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NU BREDDAR VI OSS FÖR ATT KUNNA TA HAND OM BÅDE
DIN GAMLA OCH DIN NYA BENTLEY & ROLLS-ROYCE
Välkommen till oss så bjuder vi på en 70-punkters test för din bil!

Vi är nu den enda icke auktoriserade verkstad i Sverige som är fullt utrustad med de verktyg och datorer som krävs för att ta
hand om Rolls-Royce Silver Seraph och Bentley Arnage samt alla nyare Bentley upp till 2016 såsom Continental och Bentayga.
Under våren har vi haft nöjet att ha en Master Technician utbildad på Bentley hos oss för att ge våra mekaniker den där lilla
extra spetskompetensen när det gäller att serva nyare Bentleys. Allt för att du som kund med förtroende ska kunna lämna din
pärla till oss. Nytt är också att vi har kapacitet för felkodläsning/släckning på många andra lyxbilsmärken såsom Rolls-Royce,
Jaguar, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Maserati, Land-Rover, Range-Rover etc.

Om du vill göra jobbet själv och kanske fastnar och får problem så är du självklart mycket välkommen att ringa oss på 0520-188
00 för vägledning och/eller beställning av reservdelar. Vi lagerför de vanligaste reservdelarna för Bentley & Rolls-Royce och via
vår huvudleverantör IntroCar i London kan vi snabbt få hem de delar vi inte har i lager. Vi får leveranser från England flera
gånger i veckan och du får samma pris hos oss som du skulle få betala hos IntroCar.

Nyinkommen till salu hos oss är denna vackra Bentley Arnage Red Label std saloon från 2001, chassi nummer CX06164. Den
såldes ny i Tyskland där den hade endast en brukare och nuvarande ägare köpte bilen där och tog den till Sverige 2015. Den
har gått ca. 125 000 km och är i ett mycket bra brukskick. Begärt pris 335 000 Skr.

Industrigatan 4, 461 37 Trollhättan, Tel: 0520-188 00, anders@rohdinsclassiccar.se
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Kära medlemmar
Den nyss avnjutna vinprovningen på Bjertorp visade att våren är kommen. Totalt 52
personer, varav ett flertal ungdomar, deltog. Nytt rekord - igen! Tack Göran! Reportage kommer.
Mycket händer på eventsidan, bl.a.
5-6 maj Östgötarallyt
8 maj Thorskogsslott
20 maj Tjolöholm
1-3 juni årsmöte i Söderköping
22-24 juni Annual Rally, Burghley House

www.rrec.no
For medlemskap
(1300 :-/år) kontakt
Jens Rönneberg på
tel. 920 11 298.
Sektionens bankkonto
er: 1064.10.19319
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10-14 augusti Irish Flying Rally
samt en hel del samarbeten med AHK
och de nordiska sektionerna. Även flera
tekniska seminarier finns på agendan. Se
kalendariet. Månadsluncherna är mycket
populära, så väl i Stockholm som Göteborg.
I Göteborg nytt koncept med olika lunchställen/teman.
Ett annat vårtecken är AGM i Hunt House
med ca 100 delegater. Ny ordförande för 2
år blev Ian Hick. Glädjande är att medlemsantalet nu börjat stiga igen. Vi är totalt
nästa 9000 medlemmar worldwide, varav
340 i Sverige. Moderklubbens ekonomi är
något oklar men vi har omkring 1 miljon
pund i kassan. Ordföranden för Bentley
Drivers Club( drygt 4000 medlemmar) höll
en livfull presentation över verksamheten.
Ett begynnande samarbete är inlett. Dessutom fick vi höra inspirerande föredrag av
representanter för Rolls-Royce och Bentley.
Mycket spännande är på gång. För Sveriges
del är grunden för ett djupare samarbete
med Schweiz och Italien lagt. Nytt datasystem för RREC är utvecklat och kommer
successivt att ersätta det gamla. Hemsidan ligger redan ute. Välkommet är att alla
event kommer att synas där inklusive möjlighet till anmälan. Den nye redaktören för
engelska Bulletinen, Richard Charnley, är

intresserad av att skriva mer om vad som
händer i Norden. Vi fick ett bra intryck av
honom.
Lars Nord och Kalle Giertz är i slutfasen av
planerandet för vårt årsmöte i Söderköping. Ser lovande ut!
Årets Continental Rally går till Gelderland
i Holland 9-15 september. Arrangeras som
vanligt av Mona-Lisa och Derek Illingworth. De planerar även ett Scotland rally
våren 2019.
Så mycket händer och sker, åtskilligt är på
gång. Distriktansvarig-upplägget fungerar
mycket bra. Jan Segerfeldts forskning på
Rolls-Royce-bilar och dess ägare i Sverige
före 2:a världskriget är imponerande. Annual Meeting i år blir extra spännande med
tema Earls Court 1948.
På hela styrelsens vägnar önskar jag er alla
en riktigt fin sommar!

Per Ö

ordförande RREC-svenska sektionen

www.rrec.dk
Opplysninger om
medlemskab se info
på hjemmesiden.

Kære Medlemmer
Så kom solen frem efter en lang og meget
kedelig vinter, så i skrivende stund nærmer
vi os Rally 2018 som i år afholdes Svendborg/Ærø. Arrangørerne har arbejdet intenst på, vi skal have en rigtig god oplevelse
og for første gang
afholdes der en sejlende generalforsamling. Det skal nok blive godt.
Igen i år var en større gruppe af klubbens
medlemmer repræsenteret på ”Essen Messen” i marts måned, som altid er en oplevelse. Interessant var det, at en Bentley S 1
Continental var til salg fra et af klubbens
medlemmer.
Igen i år deltog to repræsentanter fra bestyrelsen til årsmødet i Hunt House. Formålet
var at gøre et forsøg på, at ruske op i den
engelske klubs bestyrelse, ved at komme
med nogle af de spørgsmål vi har til det

Kjære gode
RR venner
Nå har endelig våren kommet til oss, i hvert
fall oss på sør-Østlandet.
Nå er tiden da man ergrer seg over å kjøre
med urunde hjul fordi man ikke satte bilen på bukker i høst. Men i likhet med det
meste ellers i livet, går det over av seg selv.
Det er også tiden for å finne ut om de oppgraderingene, oppdateringene og reparasjonene man har gjort i løpet av vinteren
ble som man håpet.
De fleste av oss har sikkert også lagt planer for hvilket løp og treff man skal delta i
løpet av sommeren. Løpskalenderne vrimler av alternativer. Undertegnede og fruen
har foreløpig bare to treff vi skal delta på.
Et sportsbiltreff på Sørlandet, og RR treffet
vårt i august. Det siste er nærmere beskrevet i dette nummer av Bulletinen. Vi håper
å møte mange av våre skandinaviske ven-

ner der.
Jeg har alltid hatt en drøm om en gammeldags piknik med gammelbilen. Så i år har
vi gått til anskaffelse av piknik kurv med
kjøler, duk bestikk osv. Via Finn har vi også
funnet noen riktig gamle campingstoler
og bord. Så da gjenstår det bare å finne en
liten nyklippet slette ved et vann, gjerne
med et par gamle eiketrær, sol fra skyfri
himmel, og ingen vind.
God tur og god sommer alle sammen.
Med vennlig hilsen

Tom Andre Brubak
Formann
RREC Norske seksjonen.

Mindeord
Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er afgået ved døden
den 13 februar 2018 i en alder af 83 år, og opholdt sig den
sidste tid på Fredensborg Slot, med den kongelige familie

fremtidige arbejde, som vi ikke er helt enige i.
Som nyt arrangement havde Gert Gustavsen taget initiativ til at afholde et seminar.-” Gør Bilen Forårs Klar ” i det Nordjyske.
De der mødte op fik virkeligt lært at polerer deres køretøjer m.m. Rigtig flot arrangement og Britta og Gert stod for det kulinariske, samt hyggede om de fremmødte
fra klubben. Flere fra det jyske kunne godt
have bakket op om arrangementet, så måske vi må prøve med Fyn/Sjælland næste
gang.
Jeg kan kun opfordre til, at klubbens medlemmer tilmelder sig nogle af arrangementerne i vores nabolande, da de også har
nogle gode Rally. Rigtig god sommer

Formanden

Frans Goldbach
RREC Danske Sektion

omkring sig. Det er med sorg, at den danske sektion af Rolls
Royce klubben har modtaget beskeden om H.K.H. Prins Henriks bortgang. Klubben sender de varmeste kondolencer til
Hendes Majestæt Dronningen og hele den kongelige familie.
Han var en mand der elskede kunst, kultur, sprog, humor,
sport og selvfølgelig biler. Jeg fik den ære og udsøgte fornøjelse, at være i Prinsens selskab for år tilbage. Jeg var forgast
på Prins Henriks sejlbåd, i Drage klassen, sammen med den
tidligere dobbelt OL-guldvinder Poul Richard Høj Jensen og
sejlede Prins Henriks Silver Trophy i Sydengland, en nationskonkurrence i Drage Mellem 4 sejlklubber, Kongelig Dansk
Yachtklub, Royal Hongkong YachtClub, Royal Yacht Squadron
og Cercle de la Voile d´Arcachon. En fantastisk uge med
hårdt arbejde på Dragen og besøg på Kongeskibet. Her oplevede jeg et fantastisk menneske med rigtig megen humor.
Under en vending i sejladsen, glemte ”skipper” at meddele
”vi går rundt” og jeg fik bommen i hovedet og gik ned for
fuld tælling. Da jeg kom til mig selv, stod Prinsen og ruskede
i mig og da kunne jeg mærke et ”æg” vokse i hovedet, idet
jeg udbrød ”Det er første gang jeg har fået et kongeligt æg!
hvorpå Prinsen svarede ”Ja, nogle gange man har lov at være
heldig” med et stort smil. Om aftenen mødte jeg op med
styrthjelm og roterende blink. Himlen har fået en ny stjerne.
Ære være H.K.H. Prins Henriks minde
Formand
Frans Goldbach
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EVENEMANGSKALENDER
SVENSKA
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.se

Varje månad:
Luncherna i Stockholm
Belgobaren i Freys Hotel kl. 13.00 första
måndagen i månaden (ej juni-aug)
För deltagande anmäl senast måndagen
innan till Nils Vetterlein tel 08-717 23 53
eller nils.vetterlein@tele2.se
Detta händer i RREC västra distriktet.
Anmälan till Björn Sundqvist: tel 0707983250 eller mail: bjorn@sundqvist.se
slott.
20/5 Tjolöholm Classic Motor
29/5 Lunch på Råda Säteri
31/8-2/9 Rhodins Classic CAR:s stora garageträff.

Lunchutflykter 2018.
Under den gångna sommaren har jag
ordnat några lunchutflykter till hamnkrogar söder om Stockholm med kort varsel.
Jag tänker göra detsamma denna sommar.
Kallelser publiceras kort före i kalendern på
klubbens hemsida.
Kalle Giertz
1-3/6 2018 Årsmöte och Årsmötesrally
9/6 2018 AHK inbjuder till kulturdag i
Bromma

22-24/6 2018 Annual Rally, Burghley House
10-14/8 2018 Irish Flying Rally

9-15/9 2018 Annual Continental Rally,
Gelderland, Holland

NORSKA
SEKTIONEN

DANSKA
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.dk
Fredag d.25. til søndag d.27. Maj 2017
holder vi forårsrally og generalforsamling i Vestjylland med base i Nørre
Vosborg
Herudover vil der blive foredrag og
virksomhedsbesøg - dato og tid arrangeres senere.
Oplysninger om tilmelding Finder du
på hjemmesiden RREC.DK

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.no

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTESRALLY 1-3 JUNI 2018

Årsmötesrallyt 2018 går av stapeln i natursköna östra Östergötland.
Vi samlas i Söderköping på brunnshotellet på fredagen den 1 juni.
På lördag kör vi 4,3 mil till Tyrislöt längst ut vid kusten, ser oss om
och rastar. Från Tyrislöt går färden 2,8 mil till Stegeborg. Efter
lunch på Hamnkrogen får vi en guidning på Stegeborgs slottsruin
och dess historia. Om ingen räddningsaktion pågår finns möjlighet att Svenska Sjöräddningssällskapet kommer till Stegeborg och
redogör för dess verksamhet. Därefter kör vi 2 mil tillbaka till Söderköping. Där finns tid att utnyttja hotellets faciliteter eller ta en
promenad i den vackra staden före kvällens mingel och middag. På
söndag avslutar vi med årsmötesförhandlingar.
DAG 1 (fredag den 1 juni) Färd från hemorten till Söderköpings
brunn, 1,7 mil från Norrköping, 18,5 mil från Stockholm via E4 eller 17 mil den vackrare vägen via Jönåker och Kvarsebofärjan. Vi
parkerar skyddat i brunnsparken och checkar in på hotellet. Kl. 19
Buffémiddag på hotellet . Dryck: vatten ingår. De som vill ha annan
dryck kan köpa biljetter i receptionen för betalning av dryckerna under middagen. (80 kr/glas vin, 60 kr/starköl och 30 kr/lättöl, Cocacola etc.)
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DAG 2 (lördag den 2 juni) Avfärd till Tyrislöt. Kör individuellt väg
210 österut 4,3 mil och njut av den vackra naturen. I Tyrislöt finns
möjlighet att dricka förmiddagskaffe, besöka Skärgårdsmuséet, 25
kr entré och vandra omkring och njuta. Kör 2,8 mil till Stegeborg
och lunch på hamnkrogen. Vägbeskrivning: Kör tillbaka väg 210 1,7
mil till avfart höger mot Stegeborg . Följ skyltning till Stegeborgs
slottsruin. Parkera vid slottet senast 11:45. Lunch kl 12. Efter lunch
slottsguidning och Svenska sjöräddningssällskapets presentation,
om de kan komma. Efter besöket en stunds fritid. M.a.o. gör vad
ni vill men var tillbaka på hotellet i tid till middag. Kl 19:00 Samling
och drink; alkoholfritt bubbelvin ingår.
kl 19:30 Middag . Vatten ingår. Om biljetter för annan dryck, se
ovan. Under middagen får vi berättelser från Söderköping och dess
historia.
Dag 3 (söndag den 3 juni) Kl 8-9:30. Frukost Kl 10:00 Årsmöte På
återseende och hemfärd. Detaljerat program och anmälningsinformation kommer senare på hemsidan. Priserna ännu preliminära
men vi räknar med 2 850 kr per person i dubbelrum och 3 800 kr per
person i enkelrum.
Kalle Giertz Lars Nord
Webbadresser: www.soderkopingsbrunn.se/ www.stegeborg.se/

CLAES-THURE FLINCK IN MEMORIAM
Vår vän Claes-Thure har gått bort vid 78 års ålder. Medlem i vår klubb i 20 år och engagerad bl a som revisor och
sammankallande till månadsluncherna i Göteborg och vinprovningarna/gourmetmiddagarna på Bjertorps Slott
under flera år.
När klubben år 2004 hade interna problem som riskerade en splittring var Claes-Thure med sina juridiska erfarenheter ett värdefullt stöd i den nystart som klubben fick.
Vi såg ofta Claes-Thure med sin vackra Bentley Azure på rallyn i Sverige och Danmark.
Vi sörjer en aktiv medlem och minns honom som äkta vän och gentleman.

Göran Berg

TILL MINNE AV BENGT OLCEDER
Helt plötsligt blev det en mycket ledsam dag när vi nåddes av meddelandet att Bengt gått ur tiden!
Vår första kontakt med Bengt och Marie var för flera år sedan, när vi i vår RR 25/30 var på väg genom Danmark
och mobilen ringde. En mansröst sa: ”Hej! Är ni organisatörerna av rallyn? Har just läst om ett som ska gå i Alsace
– finns det plats kvar för oss nyblivna medlemmar av sektionen?” Det var början till en mycket fin vänskap och samarbete.
Vi kommer att sakna Bengt, en humoristisk, orädd, idérik och fantastisk filmare/fotograf!
Han har för alltid med sin kamera i högsta hugg , förevigat de Continentala rallyna och andra event på ett mycket
skickligt sätt.
Vi kommer att sakna vår vän, kollega och medlem, men han lever vidare genom sina fina filmer och foton. Han hade
ett ”öga” för situationer och talang som få har.
Han var en av vårt team!
Mona-Lisa & Derek Illingworth
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HUR LÅNG KAN EN ROLLS-ROYCE BLI?

Redan när Rolls-Royce Silver Spirit presenterades 1980 hade man klart för sig att en förlängd
version också skulle komma att efterfrågas. Följdriktigt så erbjöd man redan från början en
Silver Spur som var fyra tum (10 cm) längre än standardmodellen.
Men det skulle snart visa sig att det fanns intresse bland Rolls-Royce-köparna för bilar som var
avsevärt längre.
JanSegerfeldt
Delvis kunde detta bero på att Rolls-Royce snart skulle lägga ner
sin länge tillverkade Phantom VI limousine, som med sin ålderdomliga konstruktion och arbetskrävande tillverkningsteknik
bara hade sålts i några enstaka exemplar per år. Det som nu behövdes var en betydligt modernare stor limousine i sortimentet.
En framkomlig väg att få till en sådan vore att göra en rejält förlängd version byggd på den nya Silver Spirit/Spur. Det var flera
företag som var villiga att ta fram en stretch-limousine, det vill
säga en förlängd standardkarosserad version av samma typ som
vissa fristående amerikanska limousinetillverkare i åratal hade
försett hyrfirmorna för att transportera film- och popstjärnor och
nygifta.
Omkring 1982 hade Cadillacs stretchlimousiner börjat få konkurrens av den i förhållande till Rolls-Royce oberoende karosserifirman Robert Jankels 36 tum (91,4 cm) förlängda Rolls-Royce Silver
Spur, som ibland kunde ha sex dörrar. Det är inte helt okomplicerat att tillverka en förlängd version med ett omfattande karosseriarbete inklusive nödvändiga strukturella förstärkningar och
ofta med förhöjt tak. Allt detta medförde förstås en betydande
viktökning, vilket krävde att bilen måste förses med starkare motor, kraftigare bromsar mm. Att det bara skulle vara att kapa på
mitten och svetsa in en bit extra karosslängd var att starkt undervärdera det erforderliga arbetet. Jankels långversion kunde
tillverkas med Rolls-Royce Motor Cars goda minne, detta till det
dubbla priset av en standard Silver Spur.
Rolls-Royce Motor Cars Ltd började känna sig allt mer besvärade
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av att det var diverse småverkstäder som skar itu deras bilar och
passade in mer eller mindre långa extrabitar allt efter kundernas
önskemål. Varför kunde inte RRMC själva se till att de modifierade
karosserna gjordes under kontrollerade former och med högre
kvalitet? Kontakterna med Robert Jankel avvecklades med tiden
i all vänskaplighet och framställningen av de förlängda versionerna koncentrerades nu i stället till Mulliner Park Wards anläggning i London. Men bara 16 ex av 36-tummaren såldes. Då fick
man ändå betala extra för allehanda telefon-, stereo-, TV-, videapparater och annan specialutrustning som önskades. 1984 kom
en förlängd variant som var 42 tum (106,7 cm) längre än normalmåttet. Av dessa såldes hela 84 stycken. Senare under 1980-talet
introducerade RRMC en elegantare version, Silver Spur II Touring
Limousine som bara var 24 tum (61 cm) förlängd men med betydligt snyggare bakparti. Det var även nu Mulliner Park Ward som
stod för arbetet men de hade sedermera flyttat till en ny byggnad
inom fabriksområdet i Crewe, där 91 ex gjordes. Version nr 4 av
den internt byggda förlängda Silver Spur-modellen lanserades i
mars 1996, även denna 24 tum längre men nu åter som en extra
insatt sektion på mitten och inte lika snygg som den föregående
modellen. Men den hade fått ett fint namn, Park Ward Limousine.
Från september samma år kunde man få Park Ward med bara 14
tums förlängning och med eller utan mellanruta. Park Ward gjordes i 49 ex. Utöver de hittills nämnda har några små firmor i USA
och andra länder gjort egna extralånga specialversioner. Ändå har
vi inte kommit till Quiz-bilen från Bulletinen nr 4 2017 förrän nu!
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”Park Wards karosseribyggnadskunnande och expertis visas här än en gång i vårt senaste
specialuppdrag, den 48 tum förlängda Limousine, som kompletterar de redan visade 24
tums (mars 1996) och 14 tums Silver Spur Park Ward (september 1996). Denna klassiska
formgivning uppvisar ett minutiöst detaljarbete till högsta kvalitet med uppgraderade bromsar, ett med fem cm förhöjt tak, utökad luftkonditionering mm. Utrustningen kan varieras
och anpassas beroende på köparens önskemål.”
Ja, så här fortsätter pressinformationen för denna nya modell,
kallad 48 Inch Extended Wheelbase Limousine by Park Ward med
en totallängd av 659 cm. Tillsammans med övriga förlängda versioner av Silver Spur byggdes den i en ny separat fabriksbyggnad
i Crewe som kallades Mulliner Park Ward och var en intern underavdelning till Rolls-Royce Motor Cars. Man hoppades säkert
på att en och annan president och andra mäktiga toppar skulle
beställa den här paradbilen. Till det ändamålet publicerade man
också en fin broschyr bara för denna mycket begränsade modell.
Marknadsföringen av den nya modellen skedde troligen inte genom att skrikas ut på någon stor officiell bilsalong utan här var
det viktigare med en diskret framtoning.
Det exemplar som förekommer här på reklambilderna specialutformades som statslimousine nr 4 för det thailändska kungahuset. Med sedvanligt klädsam diskretion från RRMC:s sida så
nämns ingenting därom i reklampaketet. För dem som känner
till något om regenternas bilval så är det ändå ganska uppenbart,
för den ovanliga varmt gulbeige färgen var gemensam för alla
kungahusets bilar. Med sina enorma innerutrymmen med gott
om plats för såväl hela kungafamiljen som för livvakterna och försedd med ett uppbåd av den allra senaste tekniska utrustningen
för kommunikation mm, så var detta det bästa man kunde köpa

för pengar för 20 år sedan. Tänk vad det har hänt otroligt mycket
inom telekommunikation bara på de senaste åren! Det som inte
syns och inte heller ska synas är skyddsarmeringen med strategiskt placerade pansarplåtar, om det nu ingick sådant i thailändska statsfordon på den tiden. Normalt ville man väl inte gärna
informera i detalj om sådant men potentaternas säkerhet var
självklart högst prioriterad i en paradlimousine som den här.
Det verkar som modellen bara tillverkades från slutet av 1997 och
under 1998 och det blev inte mer än tre stycken likadana, vilket
kanske ger en antydan om att antalet monarkier och diktatorstyrda envälden har minskat och att de demokratiska styresformerna
överväger i vår värld numera. Men även en folkvald president
kunde färdas bekvämt och säkert i en 48 tum förlängd Rolls-Royce
Silver Spur statslimousine. Båda de första, chassi nummer 80401
och 80402, hamnade i Thailand medan den tredje, chassi nummer
80403, som hade ett med 10 cm förhöjt tak, såldes till Marocko.
Prislappen på de här specialbyggena var nog en ganska ovidkommande detalj för statsekonomin i stort. Rolls-Royce Motor Cars
visste hur man tog bra betalt, så de långa specialbilarna bör ha varit nog så vinstgivande, även om man säkert hade hoppats kunna
sälja fler än tre.

QUIZ

Tack alla ni som försökte gissa på förra Quizen hur mycket den RollsRoyce Silver Spur på bilden hade blivit förlängd. Det var inte någon som
lyckades pricka in den rätta längden. Läs mer om rätt svar i artikeln om
bilen på annan plats i denna tidning.
Är det något ovanligt med bilen på den här bilden? Berätta i vilket avseende den utmärker sig och vem som
står bakom förändringen. Det är allt som är Quiz-uppgiften den här gången. Svara till jan.segerfeldt@gmail.
com (OBS ny epostadress!).
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BUGATTIS
ROLLS-ROYCE
JanSegerfeldt

Nej, Ettore Bugatti har inte byggt några Rolls-Royce-bilar! Däremot ägde han en sådan mellan 1926
och 1963. Trots Ettore Bugattis näst intill bevingade ord där han raljerande kallar Bentley för världens snabbaste lastbil, så hade han faktiskt en egen ägandes Rolls-Royce Silver Ghost från 1924,
inte precis världens snabbaste eller sportigaste lyxbil. Ettore Bugatti hade fingertoppskänsla för stor
konstnärlighet förenat med fintekniska ting, så varför inte? Rolls-Royce Silver Ghost får väl betraktas
som det närmaste man kan komma ett teknikkonstnärligt underverk på hjul.
Ett Rolls-Royce Silver Ghost chassi med nr 2AU (U-serien gjordes
i slutet av 1924, modellens näst sista tillverkningsår) lämnade
Derby och England och skeppades till Frankrike 1924, för att där
bebyggas med en öppen torpedo-kaross av Carrosserie MillionGuiet, vars verkstad var belägen i Levallois-Perret i Paris utkanter.
Million-Guilet tillhörde den exklusiva skara av franska karosserifirmor som låg på tio i topp
under 1920- och 1930-talen, vad
gällde det senaste bilmodet
bland de välbeställda familjerna
i Frankrike vid den tiden. RollsRoyce Ltd i England hade redan
under tillverkningen av chassit
bestämt att det skulle ställas
ut på Parissalongen, som då var
världens flottaste skyltfönster
för bilar och en oerhört viktig
arena för att gynna exporten av
brittiska produkter till den europeiska kontinenten. Alltså måste
Rolls-Royce ha bemödat sig att
lägga ner extra krut på att göra
chassit finare än vanligt för att
kunna glänsa på den viktiga årliga bilmässan. Det köptes sedan
av en Monseiur Dustasta som var
bosatt på Rue d´Université i centrala Paris.
Den 22 maj 1926 registrerades bilen på en ny ägare, fabrikören
Ettore Bugatti från den lilla staden Molsheim, som ligger ganska
långt från den franska huvudstaden. Det var alltså Le Patron Ettore
Bugatti personligen som köpte den begagnade bilen, vilket framgår av det ursprungliga registreringsbeviset, ”carte grise”, som
finns bevarat. Hur det kom sig att han köpte just det här exemplaret och hur det gick till när han hittade bilen är inte dokumenterat
men det går att skönja några intressanta fakta som pekar på att
det nog knappast var en tillfällighet att han blev så intresserad
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av just det här exemplaret. Det hade ju dessförinnan fått stor exponering genom att det hade varit en utställt i en monter på den
franska bilmässan. Men det var säkerligen också Rolls-Royce Silver Ghost som superb konstruktion som tilldrog sig Ettore Bugattis beundande blickar. Som vi alla vet var ju detta modellen som
1906-1925 marknadsfördes som
världens bästa bil. Nu mot slutet
av sin produktionsperiod hade
den utvecklats och finputsats till
att bli så nära det perfekta idealet
som man kunde komma. Naturligtvis måste en av världens övriga framstående bilkonstruktörer
och stora konnässörer ha blivit
väldigt nyfiken på att studera närmare hur en sådan bil kunde vara
uppbyggd in i minsta mekaniska
detalj. Alltså var det helt naturligt att sportbilstillverkaren Ettore
Bugatti var så intresserad av RollsRoyce att han måste köpa den.
Kanske kan man se detta som den
finaste komplimang han kunde
ge sin engelske kollega Frederick
Henry Royce.
Förvärvet av en Rolls-Royce till
Bugattistallet, som också bestod
av äkta fullblodshästar, bekräftar
le Patrons livsfilosofi att endast
det bästa är gott nog. Silver Ghosten användes alltså som privat
bil av Ettore Bugatti men framför allt av hans hustru, som gillade
öppna bilar och ofta och gärna körde runt på de stora ägorna med
den. Den omständigheten att den fanns kvar i Bugattis ägo ända
till 1963 visar tydligt att bilen inte bara var intressant som studieobjekt för biltillverkaren Bugatti utan framför allt var uppskattad
som bruksbil inom familjen. Efter 1963 har bilen haft flera berömda ägare inom motorsport. År 2015, alltså mer än 90 år efter första
utställningstillfället i Paris, visades den upp i sitt nyrenoverade

skick på Fiskens monter på Retromobile.
Tidigare hade den varit mörkgrön med
svarta skärmar men numera är den ljusblå
med mörkblå skärmar. Kan det månne vara
en återgång till den ursprungliga färgsättningen?
Men det är en annan omständighet som
gör den här Silver Ghosten extra intressant
och kanske ger den en större historisk betydelse än bara som ett inköp av en fin bil.
För även om det var inom lätta sportbilar
som Ettore Bugatti utvecklade sitt företag,
så hade han redan i ungdomen drömt om
att få bygga en lyxbilarnas lyxbil, en världens bästa bil, vars like mänskligheten inte
skådat. Det sägs att han redan 1914 närde
dessa storvulna planer och hade fått klart
för sig att han skulle utveckla en superbil
som var numret större än Rolls-Royce och
skulle kunna göra 150 km/t med bibehållen bekvämlighet för de åkande. En prototyp till denna stora Bugatti-modell rullade
redan 1927. Den skulle vara ett av stegen i
utvecklingen av den nya Bugattimodellen
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som testades och testades under några år
fram till 1931, när den första produktionsbilen äntligen var färdig och därmed blev
känd som Bugatti Typ 41 med det kaxiga
tilläggsnamnet Royale.
Det är inte utan goda skäl som man frågar
sig över vilken betydelse Rolls-Royce Silver
Ghost kan ha haft för utvecklingen av och
utformningen av Bugattis stora lyxbil. Vi
vet att Bugatti hade begränsad erfarenhet
av stora tunga bilars hjulupphängningar
och fjädring och sådant behövde naturligtvis studeras närmare för att se hur andra
jämförbara men erfarna biltillverkare hade
löst detta. Det må kallas industrispionage
men är något som alla bilföretag har ägnat sig åt i alla tider och fortfarande ägnar
sig åt, bland annat genom att köpa in konkurrenternas bilar och använda som provbilar och att plocka ner dem totalt för att
detaljstudera alla konstruktionslösningar.
Alltså är det inget konstigt att Bugatti
också ägnade sig åt detta, särskilt när man
som här skulle ge sig in i ett för dem helt
nytt marknadssegment som stora lyxbilar.
Säkert har erfarenheter från de tekniska
konstruktionslösningarna hos Rolls-Royce
Silver Ghost influerat ingenjörerna hos Bugatti. Särskilt har de kunnat hämta goda
idéer på nära håll från just chassi nr AU2
för sin kommande Royale-modell. Att det
sedan visade sig bli högst problematiskt
för Bugatti att sälja den här stora vita elefanten på marknaden och en besvikelse
att inte några kungligheter ville köpa den
trots det fina namnet, var inte något som
kan lastas på dess förnämliga tekniska
kvalité. Bugatti T41 Royale var utan tvekan
en otroligt avancerad och välbyggd leviatan men Bugatti borde kanske ha genomfört en noggrann marknadsundersökning
innan de satsade nästan alla sina resurser
på denna stora ultralyxbil.
Som parentes kan tilläggas att Albert G
Elliott, som en tid var VD på Rolls-Royce
Ltd, köpte en tvåsitsig liten Bugatti under
första världskriget. Enligt honom uttryckte
Henry Royce ofta sin beundran för Bugattis motorkonstruktioner. Deras fina ventiloch överliggande kamaxelkonstruktioner
var en viktig inspirationskälla i utformningen av Rolls-Royce flygmotorer. Så inspirationen och inflytandet gick i båda
riktningarna!

BOKANMÄLAN
JanSegerfeldt

I dagens ekonomiska klimat är de bilböcker som kommer ut om
våra märken ofta onödigt exklusiva och dyra. De flesta av dessa
tunga praktverk är visserligen otroligt fint gjorda, byggda på
många års arkivforskning och innehåller det mesta man behöver
veta i ämnet - men alla bilintresserade har inte lust att spendera
en mindre förmögenhet på böcker. Därför görs de bara i en mycket
begränsad upplaga. Glädjande då att det fortfarande finns förlag
som vågar satsa på att ge ut kvalitetsböcker, som är både omfattande och säljs till rimliga priser och därmed kan tryckas upp i litet
större serier så de blir tillgängliga för fler läsare.
En nyligen utkommen bok om Bentleybilar fokuserar enbart på karosserierna. Chassina på Rolls-Bentleys 1933-1940 var en utmärkt
startpunkt för kreativt skapande bland karosserihantverkarna
och individualismen i designerna var ännu tydlig. Författaren James Taylor avverkar 55 olika karosserimakare i bokstavsordning,
engelska såväl som de utrikes, legandariska ävensom mindre
kända, i sin senaste bok Coachwork on Derby Bentleys 3 1/ litre,
4 1/4 litre & Mark V 1933-1940, Herridge & Sons Ltd 2017, efter att
han översiktligt har presenterat Bentleymodellerna ifråga och de
olika karosstyper som var gångbara på 1930-talet. Utan tvekan är
Bentleybilarna från den här tiden bland de vackraste bilar som
kunde köpas av dem som satte stil och elegans högt. Många av
Bentleybilarnas vagnkorgar var sportiga och lätta med blott ett
rudimentärt väderskydd medan andra var ordentligt överbyggda
för att köparen krävde bekvämlighet före sportighet för sina tysta
och behagliga resor. Gemensamt för alla Derby Bentleys var ändå
den goda väghållningen och prestandan för sin tid. Variationsrikedomen var utbredd och detta gör det fascinerande att läsa om
alla de här bilarna, fastän det bara rör sig om sammanlagt 2.428
chassin (1.177+1.234+17), varav ett stort antal har överlevt till idag.
I den här nya boken får vi listinfo om varje bil från respektive ka-

rossfirma med uppgift om karossutförande, karossnummer, bilens
chassinummer och leveranstidpunkt. Allt detta på ca 200 sidor
med 280 nytagna färgbilder och 80 arkivfoton på några av bilarna
så att vi får en ganska god uppfattning om hur de ser ut både
ut- och invändigt. Några av de firmor som bara gjorde ett fåtal
Bentleykarosser, som den relativt okända Corinthian Coachwork
Ltd, har fått mindre än en halv sida till sitt förfogande medan välkända Park Ward får hela 26 sidor.
Nackdelen med de nytagna bilderna är att de inte alltid visar bilarna så som de ursprungligen såg ut. Ett exempel är den Thrupp
& Maberly coupé, chassinummer B120AH, som visas på sex nytagna färgbilder och vars karosseri blev avsevärt modifierat efter kriget. De svartvita originalbilderna i boken är genomgående ganska
små och oansenliga. Kanske hade boken blivit mer informativ om
man hade valt något fler originalbilder på bekostnad av några av
de nytagna bilderna. Hur som helst så är boken omfångsrik och
ett utmärkt bra köp. Den finns att köpa fraktfritt på nätet för det
överkomliga priset, 335 kr hos bokus.com eller 357 kr hos adlibris.
com.
Det finns också anledning att här påminna om ett par äldre böcker i samma format och inriktning från samma förlag, Bentley 3 1/2
litre & 4 1/4 litre 1933-40 In Detail av Nick Walker från 2002 (311
kr/342 kr) och som behandlar Derby Bentleybilarna som helhet
och inte bara för karosserierna och Coachwork on Vintage Bentleys 3 litre, 4 1/2 litre, 6 1/2 litre, Speed Six & 8 litre 1921-31 från 2005
av samme författare (311 kr/316 kr), och täcker W O Bentley-bilarna
från Cricklewood, alltså före Rolls-Royce övertog märket. Här finns
många fina originalbilder av Bentleybilarna från 1920-talet varvat
med några nytagna i färg på fina originalbilar. Alla tre böckerna
har mycket att berätta om några av världens vackraste lyxsportbilar och är definitivt värda sin plats i Bentley-entusiastens bokhylla.
Det enda man egentligen kan klaga på med de här böckerna är att
titlarna är alldeles för långa, omständiga och jobbiga.
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TEKNISKT
SEMINARIUM
Michael Insulander

Helgen 23 till 25 mars bjöd Rohdins Classic Car på
tekniskt seminarium i Trollhättan. Ett femtontal
Rolls-Royce- och Bentley-ägare samlades i den rymliga och moderna verkstaden som tillfälligt gjorts om
till lektionssal. I sedvanlig Rohdinsk anda erbjöds
även möjlighet till smakfulla middagar och övernattning på anrika Alberts hotell, vilket de flesta verkade
uppskatta – kvalificerat bilsnack blev det i alla fall,
både under seminariedagarna, men också vid middagsborden på kvällarna.
Det tekniska seminariet vände sig främst till ägare av Rolls-Royce
Silver Shadow och Silver Spirit/Spur samt motsvarande Bentleymodeller. Seminariet blandade dels teoretiska delar med genomgång av de olika bilmodellernas historik, dels praktiska moment
där Anders Rohdin och hans mekaniker Andreas Lund gick igenom
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de olika servicepunkterna på bilar som stod i verkstaden. Carina
Rohdin såg till att det serverades lunch, fika och allehanda godsaker i skålar i verkstaden, så det gick ingen nöd på oss deltagare.
Pedagogiken var lätt att följa då varje servicepunkt gicks igenom.
Totalt handlar det om närmare 80 olika kontroller, smörjningar
och byten, vilka enligt fabrikens rekommendationer bör utföras
efter 10 000 km upp till 120 000 km, eller vart tionde år. Vi fick i detalj lära oss hur dessa servicepunkter bör utföras och vad man bör
se upp med. Många av deltagarna i seminariet var mycket erfarna
med att meka själva och ställde mängder med kluriga frågor. För
undertecknad som inte är expert, var det mycket lärorikt att följa
resonemangen. Efter två mycket givande dagar styrdes bilen hem
i strålande marssol och de inspirerande tankarna kretsade kring
vikten av att både serva och använda våra fina historiska fordon.
Vi tackar Anders och Carina Rohdin för att de slog upp verkstadsportarna dessa dagar för oss bilentusiaster.
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SÅLDES
FLER ROLLS-ROYCE
OCH BENTLEY 2017?

AGM I PAULERSPURY

JanSegerfeldt

Man kunde läsa i tidningen Dagens Industri 13 januari 2018 att Rolls-Royce i Stockholm har sålt tio
Rolls-Royce-bilar under 2017, deras första verksamhetsår i Sverige. Det låter som en god prestation
mot bakgrund av att vårt land aldrig har varit någon stor marknad för Rolls-Royce och man hade väl
inte heller några stora förväntningar att det skulle ändras radikalt under 2017. Tio sålda bilar bör väl
vara tillräckligt för att uppfylla vad Rolls-Royce Motor Cars i England rimligen kan ha förväntat av sin
nya lokala återförsäljare?
Rolls-Royce Motor Cars redovisade nyligen sin totala försäljningsstatistik för 2017. Här framgår att
man hade sålt 3.362 nya Rolls-Royce världen över, vilket som minnesgoda läsare av vår Bulletin kan
konstatera, är betydligt färre än motsvarande antal för 2016, då man lyckades sälja 4.011 bilar. Ett så
avsevärt tapp förklarar företaget bland annat med att modellen Phantom slutade tillverkas 2016 och
att den nya ersättaren inte börjar säljas förrän 2018. Hur som helst kan detta inte vara särskilt gynnsamt för företagets vinstutveckling. Rolls-Royce sätter nu sitt hopp till den nya SUV:en Cullinan som
är på gång senare i år. Världens bästa eller bara världens dyraste SUV?
När det gäller Bentley Motors så sålde de över 11.000 bilar 2016 och över 10.000 i snitt de senaste fyra åren, så de har ett tufft mål om de ska kunna vidhålla försäljningssiffran över den gyllene
10.000-gränsen även för kommande år. Nu har det inte redovisats någon ny årsstatistik för Bentleyförsäljningen så vi vet inte om man har lyckats. Däremot vet vi att den nya SUV:en Bentayga har varit
otroligt framgångsrik - inte minst i Sverige med mer än 100 sålda! Dessutom har Bentley fått ta emot
fler än 20 olika fina utmärkelser och priser för sina nya modeller under 2017, så som Årets bästa SUV
och Årets bästa GT, vilket framhålls med stolthet på företagets hemsida. Däremot nämns inget här
om försäljningsresultaten för 2017. Med den nya Bentley Continental GT satt i produktion i början av
2018 och med Bentayga tillgänglig i ytterligare versioner (som en 542 hästars bensin-V8, en 429 hästars diesel-V8 och en plug-in hybrid på gång), ser dock framtiden ljus ut för märket. Men utan svart
på vitt i form av klara siffror vet vi inte säkert än.

Endnu en spændende tur til Hunt House i Paulerspury er vel overstået, og indtrykkene er mange og for det meste meget positive.
Henrik Kjær og jeg drog af sted fredag og lejede en bil i Luton
Airport for at køre til overnatningshotellet, Mariott Hotel i Northampton ikke langt fra den lille by, hvor Rolls Royce Enthusiasts
Club ejer Hunt House.

GENERALFORSAMLING 2018

Mødet startede som tidligere, lørdag kl. 10:30 i Hunt House i Paulerspury, hvor formanden gennem de seneste 2 år, Johan Vanden
Berg, holdt formandens beretning. Vigtigst var, at klubbens medlemsantal er nogenlunde stabilt. Sidste år steg medlemstallet
med knap 100 medlemmer. Lige nu ligger medlemstallet næsten
konstant på 9000 medlemmer på verdensplan.
Johan takkede direktionen og ikke mindst vores nye General Manager David Maykels for det store arbejde det har været, at få et
overblik over klubbens status, samt for det meget store arbejde
han har udført i sit første år i jobbet, med bl.a. gennemførelsen af
det store IT-projekt.
Flere af de tilstedeværende var nervøse for, at beløbet på er for
lavt til en klub, der har så mange faste omkostninger som vores.
Vi har både vores 12 faste medarbejdere og ejendom, og specielt
når man har medarbejdere, skal der være en god sikkerhed. Johan
og direktørerne generelt var sikre på, at indførelsen af det nye finanssystem er så overskueligt, at der ikke er nogen risici. Man vil
måned for måned kunne få et overblik, og der vil konstant være
100.000,- GBP i banken.
Man har droppet årbogen i 2018 af finansielle årsager, men den vil
komme igen til næste år.
Knud Blæsbjerg har været klubbens finansdirektør de sidste 2
år, og har gjort et stort arbejde for at gøre økonomisiden meget
mere overskuelig, bl.a. ved at indføre det ny finanssystem. Knud er
dansk, men har boet og arbejdet i London i en meget stor del af
sit liv. Knud bliver nu afløst af Allan Fogg på direktørposten ; men
bliver i bestyrelsen.
Det man har satset mange penge på i år, er en fornyelse af klubbens IT-system og af Websiden – men mere om det senere.
Der kom et forslag om at Bulletinen kun skulle udkomme på net-
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tet. Det blev absolut ikke modtaget positivt – men til gengæld var
der flere medlemmer, der ønskede færre billeder af medlemmer
der spiser og flere billeder af vores biler og mere om detaljer af
bilerne. Der kom et forslag om at hvert medlem skal levere minimum to billeder pr. medlemsbil – et med sig selv i forgrunden og
et med bilen i forgrunden. Ideen er ikke så tosset – men mon det
nogensinde bliver en realitet – prøv at se vores egen danske hjemmeside, hvor kun få har lagt deres biler på, selvom kun medlemmer får glæde af billederne.
Der kom en kort diskussion om man skal bibeholde Websidens
”MESSAGE BOARD” (på den britiske hjemmeside). Der har været
nogen kedelige diskussioner i gang med både grimme ord og
beskyldninger, der burde kunne holdes internt mellem medlemmerne. Formanden anmodede om, at holde den type diskussioner
internt mellem de stridende parter.
Fra North Eastern Section blev der anmodet om nye tilføjelser til
reglerne, som man kunne benytte ude i sektionerne. Det viser sig
at vi er medlemmer af en klub, der har vidt forskellige regler for
medlemmerne i de forskellige sektioner. Direktørerne vi tage dette emne op senere på året.
Formanden afsluttede sin del af AGM med at uddele de traditionelle Trofæer. Der var 8 trofæer – de 7 gik til engelske sektioner og
et til Davide Basoli fra den italienske sektion for bedste tekniske
artikel i Bulletinen.
Som der efterhånden er tradition for, bliver modtagerne af
trofæerne fotograferet sammen med deres trofæ og formanden.
Efter fotograferingen bliver
trofæerne sat tilbage i montren med det nye navn på. I
den næste Bulletin vil der
sikkert være billeder af alle
modtagere.
Sidste punkt på dagsordnen for selve AGM (Annual
General Meeting) var at formanden overleverede ”formandskæden” til den nye
formand Ian Hick.

19

Her sluttede Generalforsamlingen og efter ”lunch” tog man fat på
diskussionsoplæg fra en række emner. Flere af emnerne har været
oppe tidligere, men er aldrig blevet afsluttet.

1. KUNNE MAN KONSTRUERE EN BEDRE STRUKTUR I
TOPPEN AF RREC
John Neale indledte diskussionerne med et emne der har været oppe tidligere, nemlig om vi i fremtiden både burde have en
Chairman of the Board – altså en bestyrelsesformand – og en topfigur – Chairman of the Club – en præsident. Det skal ikke opfattes som en kritik af foreningens nuværende organisation, men et
ønske om at lede klubben endnu bedre. Præsident jobbet kræver
andre evner end jobbet at lede direktionen.
Præsidenten skal være den der præsenterer klubben officielt – og
Bestyrelsesformanden den der står for det koordinerende klubarbejde.
Der kom adskillige meninger, men flere af de tidligere Chairmen
mente, at de burde være valgt for en lidt længere periode, fordi
man ikke når at komme ind i jobbet, før det er slut – og flere sektionsmedlemmer ønskede, at der også var tid til at en fra toppen
af klubben kunne deltage lidt oftere i sektionernes arrangementer.
Der var en generel stemning for længere valgperioder for Chairman of the Club (præsidenten).
Bestyrelsen vil komme med et decideret forslag til dette emne til
næste generalforsamling.

2. SVIGTENDE MEDLEMSANTAL I ALLE KLUBBER FOR
HISTORISKE KØRETØJER
David Whale præsenterede et oplæg på grund af den faldende interesse for de gamle køretøjer og dermed faldende medlemstal og
faldende mulighed for at få serviceret de skønne gamle køretøjer.
David Whale repræsenterer Federation of British Historic Vehicles Club – altså en forening der har de samme opgaver som Motorhistorisk Samvirke i Danmark. De beskæftiger sig med alle de
opgaver som historiske køretøjer kan foranledige. I England er en
bil historisk, når den er over 30 år – og altså ikke som i Danmark
over 35 år. Opgaverne bliver ikke lettere når bilerne er nyere, fordi
mærke-repa¬ratørerne ikke gemmer det værktøj og det måleudstyr, der hører til historiske biler. Heller ikke når den historiske bil
kun er 30 år gammel. Opgaverne er store ligesom i Danmark –
men de dækker en langt større mængde biler. Pt. er der 251.746
køretøjer i drift, der er over 30 år – og som på en eller anden måde
er tilknyttet samarbejdet.
Føderationen arrangerer specielle events for at få flere medlemmer. De er med på markeder - de laver events specielt for børn
– og mange andre events. Udover det har de et samarbejde med
det institut, der har med alle bilindustrier at gøre, og som sørger
for uddannelser indenfor bilindustri og reparation. Tidligere var
mange bilmekaniker lærlinge kun interesseret i racerbiler – men
man har fået vendt interessen – så alene sidste år var 100 elever
tilmeldt projektet – ikke mindst fordi også P&A WOOD gik ind i
projektet. Man byggede en speciel kursusbygning og oprettede
en række 5-dages on-site kurser.
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3. PERSONDATALOVEN:
Ligesom i alle andre institutioner og klubber og foreninger er vi
i fremtiden nødsaget til at tage højde for de kommende General
Data Protection Regulation – den mange kalder persondata-loven.
Den træder i kraft fra d.25.maj, og da skal alle i EU overholde den.
Man skal kunne bevise at de data man har liggende lokalt er nødvendige for ens arbejde. Kun personer som har brug for data skal
kunne få rettigheder til at se ind i databasen. Vi skal kunne gøre
rede for, hvem der har adgang til hvad overfor myndighederne.
De enkelte medlemmer skal skrive under på, at de er indforståede
i at man gemmer persondata og at de kan blive benyttet i Bulletinen og på nettet. Det er stadig et spørgsmål, hvor meget vi på
lægge i en telefonliste – men vores problem er mindre, da alle vores persondata ligger beskyttet af personlige log-in, der ikke kan
spores – heller ikke af WEB-manageren. Hvis vi har fået alle vore
medlemmers tilsagn, vil det nye regulativ ikke skabe problemer
for RREC.DK

4. BENTLEY DRIVERS CLUB

Verdens bedste bil vil ikke blot være udseende og design – men
også mekanik.

6. KLUBBENS LOGO UNDER LUP:
En af de vigtige ting som Johan Vanden Bergh har gennemført i
sin ”regeringsperiode” er at han har sikret, at klubben også fremover må benytte de mange logoer, og navne, der egentlig retsligt
tilhører Rolls Royce Motors.
Vi benytter jo både Flying Lady og kølerudformningen og RRmærket og mange flere af RR’s rettigheds behæftede symboler og
tekster.
Johan Vanden Bergh har fået en licens til at benytte alle disse symboler i vores klub – dog således, at licensen skal fornyes hvert år og
underskrives af både klub og sektioner. Alle nye tiltag og gadgets,
hvor man benytter Rolls Royce licentierede tegn skal bedømmes
af fabrikken. Og vi skal passe på at følge retningslinjerne, for fabrikken har en mulighed for at opsige licensen med en måneds
varsel.

Vi har nok alle selv oplevet, at der er et lidt vanskeligt forhold mellem Rolls Royce og Bentley. Det skyldes selvfølgelig konkurrencen
mellem VW og BMW. Det har ført til at Bentley Drivers Club vokser
støt og roligt, og at vi derfor mister en del potentielle medlemmer.
Ron Wellington er formand for Bentley Drivers Club. Klubben er nu
på over 4.000 medlemmer og har et mål om at være over 5.000
medlemmer inden vi skriver år 2019. De er allerede nu opdelt i 32
regioner fordelt over både Storbritannien og fastlandet.
Der har i en periode været forhandlinger om at indgå en eller anden form for sammenlægning af de to klubber – men man er ikke
endnu kommet så langt, at man kan tale åbent om en mulig sammenlægning.

5. ROLLS ROYCE MOTOR COMPAGNY:
Andrew Ball fra Rolls Royce Motors GLOBAL CORPORATE COMMUNICATIONS TEAM fortalte om den nye Phantom, der ikke har et
nummer hængende efter navnet – den hedder bare Phantom. Den
går efter princippet ”design din egen Rolls Royce”. Man kan vælge
en kunstner til at designe instrumentbrættet og belysningen. Selv
træværket er nu en mulig lysgiver. En kunde har netop fået udleveret sin egen to-personers Phantom – den kom op på den fænomenale pris på 10 M£.
En motorjournalist havde fået en meget ung (og normalt vild)
kører til at prøvekøre den nye Phantom bl.a. i bjergkørsel. Da han
afleverede bilen efter turen blev han spurgt hvordan han havde
kørt turen i den nye 10 M£ bil – og han svarede: ”Meget forsigtigt”.
Rolls Royce nyeste udvikling er en SUV (Hvorfor skulle RR ikke også
prøve det?). Det nye skud på stammen hedder Cullinan og bliver
ifølge Andrew Ball Verdens bedste SUV.
I de nye biler har man også introduceret muligheden for at montere læder, der kan skifte farve efter temperaturen.
RR er nu oppe på en stab på over 2.000 mand i Goodwood. Man
ofrer mere og mere tid på socialt godgørende formål og har
blandt andet indledt et samarbejde med LEGO i forbindelse med
børnearbejdet.
Indenfor de kommende 10 år lover Rolls Royce en ren EL-bil og man
tænker pt. på at genindføre ideen om coachbuilding – så kunderne i endnu højere grad selv kan designe deres bil.

Det godkendte logo er nu udsendt til alle sektioner og kan hentes
hos sekretærerne.
Der er desværre ikke endnu foretaget tilsvarende overenskomst
med Bentley.

7. IT-PROJEKTET
Allerede til AGM sidste år fortalte man, at man er i gang med et
IT-projekt, der skal modernisere alle arkiver og ikke mindst brugerfladerne, der skal kunne benyttes af medlemmerne. Projektet
går ”on-air” 1.juli i år. Det har været et meget dyrt projekt, der har
drænet klubkassen mere end forventet. Det er en af grundene til,
at vi ikke får en årbog i år og til at man vil undlade, at udsende plastickort til medlemmerne. Dette sidste er der en del medlemmer,
der er temmelig kede af, så man vil tage kritikken op i bestyrelsen
i det kommende år. Årbogen blev lovet udgivet igen i 2019.
Man har hyret en godt WEB-arkitekt og IT design-firma (MAJIC) til
at stå for udviklingen. Det er et meget erfarent firma, der ser ud til
at have sikret klubbens database på en fornuftig måde.
Jeg har lidt svært ved at forstå, at man ikke har inddraget nogen
personer fra Sektionerne i arbejdet, og jeg føler, at det nye system frem for at være designet for medlemmerne, er blevet en ren
fornyelse af klubbens gamle databaser med en bedre søgemaskine bygget på. Vi skal stadig skrive til Hunt House-staben, hvis vi
vil have offentliggjort et event i en af sektionerne, eller hvis vi vil
have aktuelle medlemslister eller indskrive nye medlemmer.
Det nye system indeholder to features, som Majic lagde meget
vægt på. Det ene er at man nu kan indskrive sig som medlem direkte i systemet, hvilket efter min mening er ekstra administration, da det jo normalt er sektionerne, der skal oplyse hovedklubben om nye medlemmer og sende det aftalte beløb til klubben.
Man har ydermere med systemet indført en mulighed for at betale helårligt kontingent (løbende 12 måneder) – hvilket desværre
vil medføre en del ekstraarbejde ude i sektionerne. Begge disse to
tiltag protesterede sektionerne voldsomt overfor, da det vil medføre ekstraarbejde for de frivillige ”Section Officers”. Men som David Maykels (Vores General Manager i HuntHouse) sagde: ”er der
jo ingen, der forlanger bestemte arbejdsmetoder endnu”.
Det viser sig, at de britiske sektioner ikke har selvstændige kasserere, men at Hunt Hous Staben tager sig af alt medlems administration. Derfor betyder de nye tiltage en lettelse for de Britiske
sektioner.
Bortset fra disse tiltag, bliver der mange positive nye ting – f.eks.
mulighed for at præsentere billeder af medlemmer og biler.
Det kan godt ærgre en gammel datamand, at man i grundlaget
for den store ændring, ikke har taget slutbrugerne og sektionerne
med på råd.

8 I ØVRIGT:
Vi deltog i et meget velplanlagt møde med interessante emner
og en mængde flinke deltagere og arrangører. Hotellet var i en
rimelig klasse og gallamiddagen på The Marriott Hotel blev gennemført med sædvanlig elegance og de behørige skåle for Dronningen, klubben, og selvfølgelig O.W Bentley og Henry Royce.

Mærker som dækkes af licens

Ole Hviid-Nielsen
Section Secretary
DanishSection
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HISTORIEN OM GHA5 – RR 20/25 1933
Hans Jørgen Enemark

I 1933 blev en Rolls-Royce med chassisnummer GHA5 leveret til Enrique ”Harry” Luis Wessel, som var ambassadør for
den chilenske ambassade i København.
Tekniske data på bilen: Body fremstillet af
Hooper design nr.7926 en D-back limousine. Motor nummer T6W.
Der findes ikke billeder af bilen som ny,
der er kendte, men designet er tilsvarende
dette billede.
Forhistorien til denne artikel er, at jeg via
sekretæren i vores danske afdeling af RREC
blev kontaktet af Allan Pihl Hansen fra
Bornholms Motor Veteraner. Allan efterlyser oplysninger om en Rolls-Royce, som
kørte som servicevogn for firmaet Københavns Trykluft i halvtredserne.
Allan Pihl Hansen skriver: Poul Jörss (medlem af Bornholms Motor Veteraner) fortalte mig engang her i efteråret 2017, om jeg
var interesseret i en historie om en Rolls
Royce fra først i 1930´erne, som havde kørt
som varevogn for et firma i København.
Der var også nogle fotografier ...….og naturligvis var jeg interesseret, den historie
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ville jeg gerne have til BMV-Nyt og vores
webside.
Poul havde fundet ud af, at den Rolls Royce
med varekasse tilhørende Københavns
Trykluft Service, som han mente at kunne
huske fra slutningen af 1950´erne og i starten af 1960´erne, da det var ret så usædvanligt at bruge en Rolls Royce i en sådan
tjeneste. Det var normalt en luksusbil
brugt af de rige til personkørsel.
Poul kunne huske, at han som ung sømand, havde set bilen på den Kongelige
Grønlandske Plads i København i 1960 eller 1961, og chaufføren blev opfordret til
at åbne kølerhjelmen, og så skulle alle i

nærheden jo hen og beundre den næsten
lydløse motor. Bilen var i øvrigt rigtig pænt
lakeret, og chaufføren pudsede den nok
lidt mere end, hvis det havde været en Renault varevogn.
Da det var dyrt og ikke altid lige nemt at
købe en kraftig varevogn på den tid - så
har Rolls-Royce ´en nok været et fornuftigt
valg, og vel især fordi trykluft materiel er
og var tungt.
Poul skrev til firmaet Granzow A/S, som er
firmaets navn i dag. Poul fik svar fra adm.
Direktør Henrik Rindom Jeppesen, Granzow A/S, der svarede, at det var rigtig, at
Rolls-Royce ´n blev benyttet som vare-&

servicevogn, og at de havde nogle fotografier af køretøjet. De blev benyttet i reklamer og på deres hjemmeside.
Han kunne oplyse, at bilen var en Rolls
Royce Hooper købt som ny af den chilenske Ambassade i Danmark.
Senere købt af Ernst Granzow (stifteren af
Københavns Trykluft Service i 1935 – senere
Granzow A/S i 1967) og ombygget med
afblændede døre og vinduer samt påmonteret en bagklap. Naturligvis med firmaets
bemaling/lakering.
På Granzow´s hjemmeside står der: Ernst
Granzow gjorde firmaet kendt i gennem
bl.a. sine Rolls Royce biler. En Rolls Royce
Hooper blev ombygget som servicevogn,
og fik fuld firma bemaling og kørte med
servicevogn nummeret 1. En vogn som
gjorde store øjne uanset hvor den kom
frem. Til tider havde teknikerne problemer
med at udføre deres arbejde alene pga.
den store opmærksomhed, som bilen fik,
og derfor var det ikke altid så populært,
som man skulle tro, at køre i Rolls-Royce ´n.
Bilen kørte som servicevogn frem til 1960,
hvor den blev istandsat til dens originale
stand og solgt.
GHA5 stiftede jeg første gang bekendtskab med, da jeg besøgte nu afdøde Niels
Hansen Petersen i Fredericia for 10 år siden
i 2008. Jeg var på det tidspunkt ikke klar
over bilens historie, men vidste, at bilen
var dansk dvs. leveret fra ny til Danmark
til den chilenske Ambassade i København.
Dette betyder igen, at instrumenter i bilen
er tilpasset danske forhold således, at der
f.eks. på speedometeret er angivet både i
kilometer og engelske miles. Ligeså med
benzinmåleren med gallons og liter. Karosseriet er et Barker Sedanca, som passer fint
til bilen fra den alder.
Ud fra de papirer Niels havde på bilen,
chassisnummer stemplet på karosseridele
og Niels´s egne billeder kunne jeg se, at
sedanca karosseriet kom fra en tilsvarende
RR fra slutningen af 1934 med chassisnummer GWE9. GWE9 var således donor med
karosseriet til GHA5.
Niels kunne ikke fortælle selve historien på
bilen. Han kendte den ikke andet end han
havde købt bilen af Tandlæge Kaj Bach. Jeg
forsøger derfor om jeg kan få yderligere
oplysninger omkring bilens historie. I 2008
har jeg en mail korrespondance fra Niels
Petersen omkring GHA 5:
Jeg har korresponderet lidt med Peter Bering i København (mangeårigt klubmedlem i DVK) omkring GHA5. Peter svarer og
har fundet nedenstående notitser i egne
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og DVK arkiver:
Den er go’ nok - der er byttet karosseri. Jeg
blev lidt nysgerrig, og syntes at kunne erindre et eller andet. Så jeg har kigget lidt
i de ældgamle, duplikerede Bilhistorisk
Tidsskrift, hvorfra jeg citerer vognlisten i
Jan-feb 1960: Poul Tybjerg, 20/25 Faux cabriolet, 20/25 Hooper limousine.
I feb. 1962 skriver Sestoft om ’Biler under
restaurering’:. en RR 25hp under opbygning. Chassiset blev præsenteret ved et
klubmøde for et års tid siden i en stand,
som det næppe har engang haft, da det
forlod fabrikken i 1933. Karosseriet af Barkers tilvirkning er nyt her i landet, idet det
nyligt er indført fra England, men også
som type - sedanca de ville - er det en stor
sjældenhed under vore himmelstrøg. Der
er chancer for at den kommer på asfalten
i år
Der går et par år, og i 2010 eller 2011 bliver
jeg kontaktet af firmaet Granzow A/S. De
spørger, om jeg kender til den Rolls-Royce
varevogn, de havde i 50´erne. Om den evt.
stadig findes. Ud fra de oplysninger som
Granzow havde kunne jeg spore, at ”servicevognen” var GHA5 oprindelig. Hvornår
Granzow får den købt og lavet om til varevogn er der ingen oplysninger om, men
formentlig slut 40´erne og det havde den
til 1958 til 1959, hvor en blev solgt til arkitekt Poul Tybjerg. Hvilken stand den var i
på det tidspunkt vides ikke, men varevognskarosseriet skrottes på det tidspunkt.
Ernst Granzow ejede flere Rolls-Royce.
Poul Tybjerg, som var en god ven af Ernst
Granzow, får hjælp af Granzow til restaureringen af GHA5. Jeg har kopier af breve,
som er tilsendt til Rolls-Royce med forespørgsel om ændring af ratstammens
hældning, som nu bliver ændret, da karosseriet fra donorbilen bliver bygget på. I
starten er der tanker om at bygge et dansk
karosseri på, da Poul Tybjerg tegner et
åbent karosseri til den. Dette bliver aldrig
udført, og GWE9 købes i England i stedet
som donor bil.
En bekræftelse får jeg af et medlem af Rolls
klubben, som bor i Nordsjælland. Medlemmet kunne huske ombygningen på daværende tidspunkt. Det var ikke noget, man
talte så meget om, da reglerne var meget
anderledes dengang. For ikke at ende i en
afgiftsfælde, hvor der skulle betales ny registreringsafgift. Så det var meget tys tys
omkring, hvad der var sket.
Jævnfør Peter Berings ovenstående oplysninger så kommer GHA5 ud at køre igen
omkring 1962. Med donorkarosseriet Bar-
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ker Sedanca De ville. Malet i en brun farve. Tybjerg sælger GHA5
31/5 1963 til Tandlæge Kaj og Karla Bach i Frederiksværk. Den går i
DVK under betegnelsen ”den brune”. Den medvirker desuden i en
Dirch Passer film.
Bach har den helt frem til 1980, hvor Niels Hansen Petersen køber
den. På et tidspunkt, inden Niels Hansen Petersen køber den, er
den udstillet på Egeskov.
Niels og Lise bruger GHA5 til klubture i den danske afdeling af
Rolls-Royce klubben. I 80´ erne ses den til et internationalt løb, der
er i Danmark. I RR klubbens medlemsblad kan ses, at Niels vedligeholder bilen selv. På et tidspunkt er det galt med ”krumtapperne”

– nærmere forklaret er der på krumtappen nogle runde aluminiums ende stykker, som fungerer som olie slyngefilter. Disse var
tæret op, og olietrykket kan ikke opretholdes. Niels får det lavet
ved selv at dreje disse elementer ud og skifte dem. Da jeg besøger
Niels i 2008 og ser bilen, er den i vedligeholdt stand. Som Niels
siger, at når den skal sælges, så er det til restaurering.
Vi møder Niels og Lise til Rolls klubbens årlige Kristi Himmelfarts
løb på Fyn i 2009. Desværre kom bilen hjem på fejeblad, da koblingen drillede. Det var dog kun en justering, der skulle til, så
kørte den igen.
I 2010 sælger Niels Petersen bilen til Erwin Koster i København.
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PUDSEMØDE HOS GUSTAVSEN
I AALBORG

Den bliver sendt til Polen og får ny mørkeblå lakering samt skiftet
indtræk.
I 2017 ender bilen hos Læborg Autohandel i Vejen, der nu har bilen
til salg. Så den er for nuværende stadig i Danmark.
Hvor blev chassiet af donorbilen GWE9 så af? Jo i 2011 kommer
der pludselig et Rolls-Royce chassis til salg på Veteran Posten. Det
er GWE9, som Viklit Graae Jørgensen nu har til salg. Den har i de
mellemliggende år været ejet af Hauberg i København og kommer ved Haubergs død nu til salg. GWE9 bliver solgt til en hollænder kort efter.
Harry Wessel ejede flere Rolls-Royce´s gennem tiden. Bland an-
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det en RR Phantom II Continental fra 1932 som stadig befinder sig
i Danmark. Peter Bering beretter: Den venstrestyrede Phantom
2 Continentals første ejer var Chiles danske ambassadør Harry L.
Wessel. Den har et fempersoners James Young drophead coupé
karosseri. I protokollen over diplomatvogne er den opført (4.april
1932) til en værdi af 62.000 og med en beregnet afgift på 22.450!
Den blev først afgiftsberigtiget i 1948 af lensgreve Bille BraheSelby: Vurdering 22.000+10.000kr. i afgift, hvilket var lidt mindre
end en splinterny Buick. De næste ejere var Jens Gandrup, direktør
Nyegaard fra Telefonfabrik Automatic, ingeniør Oscar Øelund og
Strøjer, som har den nu.

En håndfuld morgenfriske Rolls-Royce- og Bentleyejere mødte ind
til pudsemøde i Aalborg arrangeret af Gert Gustavsen og RREC
Danmark. Gert havde sørget for perfekte omgivelser incl. vejret.
En ekspert fra 3M var inviteret med pudsecreme og værktøj, ligesom Gerts sønner, der er eksperter i lak, var tilstede. Vi fik en
grundig orientering om lak, lakpleje samt ”how to do it”. Herefter
gik alle i gang med deres køretøj med lakafrensning og polering.
En noget tidskrævende procedure, hvor afrensningen bl a indebar
fjernelse af silikone rester, afrensning af lak med forskellige slibemidler og til sidst en polering.
Mit ansigt blev noget deformeret, da en af lakeksperterne tog slibepapir og spyt og sleb nogle ujævnheder væk. Efter polish m.v.
skinnede lakken som aldrig før igen. Eller da samme tog en slibemaskine og slibepasta på RR kølergrillen og pudsede den til højglans - noget man ikke troede var muligt.

Midt på dagen, på det rigtige tidspunkt, blev herrerne bænket omkring fade med højt hjemmelavet smørrebrød. Sveden blev tørt af
og smilene bredte sig efterhånden som brødet blev konsumeret.
Tak til Gert og Henriks fruer .Om aftenen var Gert vært med middag og vine - desværre var vi nogle der skulle hjem. De umiddelbart pænt skinnende (troede vi) biler, der ankom om morgenen,
tog fra Gert Gustavsen med en glans vi aldrig tidligere havde set.
Selv Henriks Phantom II skinnede som aldrig før; men den blev
også pudset i både slibemiddel og sved. Måske er det hemmeligheden.
Gert har lovet at gentage kurset igen næste år, så vi også der kan
præsentere bilerne på den bedste måde. Jeg er sikker på mange
tilmelder sig når de ser det flotte resultat vi fik ud af anstrengelserne, - og så var det rigtig hyggeligt.
Søren Fruensgaard
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ROLLS-ROYCE PHANTOM
I, II, III, IV, V & VI
Rune Johansson

Ett besök att minnas på ett av världens finaste bilmuseer

Hur många av läsarna kan påstå att de sett en bil som gjort ett
outplånligt intryck? Som år ut och år in finns kvar på näthinnan?
Som man kanske önskar att man äger, men aldrig får råd med?
På 1980-talet arbetade jag på ett av AVESTA AB:s dotterbolag i
USA. Det låg i staten Indiana, inte så långt från staden Auburn.
Självklart besöktes Auburn-Cord-Duesenberg-museet flera gånger. Man hänfördes av fantastiska bilar från 20- och 30-talen.
Men det jag aldrig glömt hängde ihop med ett helt annat bilmärke. I Indianapolis hade märkesklubben 1986 samlat ihop 3 000 (!)
Chevrolet Corvetter. Det fanns inte en möjlighet att se alla bilar
på det osannolikt stora området. Vad som föreföll vara en hedersplats nära entrén drog till sig många åskådares intresse. Där stod
en vinröd Corvette; inte så många år gammal; lagom upphissad.
Hela plattan bilen stod på var täckt av speglar. Man kunde därför
se att även undersidan var minutiöst genomgången. Massor av
detaljer var försilvrade eller förgyllda. Allt verkade högglanspolerat som inför en galamiddag. Det fanns inte minsta fläck att
anmärka på. Även jag imponerades. Men samtidigt väcktes mina
tvivel och min nyfikenhet. Med min bakgrund i den småländska
myllan - och min mångåriga erfarenhet av värmländska skogsvägar vid tiden för tjällossning - kändes det naturligt att ställa en
fråga till en av vakterna kring paradnumret: ”Hur bär man sig åt
för att hålla efter bilen när man kört några mil?” Vakten tittade
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1/ Bakomliggande forskning kring den enskilda bilen innan man

startar renoveringen ägnas stor, för att inte säga oerhörd, möda.

2/ Alla bilar måste kunna köras.
3/ Allmänheten måste få möjlighet att se deras bilar.
Vad gäller 1/ så fick jag vid detta mitt tredje besök möjlighet att
se deras arkiv. Arkivet var minst sagt omfattande. Som exempel
på hur man går till väga nämndes renoveringen av världens mest
kända Duesenberg, Arlington Torpedo Sedan ”TWENTY GRAND”
1933. Massor av bilder kan ses på nätet. Bilen designades av Gordon Miller Buehrig (1904-1990) inför världsutställningen i Chicago
1933-34. Bilen köptes av Mr Jack Boison (JB) Nethercutt 1978 och
Buehrig själv hyrdes in och bodde i fyra månader i San Sylmar
under det ettåriga renoveringsarbetet. NCM ville säkerställa att
minsta detalj skulle stämma med bilens specifikation 1933. Även
Duesenbergs VD Harold T. Ames konsulterades. (Buehrig ritade
även Cord 810/812, en ikon inom bilvärlden, långt före sin tid). En
intressant anmärkning är att NCM själva är angelägna att trycka
på bilens pris, hela $20 000 år 1933. Det hiskeliga priset har ju gett
bilen dess smeknamn. Men som läsaren finner nedan kostade
både Rolls-Royce Phantom I och Phantom II i deras samling ännu
mer än $20 000 när de var nya; dessutom flera år tidigare!
Kopplat till 1/ ställde jag några frågor om bilarnas lackering. Det
gällde inte specifikt Bentley eller Rolls-Royce utan snarare flera
USA-tillverkade 30-talsbilar: Var verkligen färgen så oerhört skarp
på den tiden? Och var lacken så perfekt? NCM svarade att just
färgvalet förvånat många besökare. Som exempel nämndes en
1934 Packard 1108 Dietrich Convertible Sedan och en 1930 Cadillac
V16 452A Dual Cowl Phaeton. Båda skulle vi nog kalla knallgula i
dag. Exakt de färgerna hade beställts på 1930-talet! Många undrar
också över färgen silvermetallic på Duesenberg TWENTY GRAND.

Jodå, det fanns metallic-färg redan då! När det gäller dagens finish ställt mot hur de ursprungligen såg ut var man mer tveksam.
Det finns ju ingen nu levande människa som kan göra en korrekt
jämförelse. I samma andetag som min guide sa detta om färger
och lackeringsnivå tryckte han på att NCM i väldigt många fall absolut INTE gav sig på någon renovering alls! Just den synpunkten
kändes mycket befriande för mig och visade sig stämma väl även
för deras Rolls-Royce Phantoms, t.ex. Phantom IV!
Målsättningen för 2/ är att alla bilar årligen ska ut från museet
och köras på vägarna kring San Sylmar. Guiden för Collection (en
otroligt duktig guide!) nämnde att folk i San Sylmar är vana vid att
ovärderliga bilar från samlingen körs på vägarna. Han tog som ett
något drastiskt exempel att han en gång tagit TWENTY GRAND
till pizzastället.
Man är så angelägna om att visa bilarna för allmänheten
att parkeringen är fri, museet är fritt och detsamma gäller även
tvåtimmarsguidningen av Collection. Dessutom deltager man på
många årliga bilträffar i hela USA med sina mest spektakulära fordon. De transporteras dit på trailer, men väl framme körs de alltid
inför publiken. Avstånden i USA är ju långa.

4/

Antalet bilar på NCM börjar närma sig 300. För läsaren av vår bulletin är säkert samlingen av tjugotalet Bentley och Rolls-Royce av
störst intresse. Men att gå in i detalj på alla dessa - trots att de
säkert förtjänar det - är att gå lite för långt. Beskrivningen som
följer nedan koncentreras därför på NCM:s Rolls-Royce Phantoms.
Samlingen av Phantom I-VI är unik så tillvida att det är den enda
i världen där allmänheten har tillträde, till på köpet inträdesfritt!
Just modellserien Phantom är intressant också av det skälet att
den funnits ända från 1925 till våra dagar. Bilderna har i något
fall tagits av undertecknad. Men merparten finns i boken ”The
Nethercutt Collection. The Cars of San Sylmar by Dennis Adler”.
Vid mitt besök erhölls tillstånd att använda såväl text som bilder
från boken för detta referat.

på mig som om jag inte var riktigt klok och tänkte nog först svara
mig i den andan. Men han fann sig och sa ungefär: ”Den här bilen
körs på trailer mellan olika utställningar i USA. Den kommer aldrig
mer ut på vägen.”
Vad är en bil? Vad kännetecknar ett trafikfordon? Något man absolut måste betala trafikskatt och -försäkring för? Om bilen aldrig
körs på vägen; behöver den vara försedd med motor? Hör en sådan här bil hemma på en bilutställning? Passar den bättre på ett
museum för nutida konst?
Vid besök av Nethercutt Collection and Museum (NCM) är det
väldigt lätt att man gör samma reflektion som inför Corvetten
i Indianapolis. När man kliver in i deras museum; och ännu mer
när man hänförd står inför deras Collection är man övertygad om
att precis alla bilar är helrenoverade. Renoveringsnivån på NCM
är otroligt hög. Men bara vissheten om deras världsrekord på sex
Best in Show Concours d’Elegance vid Pebble Beach gör att man
förstår skillnaden. Kraven på denna, världens mest respekterade
årliga samling av veteranfordon, är oerhört höga vad gäller renoveringen ställt mot fordonets ursprungliga specifikation.
Vid besöket nu i februari fick jag möjlighet att ta upp renoveringsfrågan i mera detalj med några representanter för museet. Trots
att NCM i något fall lagt ner mer än 10 000 timmar på en enda
renovering så släpper man inte på några principer:
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1930 Rolls-Royce Phantom I Marlborough Town Car
Tillverkare Rolls-Royce of America, Inc. Springfield, MA. Chassinr
S459MR, 6-cylindrig OHV-motor på 7,4 L, körsträcka 89 391 miles. Denna orenoverade bil i originalskick har en Springfield kaross
byggd av Brewster & Co i New York. Hela tre fjärdedelar av karossen har flätat rottingmönster (hand-painted wicker canework),
vilket ger bilen ett fantastiskt elegant utseende tillsammans med
den svarta lacken, det svarta lädertaket och de vita hjulsidorna
med ekrar i gräddfärg. Bilen köptes för $22 000 av Alma Spreckles. Hon var arvtagare till en känd släkt i San Fransisco, där förmögenheten byggts på odling av sockerrör. Hon var känd för sin
filantropiska läggning och sitt intresse för konst.
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1930 Rolls-Royce Phantom II Town Car
Tillverkare Rolls-Royce Ltd. Derby, England. Chassinr 69WJ, karossnr LU95 (Firewall), 6-cylindrig OHV-motor på 7.6 L. WJ-serien
omfattade 1WJ till 134WJ. Denna bil är helrenoverad av NCM. Liksom Phantom I:an är det Brewster som levererat karossen (den andra
på detta chassi) och en del av denna har liknande rottingmönster. Bilen såldes av Rolls-Royce representant i New York, J.S. Inskip 1931
med en Trouville-kaross. Priset var enligt NCM:s chassis record $23 000. Man köpte 1935 tillbaka bilen varefter Brewster designade en
ny kaross inför 1936 års New York Auto Show. Filmstjärnan Constance Bennett föll för den fräcka designen, betalade $17 000 och lät
transportera hem bilen till egendomen i Holmby Hills i Los Angeles. I Hollywood uppskattades fordonet så till den milda grad att den blev
stjärna i en rad filmer. Constance Bennett hyrde ut bilen för $250 per dag och med det gaget dröjde det inte länge förrän den var betald.
Andra filmstjärnor såg med stor avundsjuka att Rollsen tjänade mer än de! Många finkännare anser att just detta exemplar är den vackraste Town Car som någonsin tillverkats, alla bilmärken inkluderade. Jag förstår dem. När jag första gången för ett antal år sedan fick
se den på nära håll föll jag platt till marken. Bilen är en av NCM:s sex vinnare av Best Of Show vid Pebble Beach Concours d’Elegance.
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1937 Rolls-Royce Phantom III Sedanca deVille
Chassinr 3BT179, kaross av H.J. Mulliner & Co, OHV-motor V12 på 7.4 L. Körsträcka 26 907 miles. Denna orenoverade bil i originalskick ägdes först av the Honorable W.G. Bethell of Westminster, London. Han var son till Sir Henry Bethell, 1:st Baron Bethell. Förste
ägaren behöll bilen till 1950. JB köpte bilen 1964 av Mrs. Elisabeth Walker, Pebble Beach, CA.
Av utrustningen kan nämnas division, dvs fönster mellan förar- och passagerardelen, West of England cloth i baksätet med broderade
ryggar och vacker träinredning med bar.

1932 Rolls-Royce Phantom II Kellner Salamanca Town Car
Tyvärr erhölls inga chassis records för detta tredje exemplar av
Phantom II i samlingen. Carrosserie Kellner i Paris är kanske mest
kända för sina karosser till Hispano-Suiza samt en av sex byggda
Bugatti Type 41 Royale. Denna Rolls-Royce har några rätt anmärkningsvärda detaljer. Självmordsdörrarna är upphängda på
helt dolda gångjärn. Taklinjen är låg, särskilt på främre delen som
kan tagas bort, så att karossen gör skäl för beteckningen Town
Car. Såväl främre som bakre stötfångare är skulpterade i droppform i mitten.
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1939 Rolls-Royce Phantom III
Chassinr 3DL112, OHV-motor V12 på 7.4 L. Detta chassi har en mycket intressant historia. Det är en av de sist tillverkade Phantom III
och lämnade fabriken i september 1938 för Berlin. Där var avsikten att chassit skulle förses med en skräddarsydd kaross av Erdmann &
Rossi. Men kriget kom emellan och man trodde att chassit hade förstörts. På sent 50-tal ryktades det om att chassit överlevt. Den engelske racerföraren Ian Burgess vistades på ett sjukhus i Berlin efter en krasch vid Avus autodrome, när en bekant i staden nämnde att det
skulle finnas ett ”splitter nytt Rolls-Royce chassi, som fortfarande var i originalförpackningen”. Burgess blev retad av landsmän för denna
osannolika skröna. Men 1962 beslöt sig hans chef Leonard Potter för att ta med Burgess till Berlin och på plats undersöka om det fanns
någon sanning bakom ryktet. De båda männen visades till området där Erdmann & Rossi haft sin verksamhet. Det mesta låg i ruiner. De
lyste med ficklampa genom en glipa i ett gammalt tegelskjul, som fortfarande var täckt av skräp. Där kunde de båda männen skymta ett
stort chassi. De tog sig in och det visade sig att chassit var i stort sett helt, men saknade grillen. Efter viss förhandling lyckades Potter köpa
chassit ”as is”. Därefter smugglades det till Belgien gömt i ett lass med kålhuvuden (!). Från Belgien flögs chassit till England. JB köpte
chassit av Potter i september 1965. Det är nu helrenoverat och kommer att förses med tidstypisk kaross Sedanca deVille byggt av Franay
i Paris. (I NCM:s samling finns f.ö. en otroligt elegant 1951 Bentley Coupe deVille med kaross av Franay. Bilen levererades till Aristoteles
Onassis hustru Tina Onassis Niarchos.)
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1956 Rolls-Royce Phantom IV Saloon
Chassinr 4CS2, kaross H.J. Mulliner & Co, England, rak 8-cylindrig motor F-Head (B80) på 6.5 L. Bilen är i orenoverat originalskick. Av de 18 Phantom IV som tillverkades beställdes nr 16 och
17 av H.H. Emir of Kuwait Sheik Abdulla III Al-Salem Al-Sabah.
Han var den elfte kungen och förste emiren av Kuwait från januari
1950 till sin död 1965. Detta är nr 16, som levererades till Kuwait
Oil Co den 21 november 1955. Båda bilarna kördes på Kuwaits
enda asfalterade väg, som var 20 miles lång. Därför är körsträckan så låg som 700 miles! Bilen beställdes i två gröna toner med
grönt Connolly leather. Bilen har centre division mellan förar- och
passagerardelen och delningen är försedd med valnötsrot med inläggningar i rosenträ. Vidare finns silkesgardiner i bakrutan, speciella fotstöd samt läslampor. Enligt uppgift finns nr 17 på Castillo
Concejuelo, Biscay, Spain. Den bilen är i färgerna Golden copper
and silver. Bara ytterligare en Phantom IV tillverkades. Den beställdes av Shahen av Iran och finns nu på National Car Museum
i Iran. (Naturligtvis vet vår otroligt beläste redaktör det mesta om
Phantom IV. Men för oss andra kan det vara kul att notera att av
de 18 st Phantom IV gick fem till engelska kungahuset, tre till Kuwaits kungahus, tre till Spanien (Franco), två till shahen av Iran,
två till kungen/prinsen av Irak, en till prinsen av Saudi Arabia, en
till Aga Khan och en skrotades=den andra i serien).
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1966 Rolls-Royce Phantom V Touring
Limousine
Chassinr 5LVE27, motor OHV, V8 på
6.2 L. Karossbyggare James Young, design PV23. Bilen är i originalskick och
köptes av JB från en ägare i Arizona
1977. Det berättas i flera dokument att
JB ogärna svarade på frågan vilken bil
i sin stora samling han tyckte bäst om.
Samtidigt finns det nämnt i boken att
JB sagt att ”detta är den vackraste och
mest bekväma bilen i hela samlingen”.
Man är benägen att hålla med. Denna
nästan sex meter långa bil är något extra med sin färgkombination.
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1972 Rolls-Royce Phantom VI
Chassisnr PRX4669, motor OHV, V8
på 6.75 L. Karossbyggare H.J. Mulliner/Park Ward Ltd. Bilen är i orenoverat originalskick. En ganska egendomlig notering i boken är att detta ska
vara den enda Phantom VI i hela USA
som är registrerad för körning. Sitter
de andra fast på museer? Phantom VI,
som har samma hjulbas som Phantom
V men större motor dvs samma som i
Silver Shadow från årsmodell 1970,
tillverkades mellan åren 1968 till
1991. Detta är en relativt tidig Phantom VI och den levererades till en grekisk skeppsredare för att därefter vara
i Schweiz några år innan den kom till
Californien. JB köpte bilen 1979.

1972 Rolls-Royce Phantom VI
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EN SILVER WRAITH
MED RAK ÅTTA?
JanSegerfeldt

Enligt redaktörens högst personliga åsikt så är Freestone & Webbs eleganta styling av karosserierna till Silver
Wraith på den långa hjulbasen nästan helt i klass med H J Mulliners utföranden. Ibland är de båda firmornas
designer faktiskt så lika varandra att man lätt får ordet plagiat för ögonen. Vem som plagierat vem blir då en
högst relevant men likväl kontroversiell fråga. Här finns inget givet svar. En Rolls-Royce Silver Wraith av
Freestone & Webb eller H J Mulliner LWB (lång hjulbas) och med den raka åttan från Phantom IV skulle
nog vara idealbilen för många, om de hade fått välja själva.

Nej, tyvärr har det aldrig tillverkats någon Rolls-Royce Silver Wraith
med åttacylindriga personbilsmotor. Den motorn var förbehållen
de stora och tunga Phantom IV, som bara såldes i 17 exemplar som
paradlimousiner för statsöverhuvuden och andra högt uppsatta
personer. En vanlig (?) privatperson som ville köpa en Silver Wraith
från Rolls-Royce Ltd till vilket pris som helst och motoriserad med
något annat än den sexcylindriga motorn fick helt enkelt avstå,
för ett sådant alternativ erbjöds inte. Det var förstås möjligt att
köpa en bil med sexan och sedan bygga om den själv genom en
hjärttransplantation. Såvitt är känt var det inte någon ägare som
gav sig in på ett sådant tveksamt experiment under produktions-

åren för Silver Wraith 1946-1958. Det hjälpte föga att man var en
vanlig dödlig med obegränsat med pengar; valet var begränsat
till Silver Wraith med sexan. Hjulbasen på den ståtliga Phantom
IV var hela 368 cm medan motsvarande på en Silver Wraith i första generationen bara var 323 cm. Från 1952 förlängdes visserligen
hjulbasen till 338 cm men den var alltså fortfarande 30 cm kortare
än på Phantom IV. Bortsett från olikheterna i längd så är dessa
chassin nästan identiska i sina konstruktioner i övrigt.
Det måste ha varit väldigt besvärande för ledningen av Rolls-Royce Ltd att inte kunna erbjuda en produkt som efterfrågades av en
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liten men viktig köpkategori, hur mycket
de än skulle ha varit villiga att betala. Även
många år senare var det i princip omöjligt
att komma över en begagnad Phantom IV,
för de flesta av de 17 bilarna stannade kvar
hos sina ursprungliga ägare under lång
tid. Med lång tid menas i de här fallen så
länge att de aldrig har kommit ut på den
begagnade marknaden över huvud taget.
Så vad gör en person som absolut inte kan
släppa tanken på att få tag på en åttacylindrig Silver Wraith?
John Donner är sedan många år en välkänd figur inom RREC. Han var länge besjälad av tanken på att skaffa sig en RollsRoyce med den åttacylindriga Phantom
IV-motorn men så småningom insåg även
han att han nog aldrig skulle lyckas, så då
var det dags att lägga in en helt annan
växel. I slutet av 1980-talet hade han på
gång en 1954 års Silver Wraith som han
gillade skarpt, chassinummer CLW37 med
one-off-saloon-karosseri från Freestone
& Webb. Den var visserligen inte i särskilt bra skick men komplett och med sin
längre hjulbas skulle den vara perfekt som
utgångspunkt för en ombyggnad med en
Phantom IV-motor, om den bara kan få
plats i motorrummet. Rimligen hade han
säkrat denna uppgift innan han gav sig in
i projektet.
Via sin goda kontakt med Ken Lea, som var
teknisk direktör hos Rolls-Royce i Crewe,
hade han hört ryktas att det skulle finnas
en orörd Phantom IV-motor någonstans
i världen, fortfarande inslagen i sin ursprungliga trälådeförpackning. Den borde
egentligen inte ha varit kvar, för den var
en av de sex provmotorer som Rolls-Royce hade gjort och alla skulle ha skrotats.
Nu visade det sig att man trots allt hade
gjort undantag för en av dessa, eftersom
det kunde vara ”bra att ha” en reservmotor att tillgå utifall att någon av de kungliga Phantom IV-bilarna, som beräknades
kunna vara i tjänst i åtskilliga år, av någon
anledning skulle behöva en utbytesmotor.
Långt senare ändrade man sig igen, för
de antikverade Phantom IV-limousinerna
användes allt mer sällan, så på sikt verkade det inte finnas något överhängande
behov av extramotorn. Följaktligen såldes motorn 1972 till Mr Stan Brunt, som
hade tänkt använda den som en stationär
strömgenerator. Men så blev det aldrig.
Ken Lea lyckades lokalisera Mr Brunt och
hans motor och ordna så att John Donner
kunde köpa den. Motorn visade sig vara i
superfint skick och var en ”äkta” Phantom
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IV-motor och alltså inte en nästan likadan men mycket vanligare
B80, sådana som användes i vissa kommersiella fordon och för militära ändamål.
Nu inledde John Donner en lång och noggrann renovering av hela
bilen, vilket utfördes hos den välrenommerade Rolls-Royce-experten P & A Wood. Där bedömdes och åtgärdades varenda komponent efter behov. Man gjorde också om vissa delar så att de bättre
skulle klara den större påfrestning som det kunde innebära för
att man hade mer kraft i motorn än i en normal Silver Wraith. En
svårighet när man skulle byta den sexcylindriga motorn mot den
större åttan var att motorrummet inte var anpassat för en så lång
motor. Det hjälpte inte med aldrig så stora skohorn. Det fick därför bli vissa modifieringar av motorrummet och transmissionen
för att åttan skulle få plats. Tyvärr blev det ganska trångt men det
gick. Hela arbetet med renoveringen och konverteringen avslutades i början av 1990-talet och efter det deltog man på åtskilliga
rallyn runt om i Europa. Visserligen har bilen inte längre bibehållit
sin originalspecifikation genom motorbytet men med den större
motorn, servostyrningen som inte heller ingick i utrustningen 1954
när bilen var ny och automatlådan har den blivit mer körbar, vilket
i vart fall uppskattas av föraren. Samtidigt syns det inte utanpå att
bilens teknik inte är helt i original.
Senare hamnade John Donners bil i USA och den är fortfarande i
nästan samma fina skick som för 20 år sedan. Hyman Ltd i St Louis
har nyss bjudit ut den till försäljning för $160 000. Något liknande
finns definitivt inte att köpa någon annanstans!

Inom vår klubb har vi en förkärlek för bilar som är i sitt
originalutförande från fabriken. Vår rekommendation
måste därför alltid bli att en Rolls-Royce eller Bentley
bör bevaras så nära sitt ursprungliga utförande som
möjligt. Samtidigt är Rolls-Royce- och Bentley-bilarna
alldeles för viktiga att bevara för att vi skulle avfärda
åtgärder som trots allt har medfört att bilarna har
fått finnas kvar om än i ombyggt skick. Ombyggnader
och karossbyten var vanliga redan när bilarna var nästan nya för hundra år sedan, så det är inget nytt, och
så har det fortsatt genom åren. Det är upp till ägaren
att bestämma hur han vill använda sin bil, inte RREC.
När det gäller policyfrågor har vi klubbens stadgar att
förhålla oss till. Där uttalas vår målsättning att bevara
fordon av Rolls-Royces och Bentleys tillverkning. Alla
kan självfallet inte sparas i all tid men tyvärr har alltför många fina Rolls-Royce- och Bentley-bilar skrotats
genom åren. Vi kan glädjas åt att så många som tre
fjärdedelar av alla tillverkade Rolls-Royce sedan 1904
och fram till idag finns kvar.

Rolls Royce 40/50 Silver Ghost 1922
MEDLEMSANNONS

Rolls Royce 40/50 Silver Ghost 1922 Chassi No
53HG Open Tourer by Cunard Carriage o Co.

Nu finns en unik möjlighet att förvärva ett stycke Svensk RollsRoyce historia eller rättare sagt en bit av Sveriges bilhistoria.
Levererades ny via den Svenska generalagenten för RR, Wiklunds i Stockholm till Friherren, Landshövdingen och även under en period Sveriges stadsminister Louis De Geer på Leufsta
Bruk i Uppland.
Bilen är extremt väldokumenterad från första dag till nutid.
Många öppna Silver Ghost har en senare tillverkad replikakaross, men inte denna. Bilen är original rakt igenom med sin
7 seat Open Tourer från Cunard Carriage o Co.
Givetvis omlackerad och omklädd men i övrigt mycket, mycket
original. Tex chassiet och drivlina är i stort helt orört sedan det
lämnade fabriken i början på 20-talet. Vi skulle givetvis vara
mycket glada om någon i Sverige kunde ta över detta ”kulturarv”
för det är verkligen det vad är frågan om, så att bilen får stanna i
landet. Med bilen följer en omfattande dokumentation samt ett
större antal originalverktyg.
Bilen har aldrig varit ute på marknaden sedan den levererades
av Wiklunds i Stockholm. Om du är seriöst intresserad kontakta
Kjell Lind 0321 161 63 för prisuppgift och övrig information.
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WAL519183 Anders Wallnås, Lomma
OHL105427F Maria Ericson, Vänersborg, familjemedlem

Sekretaer
Ole Hviid-Nielsen
Sorgenfrivænget 35 DK 2830 Virum
Telefon: +45 2030 6730
Mailto:ole@hviid-nielsen.dk

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

Kasserer
Søren Fruensgaard
Parkvej 212
7500 Holstebro
Telefon: +45 7841 6464
kasserer@rrec.dk

Jaguar

I

Veteranbilar

I

Lyxbilar

BLO519385 Sven Blomkvist, Örebro
BLO519385F Kjerstin Blomkvist, Örebro, familjemedlem
Swe

Event-medlem
Hans Christien Bukkehave
Christiansmindevej 4,st
DK 5700 Svendborg
event@rrec.dk

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

Styremedlem:
Stig Roar Johansen
Åsveien 357
2030 Nannestad
T. 97022998
Email: Stig.Roar.Johansen@gmail.com

Varamedlem:
Lars Flåtnes
Vennerødveien 258
3160 Stokke
T. 91191053
Email: LF@Flaatnes.no

Styremedlem:
Rune Rokstad
Kursethagen 20
6224 Hundeidvik
T. 92661000
Email: Rune@Rokstad.no

Varamedlem:
Ole Arne Eiksund
Nygårds Alle 7
0871 Oslo
T. 40601706
Email: O-Eiks2nline.no

Sekretær:
Jens E. Rønneberg
Niels Juels gate 14
0272 Oslo
T. 92011268
Email: Jensroen@online.no

40
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OST519328 Monica Östlund, By Kyrkby

Styreleder:
Tom Brubak
Texnesbakken 9
1591 Sperrebotn
T. 69287924
Email: Brubak@online.no

Richard Myhre, Steinhoggarveien 8, 6457 Bolsoya, Norge

Bentley

HOL519275 Johnny Holmqvist, Norrköping

Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer

Ny Medlem

I

Swe+UK

Bestyrelsen RREC Danish Section
Formand
Frans Goldbach
Buesøvej 10
DK 4000 Roskilde
Telefon: +45 4675 7080
mailto:fg@goldbach-as.dk

Rolls-Royce

Har du brug for
større opmærksomhed?

RING

7624 9352
BESØG

landbobanken.dk/
privatebanking

Vores vigtigste opgave er at hjælpe vores kunder med de opgaver og udfordringer, de står
overfor. I forhold til din formue og indkomst handler det om at få skabt en løsning, som tager
hensyn til hele dit livsforløb og eventuelt kommende generationer.
Har du en kompleks økonomi af en vis størrelse? Så er private banking i Ringkjøbing
Landbobank noget for dig. Vi er altid tilgængelige, og os kan du altid komme i kontakt med.
Vi giver dig overblik og hjælper dig med at optimere sammensætningen af din formue.
Ønsker du at være kunde i en solid og nærværende bank?

Ringkjøbing Landbobank er en fullservice bank, som bl.a. har specialiseret sig i rådgivning af Private Banking kunder på landsplan.
Egenkapitalen er de seneste 5 år forrentet med 18-21% pr. år.
Omkostningsprocenten er på ca. 32, hvilket viser Danmarks
bedste effektivitet. Det giver banken en stor konkurrencekraft til
gavn for kunderne. Det internationale ratingbureau Moody´s Investors Service har givet banken en kreditrating på A1.

Jesper Sand Larsen
Direkte: 7624 9352
jsl@landbobanken.dk

Torvet 1 | 6950 Ringkøbing | 9732 1166 | post@landbobanken.dk
landbobanken.dk/privatebanking

Rolls-Royce & Bentley Parts

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

”Vi vill hjälpa våra kunder att behålla egna
tänder hela livet, genom att välja långsiktigt
hållbara lösningar i en trygg och
omhändertagande miljö.”
Kostnadsfri konsultation
för RREC medlemmar.
* Porslinsfasader
* Tandhygienist

* Laserblekning

Tdl. Hans Örming

Åsögatan 104-106
118 29 Stockholm
Tel: 08-640 65 70
Mail: hans@symbioskliniken.se

