan bli en allvarlig konkurrent inte bara till Aston Martin
utan också andra supersportbilar som McLaren, Ferrari och Lamborghini. Det hade
vi inte räknat med! Även Aston Martin, McLaren, Ferrari och Lamborghini bör ha
blivit tagna på sängen av den här nyheten. Det finns goda skäl för oro i deras läger.
Designen visar en supereffektiv, muskulär, aerodynamisk, lågbyggd bil för högst två
personer med en stark motor och med en otrolig väghållning. Även om man känner igen dragen från Continental GT så är det här en helt annan betydligt vassare
formgivning som gör att bilen ser verkligt snabb ut även vid stillastående. Hur fort
den rör sig därifrån och till 100 km/t vet vi inte för Bentley Motors har inte släppt
någon information alls om bilens bestyckning eller vikt. Mest troligt bör vara att bilen får en turbovässad toppversion av V8:an eller kanske en version av W12-motorn
med över 600 hästar i kombination med en superstruktur som kan bli ett par hundra kilo lättare än Continental GT. Kanske satsar man på mycket aluminium och
kolfiber i konstruktionen för att få fram en bil med prestanda som ingen Bentley
någonsin har kunnat visa upp förut. Exp 10 Speed 6 kan bli både snabbare och mer
välbyggd än McLaren, Lamborghini och Ferrari. Här har Bentley Motors chansen att
vända sig till en delvis ny kundkrets av yngre grabbar med stor plånbok. Nu spelar
nog köparens ålder ändå inte så stor roll, för en sådan här bil kan erbjuda bekvämt
åkande för alla åldrar trots att den har superbilsprestanda.
Bentley Motors CEO Wolfgang Dürheimer uttalade sig nyligen i engelska motortidningen Autocar. Det verkar som om bilen kan komma att gå i produktion för
intresset för den har varit otroligt starkt och många menar att den ska vara precis så här utan några ändringar alls. Dürheimer antyder dock att om bilen skulle
bli verklighet, vilket man kommer att ta ställning till efter sommaren, så kommer
den förmodligen att modifieras på några punkter, bland annat kan grillen komma
att få annan lutning och strålkastarna att få en annan design, för de ser konstiga
ut i vissa vinklar, tycker han. Bentley har fullt ut tillgång till Volkswagens tekniska
kunnande och befintliga resurser för forskning och utveckling. Den så kallade MSBplattan bildar en viktig gemensam konstruktionsbas för alla större modeller i VWkoncernen, inklusive nya Porsche Panamera och Bentleys supersportbil. Ytterligare
nya modeller från Bentley kan vara att vänta och inom helt nya segment där Bentley inte har förekommit tidigare. Framtiden kommer att bli otroligt spännande!
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Continental
SÅLD
RISIG BENTLEY
Jan Segerfeldt

D

en kom direkt från en lada där
den hade stått oanvänd i femton år. Barons Auctions i England sålde denna nedgångna Bentley Continental 1954 chassi
nr BC52C den 20 april. Förste ägare var en
tävlingsförare från Wales, R D Weatherall,
som ställde upp med bilen på biltävlingar
lackerad i stallets speciella rödlila lackering. När den såldes vidare till en läkare
i Yorkshire, Mr Walton, lackades den om till
vit. Personen som köpte den efter honom
ägde bilen i 33 år men använde den mycket
sparsamt. De sista 15 åren körde han den
inte alls utan lät den stå uppallad i en lada,
där bilen hittades strax innan auktionen.
Bilen är i ett intressant fyndskick, vilket
innebär att den är komplett men i behov
av en omfattande renovering. Utgångsbudet vid auktionen var rimliga £ 2- 400 000
men slutpriset skenade iväg och stannade
inte förrän det hade nått upp till hela £
739 212, vilket motsvarar knappt 10 svenska miljoner - för en rishög. Det märks att
hysterin efter Bentley Continental inte har
lagt sig ännu!
På samma auktion såldes en vit Rolls-Royce
Silver Shadow från 1978 i hyfsat skick, klart
bättre än Bentleyns, med nyrenoverade
bromsar, för bara £ 2 252. Man kan undra
vem som gjorde det bästa köpet!
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HUR MÅNGA ROLLS-ROYCE OCH BENTLEY MED TVÅ
DÖRRAR HAR TILLVERKATS 1980-2003?
Jan Segerfeldt

I förra numret av Bulletinen publicerade
vi statistik över alla fyrdörrade Rolls-Royce
respektive Bentley tillverkade 1980-1999.
Efter det kan man inte bara lämna ämnet
halvfärdigt utan att också ha redovisat
alla tvådörrade Rolls-Royce- och Bentleybilar tillverkade från 1980 tills det ”gamla”
Rolls-Royce och Bentley lades ned 2002. Till
glädje för alla kalenderbitare kommer här
således fortsättningen och avslutningen
av statistiken:
Visste ni att det har tillverkats 6 924 stycken Rolls-Royce och Bentley tvådörrade bilar
1980-2003, fördelat på 3 288 Rolls-Royce
och 3 636 Bentley? Här nedan ser ni hur
antalet fördelar sig på individuella modelltyper. Alla uppgifter hämtade från www.
rrsilverspirit.com. OBS! Antalet tillverkade

tidiga Rolls-Royce och Bentley Corniche
1971-1979 ingår inte i summan ovan, inte
heller Rolls-Royce Camargue 1975-1986.

Bentley:

Rolls-Royce:

Corniche Convertible 1982-1984

7

Continental (Corniche) 1985-1987

42

Continental (Corniche II) 1986-1989

153

Continental (Corniche III) 1990-1991

180

Continental (Corniche IV) 1992-1995

73

Continental Turbo 1992 och 1995

8

Corniche Convertible 1982-1987

993

Corniche II 1986-1989

1226

Corniche III 1990-1991

451

Anniversary Corniche 1992-1993

25

Corniche V 1992-1995

194

Corniche S 1992-1995

25

Corniche 1999-2002

329

Corniche Final Series 2002

45
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Azure 1995-2002

1087

Azure Final Series Luxury 2003

3

Azure Final Series Performance 2003

62

Continental R 1992-2003

1292

Continental T 1996-2003

321

Continental SC 1998-2000

73

Continental R Milennium 2000

10

Continental R Final Series 2003

11

Continental R Mulliner 1999-2003

148

Continental T Mulliner 1999-2003

23

Continental SC Mulliner 1999-2000

6

Azure Mulliner 1999-2003

155

Continental R Le Mans 2001-2002

46

Continental T Le Mans 2001-2002

5

Azure Le Mans 2001-2002

4
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Öppet brev

Lanseringen av nya Rolls-Royce Phantom 2003 markerade början av renässans
för Rolls-Royce Motor Cars. Sedan dess har vi satt en ny standard för vad
en superlyxbil bör vara - unik, handgjord, vacker och sällsynt. RollsRoyce Phantom har ofta imiterats men ingen har någonsin nått upp till dess
nivå och nu tolv år senare fortsätter den att hyllas som ”Den bästa bilen
i världen” av våra kunder och media lika.
Efter införandet av våra nya framgångsrika modeller som Ghost och Wraith,
står Rolls-Royce stolt på toppen av brittisk lyxvarutillverkning, vilket
också avspeglas i varumärkets höga börsvärde.
Nu har vi nått ännu ett banbrytande ögonblick i Rolls-Royce 111 år långa
historiska resa. Idag kan vi bekräfta att vi håller på att utveckla en
helt ny Rolls-Royce med exceptionell närvaro, elegans och syfte:
En bil som erbjuder lyxen av en Rolls-Royce i ett fordon som kan
ta sig fram genom olika terrängförhållanden
- En bil som uppfyller våra kunders mycket rörliga, samtida livsstil förväntningar
- En Rolls-Royce som handlar lika mycket om Charles Rolls banbrytande,
äventyrliga anda som om Sir Henry Royces engagemang för teknik och innovation
- En bil som avspeglar Rolls-Royce varumärkeslöfte om enkel lyx
- En mer högbyggd bil med helt ny arkitektur i aluminium
- En unik bil värdig att föra kylarprydnaden Spirit of Ecstasy in i framtiden
Den nya modellen kommer att uppfylla alla krav på bekvämlig och lätthanterlighet - överallt.

OBS! Bilden är ett datormontage

om den nya bilen
Översättning Jan Segerfeldt
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Många av våra kräsna kunder har uppmanat oss att utveckla den nya bilen
- och vi har lyssnat. På Rolls-Royce Motor Cars har vi en unik förmåga
att fokusera på våra kunders önskemål samtidigt som vi alltid drivs av
vår egen strävan att förnya oss, så vi har utmanat våra ingenjörer och
designteamet under ledning av designchefen Giles Taylor att skapa en annorlunda och exceptionell ny bil.
Den nya resan börjar här och nu. Vi kommer att skynda långsamt för att
skapa, utveckla och fullända detta nya lyxkoncept. Under resans gång kommer vi att hålla alla våra kunder, entusiaster och medier informerade om
våra framsteg. Ni kommer att märka när vi är klara!
Torsten Müller-Ötvös
CEO Rolls-Royce Motor Cars
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85

BLUE TRAIN
Jan Segerfeldt

Nu har Bentley gjort det igen! Första gången var 2005 då en specialupplaga gavs ut i form av 30 stycken Bentley Arnage kallade Blue
Train (hela årsproduktionen av Arnage var 700). Då celebrerade man
75-årsdagen av kapplöpningen med Le Train Bleu-tåget (egentligen
Le Calais-Méditerranée Express) som korsade Frankrike mellan Calais
och Cannes. Utmanare var ordföranden i Bentley Motors Ltd och

f d kapten Woolf Barnato med sin 1930 års Bentley Speed Six Sportsman Coupe av Gurney Nutting. Enda skälet till kapplöpningen var att
”Bentley Boy” Barnato råkade befinna sig på Carlton Hotel i Cannes
när han blev utmanad av ett vad att han inte skulle hinna lika snabbt
som snabbtåget från Cannes till Calais. Barnato antog genast vadet
men spädde på ytterligare med att lova att han skulle hinna köra
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ända till sin gentlemannaklubb The Consevative Club på St James
Street i London innan tåget hann fram till stationen i Calais. Spektakulärt körde han sin Bentley så fort att han hann hela vägen till
klubben (med fyra minuters marginal!) innan tåget var framme på
stationen i Calais! Den här sensationella grejen har varit en snackis
ända sedan dess. Inte så konstigt om man fortfarande vill slå mynt
av legenden.

Nu har ytterligare tio år passerat och då är det dags för en ny limited edition 85-årsjubileumsmodell, även denna gång med helkromad
grill men idag är det Bentley Mulsanne Speed som har genomgått
Blue Train-specialbehandlingen hos Mulliner. Återigen är det kapten
Barnatos Speed Six coupe som associeras med Blue Train och som
finns avbildad och inlagd i träfanérmönstret på instrumentbrädan.
Den här gången har man varit snålare med tilldelningen av special-

modellen för det ska bara tillverkas fyra exemplar och de ska uteslutande säljas i Europa.
Den nya Bentley Mulsanne Blue Train-specialen premiärvisades på
Techno Classica i Bremen 15-19 april.
Historien om Speed Six Coupen är verkligen en legend. Den är nämligen inte helt sann. Det är helt korrekt att Bentleyn vann över tåget.
Men det kanske är synd att förstöra nöjet med att påpeka att det inte
var Barnatos berömda och sportiga coupe som gjorde tricket. I själva
verket var det en helt annan och kanske litet ”tråkigare” Bentley Speed
Six H J Mulliners Weymann Saloon som Barnato körde i racet. Det var
först två månader efter kapplöpningen som Barnato fick sin Sportsman Coupe levererad! Om man hade påpekat detta otvistliga faktum
hade säkert inte det hypade intresset av att tillverka moderna kopior
av Barnatos coupe varit lika hysteriskt som det är. (För ordningens
skull ska tilläggas att det var Barnato själv som skapade förvirringen eftersom han i efterhand lät döpa sin
Sportsmans Coupe ”Blue Train Special” som minne över prestationen
han gjorde med den andra bilen.
Konstnären Terence Cuneo bär också
ett visst ansvar för villfarelsen för på
hans berömda tavla kör Barnatos
Sportsman Coupe vid sidan av tåget
som om de tävlade mot varandra.)

rrec scandinavia 72

rrec scandinavia 73

Jubileumsutgåvan 2005 hade Bentley Arnage T-motorn på 450 hästar
och diverse extrautrustning och förstås speciella emblem med namnet Blue Train strategiskt utplacerade på insidan så väl som utsidan.
Speciellt lägger man märke till den helkromade grillen. På bilden ser
man inte bara den blå specialen från 2005 utan får också en skymt av
Bentley Speed Six Coupen som ägdes av Barnato.

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

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

BIL &
INDUSTRIBROMSAR

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

Ranhammarsvägen 5, 16867 Bromma

Have an enquiry?

Öppet: Månd. Torsd. 7.30 -17.00 Fred. 7.30 -15.00

www.flyingspares.com

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

Visit our website

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.

Post-War Rolls-Royce & Bentley Parts Specialists
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SWEDISH SECTION

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
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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
birkeda@online.no

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 – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745
Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666

Nya Medlemmar
Svenska sektionen

KAR109135 Bjarne Karlsson, Kareby

SOD109029 Benny Söderberg, Hässleholm

KAL109157 Sebastian Kaltenborg, Stockholm

KLA109052 Ulf Klaeson, Örebro
KLA109052F Barbro Klaeson, Örebro (familjemedlem)
HUL109053 Johan Hultstam, Onsala
HOL109054 Dino Ulf Holmström, Bro

MAT109196 Tore Matzén, Borlänge
HIS109156 Christian Histrup, Helsingborg
BOR109197 Håkan Börjesson, Kullavik

UHL109134 Bertil Uhlin, Tvååker

Den norske seksjonen
Inga nya medlemmar

Den Danske sektion
Inga nya medlemmar
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Julefrokost

Vinder af
Morningstar
Award

hos Henrik Kjær 31. januar 2015
Den 31. januar havde henrik Kjær inviteret
alle fra RREC Danish section til julefrokost
på ”tyrestationen ” i Holbæk, hvor der var
dækket det flotteste bord i midten, lige
midt i mellem alle Henrik Kjærs kæreste
veteranbiler. Det er jo efterhånden blevet
velkendt, at vi forsøger at afholde sådanne
arrangementer i private omgivelser, hvor
alting beregnes til den absolutte kostpris.
Henrik havde allerede i november, da vi
holdt ”Mortens Aften” på Risbyholm Gods,
kundgjort, at han gerne ville lægge hus til
årets julefrokost, der altid afholdes, når vi
er kommet ind i det nye år.
Alle var glade for at skulle prøve noget nyt
igen, hvor det var privat afholdt, da vi de
sidste 2 år havde holdt arrangementet på
en restaurant, der lå tilgængeligt for så
mange deltagere som muligt.
Det viste sig at være en rigtig god markedsføring for arrangementet, at det blev
kundgjort på et sted hvor der allerede var
mange, der deltog.
Derfor var vi mere end 35 personer til Julefrokost, og alle blev modtaget med Crement til velkomstdrik, og maden var bestilt hos ”San Sousi” i Holbæk, der regnes

for en af de bedste spisesteder i byen.
Traktementet var ”traditionelt” julebord,
med modifikationer, idet mange af de
kendte ingredienser i en Julebuffet, nu
blot var blevet moderniseret og piftet op
til at være lidt anderledes og god mad med
”kant”, sa alle nød aftenen. Stemningen
var helt i top, og der blev ind imellem spiseriet, talt om alle de biler, vi sad iblandt
samt om løst og fast.
Henrik har mere end 16 skønne veteranbiler der stammer helt fra 1903 og frem til
1950. I selve lokalet hvor vi sad, var der 16
biler, og Henrik Kjærs største ønske ar at få
en bil, der kan køre London-Brighton, hvilket vil sige at den skal være fra før 1904.
Aftenen forløb på hyggeligste måde, og
alle kunne nå at få en ”snak” om dette og
hint, og der blev serveret kaffe med ”Avec”
m.m., så der ikke var et øje tørt.
Vi takker Henrik & Marianne for et godt initiativ, og glæder os til at der måske dukker
et andet klubmedlem frem næste år, der
ønsker at klægge hus til arrangementet.

Jens Kjærulff
Formand

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.

Classic
AB
Classic&&Sport
Sport Car
Car ii Ulricehamn
Ulricehamn AB
W O Bentley 3 L, 1927 W O Bentley 4,5 L 1930

WO Bentley 3 L, 1927. Boat Tail
Roadster in style of Jarvis of Wimbledon. Totalrenoverad av Dick Moss
utan tanke på kostnader till absolut
högsta standard.

WO Bentley 4,5 L 1930 Helt unik bil. Drop Head Coupé by T.H.
Gill & Son Ltd. Speciellt tillverkad för Olympia car Show 1930 och
är fortfarande i originalutförande och med maching number. Fantastiskt skick!

Bentley T-type 1967

Bentley Continental R 1993 by HJ Mulliner

Bentley T-type 1967 LHD. Svensksåld
bil levererad av Salén & Wicander till
Sandvik AB som direktions bil, därefter en ägare i 30 år. Bilen är i grunden
riktigt bra men kräver lite arbete för
att bli perfekt.

Bentley Continental R 1993 by HJ Mulliner LHD. Mycket fin bil
och färgkombination. Continetal R är en kommande klassiker och
är med på Octane:s lista över ”bilar att köpa under 2015”. Den sista
“riktiga” Bentleyn! Passa på innan priserna drar iväg.

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

