
BULLETIN
ROLLS-ROYCE ENTHUSIASTS’ CLUB

SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.3.2018



INNEHÅLL
Scandinavian sections No.3. 2018

Johan Arnells snygga Rolls-Royce Silver Cloud III 1965. Presstopp 1 november utkommer vecka 50

Ansvarig Utgivare: Per Östlund  Redaktör: Jan Segerfeldt  Layout: Christer Byhr  Tryckeri: Ale Tryckteam AB
Bulletinen Är En Gemensam Medlemstidning För De Svenska, Danska Och Norska Klubbsektionerna i Rolls-Royce Enthusiasts’ Club

tidningen utkommer 4 ggr per år. Upplaga ca.700 ex.

2 MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

3 PRESSKLIPP

4 EVENEMANGSKALENDER

5 DIN VETERANFORSIKRING

8 DET DANSKE FORÅRSRALLY 2018

11  DANSKA KRISTIHIMMELSFÄRDSRALLYT

12 ÅRSMÖTET 2018 SÖDERKÖPINGS BRUNN

18  ÖSTGÖTARALLYT

20 CONCOURS EDITION/CONDITION?

23 SVENSK VINNARE PÅ ANNUAL RALLY

24 J YOUNGS SISTA FÖRSÖK

28 SILVER SHADOW LWB NR 1

30 VERKSTADSTRÄFF HOS BERNT HANSEN

31 BOKANMÄLAN

32 IVANS DRÖMBIL

36 VARNING ORIGINAL ELLER KOPIA?

38 BRITISK BESÖG PÅ SKJERN TEKNISKE SKOLE

39 QUIZ

Industrigatan 4, 461 37 Trollhättan, Tel: 0520-188 00, anders@rohdinsclassiccar.se Följ oss på Facebook!

”Hjärtligt välkomna! 
Carina & Anders Rohdin”

Vi utför Service & Renoveringar 
samt förmedling 

av alla typer av klassiska bilar. 

BENTLEY TURBO R 1989.  Motorn är en V8 på 6,75 l i alumi-
nium försedd men stor Garrett lastbilsturbo.  Denna bil såldes ny i 
USA där föregående svenske ägare köpte den. 
Den har rullat cirka 80 000 km och är i ett mycket bra skick. 
Rohdins Classic Car har utfört en 70-punkters test på bilen och nu-
varande ägaren har låtit utföra en B-service på den.
BEGÄRT PRIS: 228.000 SEK

SINGER 9, FOUR SEATER, 1934. Ett mycket bra renoverings-
objekt av denna modell. Bilen är komplett demonterad och alla de-
lar finns. Den stora fördelen är att trästommen är i ett mycket bra 
skick liksom karossen som inte har några rostskador. Grill m.m. är 
omförkromat och sätena är omklädda. En extra motor medföljer. 
Lycka till med renoveringen!  BEGÄRT PRIS: 59.000 SEK

ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW STD SALOON, 1975 
Bilen är extrautrustad med soltak, vinyltak samt RR emblem på C-
stolpen. Lackering och krom är i toppskick, läderinredningen och 
träpanelerna är också mycket fina. Vägmätaren visar cirka 20.000 
miles = 35.000 km.,det kan faktiskt stämma då bilen är så fin. Då 
bilen stått garagerad i cirka 15 år har vi nu gjort i ordning bromsar, 
förgasare mm för cirka 32.000:- BEGÄRT PRIS 248.000:-

ROLLS-ROYCE 20/25 HP, limousine by Thrupp & Maberly, 
1934. Detta exemplar såldes ny i England 14 maj 1934 till en Mrs. 
Stanley Christopherson. Bilen har endast körts några mil per år de 
senaste åren och såväl chassi, karosseri som inredning är i ett ganska 
gott skick och bilen är resonabelt prissatt. 
Vi tror att den gått ca 17 500 mil. BEGÄRT PRIS: 385.000 SEK

ROLLS-ROYCE SILVER DAWN  1952. Detta exemplar såldes 
ny till Kungen av Malaysia med reg.nummer BQ 8537, han hade 
den in på 1960-talet. 2007 finner Optiker Teddy Frederiksen i Sjö-
vik bilen  i Indonesien och tar hem den till Sverige där den registre-
ras den 21 Maj 2007. Den går direkt till Rohdins Automobile Ser-
vice AB i Trollhättan som reparerar för cirka 285.000:- Den är nu 
till salu via Rohdins Classic Car AB.  BEGÄRT PRIS: 385.000 

BENTLEY CONTINENTAL GTC 2008.
Denna bil såldes ny i USA och kom till Sverige i juni 2014. Den 
har nu gått cirka 52 000 km och hela bilen är i ett mycket fint 
skick. Kontrollerad mot Carfax och har enligt dem aldrig haft 
några skador. Den fyrhjulsdrivna bilen är försedd med en W12 
om 6,0 liter med dubbelturbo och hela 560 hästkrafter i stan-
dardversion. BEGÄRT PRIS: 695.000 SEK
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SEKTIONERNA
Ordföranden har ordet

www.rrec.se   
För medlemskap se info 
på hemsidan.
Plusgiro: 495 29 27 - 4  
Bankgiro: 5965 - 7528

www.rrec.no   
For medlemskap 
(1300 :-/år) kontakt 
Jens Rönneberg på 
tel. 920 11 298. 
Sektionens bankkonto 
er: 1064.10.19319

Kjære gode 
RR venner

Ordföranden har ordet

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

Tom Andre Brubak
Formann

RREC Norske seksjonen.

En utrolig varm og fin sommer er på hell. 
For de med åpen bil har været sikkert vært 
en opplevelse. For de med gammel lukket 
bil uten AC var det nok litt klamt til sine ti-
der. Men i minnet sitter en sommer vi sent 
vil glemme.
Den norske klubben hadde sitt årlige treff 
med årsmøte helgen 24-26 august på Ho-
tell Hurdalsjøen. Det er her regjeringen har 
sine budsjettkonferanser, så lokalitetene 
holdt absolutt mål. Det ble et svært hygge-
lig og intimt treff, og rallyarrangøren hadde 
plukket ut flere severdige og interessante 
attraksjoner på Romerike. Alle mottatte til-
bakemeldinger sa det samme; dette var et 
hyggelig treff. Forhåpentligvis kommer vi 
tilbake med en reportasje fra treffet i neste 
nummer av Bulletinen. 

Kära medlemmar
Först av allt vill jag tacka alla de medlem-
mar som deltog på vårt fina årsmöte i 
Söderköping. Suveränt arrangemang och 
fördelaktigt väder. Kul att Ailsa Plain, event 

manager från Hount House var med. Bra 
jobbat Kalle och Lars! 

Nästa årsmöte kommer att avhållas i Skå-
ne med Örenäs Slott som bas. Rallygeneral 
är Göran Berg. 
2020 anordnas vårt årsmöte på Västkus-
ten, mer om detta senare. De distriktsan-
svariga håller i detta.

Annual meeting vid Burghley House blev 
mycket lyckat. Stefan och Joshua Tanzborn 
fick ett välförtjänt pris för sin fina Silver 
Spirit (Drottningbilen). Grattis!

Sommaren har verkligen hjälpt till att un-
derlätta för alla de lokalt avhållna rallyn 
som genomförts.

Nu stundar det Continentala rallyt i Ne-
derländerna under Mona-Lisas och Dereks 
kunniga ledning. 

Monica och jag är just hemkomna från The 
Flying Irish Rally där 16 svenskar, 2 dans-
kar och drygt 20 irländare träffades under 
synnerligen gemytliga former. Bl.a. Titanic 

Fra årsmøtet kan jeg referere at vår øko-
nomi er grei og regnskapet for 2017 ble 
vedtatt. Neste Årsmøte og treff skal være 
i Telemark og det etterlyses mer aktivitet 
blandt medlemmene. 
Vårt styre ble gjenvalgt, men vi er kommet 
til at vi må ha en litt annen fordeling på ar-
beidsoppgavene våre. Vi er allerede igang 
med dette, og jeg er sikker på at vi kommer 
til å finne en løsning alle kan leve med.
                               Med vennlig hilsen 

Kære 
Medlemmer
 
Sommeren 2018 blev den mest solri-
ge i Danmark nogen sinde. Siden Maj 
måned hvor rally 2018 blev afholdt i 
Svendborg og på Ærø, har der været 
mere end 1100  solskinstimer, Så mu-
ligheden for at lufte bilerne har ald-
rig været bedre end i år. Så mon ikke 
alle har nydt de gode solrige timer.
 
Forårets rally 2018 blev et fantastisk 
arrangement. Vi mødtes til start på 
Egeskov Slot hvor vi blev budt vel-
kommen af arrangørerne og Godse-
jer Grev Michael Ahlefeldt - Laurvig 
- Bille. Vi oplevede deres berømte tu-
lipanhave, hvor et utal af spændende 
og sjældne tulipaner stod i fuld flora.
Næste dag tog vi færgen til Ærø hvor 
de store og flotte Bentley og Rolls-
Royce fyldte færgen til mindste mil-
limeter. Personalet vidste ikke at en 
”rigtig” bil ikke er 4,00 m lang men 
5.50 m og det gav nogle problemer, 
men alle kom med.
Som afslutning på  den sidste dag, 
var vi på Ravnsborg Vikingeborg hos 

Centret, The Giant Causeway, James Black 
Ghost verkstad och Bushmills Destillery 
(grundat 1602) besågs. Mycket trevligt och 
generöst ordnat! Svarsbesök planeras i 
Stockholm 2020, Clifford håller i detta. 

Familjen och jag har njutit av sommarens 
ledighet på sjön där vi seglat från Azorerna 
till Scotland. RR-rallyn och segling är en ut-
märkt kombination. 

Låt oss nu hoppas att vädrets makter fort-
sätter att stå oss bi så vi kan lufta våra kära 
klenoder även under hösten.

Besök gärna vår hemsida för ytterligare 
information om gemensamma arrang-
emang. 

Nu ser vi fram emot höstens styrelsearbete 
som startar den 15 september. Tankar, idéer 
och förslag mottages tacksamt på hur just 
Du tycker att klubbens verksamhet skall 
utvecklas i framtiden. 

Per Ö
ordförande RREC-svenska sektionen

Jim Lyngvild. Spændende besøg!
Vores forfædre har nok ikke forstil-
let sig, hvad et rullende Monster af 
en bil ville være! Et flot og smukt 
tilrettelagt arrangement i solskin og 
med besøg på Bryggeri, Skibsværft, 
Købmandsgårde og smukke gamle 
bindingsværks huse.
Stor tak til arrangørerne. (Læs mere 
i artiklen senere i bladet og se bille-
derne på vores hjemmeside http://
rrec.dk)) Dags dato har jeg beklage-
lig vis modtaget meddelelse fra Al-
lan Rosetzsky om han er udtrådt som 
medlem af den engelske bestyrelse 
RREC Ltd Hunt House af helbreds-
mæssige årsager. Vi takker Allan for 
det store arbejde han har udført og 
for de gode resultater han har med-
virket til.
Hermed opfordring til et nordisk 
medlem vil opstille til den engelske 
bestyrelse RREC Ltd. I Hunt House 
ved det kommende valg.
 Husk at kigge på klubben hjemme-
side om kommende arrangementer.
Formanden

Frans Goldbach
RREC Danske Sektion
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Jammerbugt
Telefon 99353535 Annoncetelefon 99505800  
E-mail jammerbugt@nordjyske.dk Adresse Lang ager vej 1, 9220 Aal borg Øst 

Af Anne Brik Jensen  
og Henrik Louis (foto)
anne.brik.jensen@nordjyske.dk 

MOSEBY: Man er på ingen må-
de i tvivl om, at 58-årige Git-
te Christensen er havemen-
neske til fingerspidserne, 
når man taler med hende.

Derfor sprang hun også 
straks til, da Jammerbugt 
Kommune sidste forår ud-
bød jord til nyttehaver på 
flere af kommunens tomme 
grunde.

- Det var helt tilfældigt, at 
jeg hørte en politiker fortæl-
le om det i radioen. Og så 
tænkte jeg: ”Der ligger en 
tom grund lige bagved min 
have”, fortæller hun.

Inden længe havde hun 
derfor fået tildelt 200 kva-
dratmeter ekstra have på 
Svanemosevej 11 i Moseby.

- Vi har boet på en gård for 
mange år siden, og der var vi 
selvforsynende med det he-
le. Det var rigtigt godt, og nu 
bød muligheden sig for, at vi 
kunne for lov at dyrke en 
masse igen, forklarer Gitte 
Christensen, der også er ud-
dannet gartner.

Hurtigt stod det klart, at 
også Gitte Christensens søn 
på 19 år gerne ville have et 
stykke jord sammen med sin 

kæreste.
- Så jeg ringede og spurg-

te, om vi kunne få et stykke 
mere. Det kunne vi sagtens, 
smiler hun.

- Jeg kunne altid passe det, 
hvis de ikke fik det gjort, til-
føjer hun.

3600 kvadratmeter have
Men 400 kvadratmeters eks-
tra have, oveni de 1200 kva-
dratmeter hun og husbon-
den allerede har på deres 
egen grund, var ikke nok. I 
foråret i år var parret derfor 

blevet tilpas lune på ideen 
om at kunne råde over alle 
2400 kvadratmeter på Sva-
nemosevej 11. 

- Det er ligesom kvinden i 
vejgrøften, hun kan ikke få 
nok. Jeg synes jo, det er en 
fantastisk grund, griner Git-
te Christensen.

Endnu engang kontaktede 
hun kommunen - denne 
gang for at høre, hvad grun-
den kostede.

- Så pressede vi dem lidt i 
pris og fik den til 32.000 kro-
ner plus moms, afslører hun.

De sidste papirer blev ord-
net for en måned siden, og 
ideerne for de mange kva-
dratmeter ekstra have er der 
masser af. Frugttræer på 
halvdelen af grunden, en 
pergola og blomsterbede er 
bare nogle af dem.

En time bliver hurtigt til flere
For Gitte Christensen er ha-
ven et helle.

- Hvis der er noget, der irri-
terer mig, så er det væk, når 
jeg kommer herud. Det er af-
slapning og kur for ens hjer-
ne og sind, fortæller hun.

- Jeg har fået en vane med 
at gå herud om morgenen og 
gå en runde. Men jeg skal 
passe på, for hvis jeg bukker 
mig ned, så er en time hur-
tigt gået, tilføjer hun med et 
stort grin.

Timerne hun har brugt i 
haven kan hverken tælles på 
fingre eller tæer. To timer 
om dagen er gennemsnittet, 
når Gitte Christensen går i 
krig med kartofler, gulerød-
der, rødbeder, krydderurter, 
blomster, bønner, kålrabi og 
alt det andet, haven rum-
mer.

Helt selvforsynende bliver 
hun og familien dog ikke, 
men gode, hjemmedyrkede 
råvarer har de masser af.  

200 kvm nyttehave 
blev til en hel grund
HAVEARBEJDE: 58-årige Gitte Christensen kan ikke få nok af jord under neglene 

Gitte Christensen bruger i gennemsnit to timer om dagen i de i alt 3600 kvadratmeter have, hun har fået med købet af Svanemosevej 11.

Sommerens tørke og vandingsforbud har været hård 
ved Gitte Christensens have. Især kartofler er der dog 
blevet masser af.

Af Martin Frandsen
martin.frandsen@nordjyske.dk 

BLOKHUS: Regn betød uden 
tvivl, at en del af de be-
mærkelsesværdige biler, 
som plejer at vise sig frem 
på Torvet i Blokhus på Bi-
lernes Dag, i år blev hjem-
me i tørvejr, og vejrliget be-
tød da også at arrangører-
ne måtte korte ned på da-
gen.

Alligevel var det et flot 
udbud af forskellige bilty-
per, der søndag kunne op-
leves på Torvet, da Blokhus 
Og Omegns Grundejerfor-
enings Ærespokal skulle 
uddeles,

- Normalt er her helt 
fyldt med biler lige fra vin-
tage og veteranbiler til dol-
largrin og eksempelvis en 
spændende Fiat 500. Her 
har endda været en vete-
ran lastbil, fortæller Karl 
Korfits på vegne af arran-
gørerne, Blokhus og Om-
egns Grundejerforening, 
Erhvervsforeningen Desti-
nation Blokhus og Visit-
Jammerbugten.

- Med Bilernes Dag og 
pokalen vil vi gerne marke-
re, at Blokhus rolle som ba-
deby eksploderede, da me-
nigmand fik råd til at have 
en bil. Jernbanen stoppede 
jo i Pandrup, så bilen var 
med til at gøre Blokhus 
mere tilgængelig, forklarer 
Karl Korfits og tilføjer, at 
arrangementet også er 
med til at forlænge sæso-
nen.

Anette Jensen fra Kaas 
ankom i familiens nyeste 
medlem, en Chevrolet 

C10, netop hentet hjem fra 
USA. Den afløser hendes 
pink Ford Ranchero, som 
der blev givet et uimodstå-
eligt bud på.

Der har været tid til at ar-
bejde med motoren, så den 
nu går godt, og det arbejde 
er lagt i hænderne på man-
den, Eigil, samt sønnerne 
Buster og Trier samt svi-
gersøn.

Familien er nemlig solgt 
til amerikaner biler og er 
også med US Camp i Ø. 
Hurup.

- Det er bilernes lyd. Sti-
len. Den måde, de kører 
på. Det er det hele, forkla-
rer Anette Jensen.

- Den her skal gøres så 
grim som muligt. Man skal 
kunne se, den er blevet 
brugt. Så den skal laves 
solskoldet, og det skal så 
lakeres. Og der skal være 
bænke bag i, så folk kan 
komme med på en kører-
tur, fortæller Anette Jen-
sen.

Hun kunne dog ikke køre 
hjem med ærespokalen. 
Den gik derimod til Per 
Mogensen, Aabybro.

Han ankom i Rolls Royce 
Silver Wraith fra 1951, 
som der kun er produceret 
19 styks af, og Per Mogen-
sen ejer så Verdens eneste 
af slagsen med rattet i ven-
stre side.

Andenpræmien gik til 
Asbjørn Kvist Østergaard, 
Blokhus, og hans røde 
Saab 96, mens nummer tre 
blev Brian Rasmussen, 
Halvrimmen, som kørte i 
en rød Chevrolet Stingray.

Beundring af 
biler i Blokhus

En ældre Saab char-
merede sig tl en 2. 
plads. 

Da Gitte Christensen og husbonden boede på en gård, fyldte 
løghøsten fire trillebører. Helt så mange kan nyttehaven på Svane-
mosevej 11 ikke producere.

Denne Rolls Royce kørte med ærespræmien.  Foto: Bente Poder

PRESSKLIPP



Hei.
Det har vært en festival i Bergen med dampskip, veteranbiler og veteranfly.
Sender et bilde av RR 2025 foran DC 3. Jeg hadde en fin rundtur omkring Bergen med 
flyet for så å bli fotografert sammen.
Hilsen Herman Brandt.

EVENEMANGSKALENDER

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

SVENSKA 
SEKTIONEN

DANSKA 
SEKTIONEN

NORSKA 
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.se

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.dk

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.no

Detta händer i RREC västra distriktet. 
Anmälan till Björn Sundqvist: tel 0707-
983250 eller mail: bjorn@sundqvist.se
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DIN VETERANFORSIKRING 
DÆKKER MÅSKE IKKE!

De fleste regner med, at de er godt dækket, hvis de har tegnet en veteranforsikring og ellers holder sig til kun at køre i sommersæsonen. 
Men sådan forholder det sig ikke helt, og det opdager nogle desværre først, når uheldet rammer.
Hvilket forsikringsselskab er bedst?
At finde den helt rigtige veteranforsikring kan være vanskeligt, for det er umuligt at sammenligne de forskellige forsikringstilbud. Flere 
bilklubber for forsøgt at sætte de forskellige selskabers forsikringstilbud i skema, så man kunne sammenligne selskabernes veteranfor-
sikringer, men alle har erfaret, at det er ganske umuligt at afveje selskaberne imod hinanden.
Har du styr på det, der står med småt?
Det er alt det, der står med småt i forsikringsbetingelserne, som i værste fald kan betyde, at du er ikke er dækket tilfredsstillende. 

Der er mange faldgrupper:

1) De fleste selskaber kræver, at bilen opbevares i aflåst garage. Det betyder reelt, at hvis man fx er en uge i sommerhuset med den klas-
siske bil, så er det tvivlsomt om bilen er forsikringsdækket.

2) Mange selskaber dækker kun kørsel i Danmark. Så man er uden dækning, hvis man fx kører en tur til Bornholm over Sverige eller syd 
for grænsen.

3) Adskillige selskaber dækker kun originale køretøjer – men da mange klassiske køretøjer har været på vejene mange år, er det ikke 
ualmindeligt at fx bremser, styrtøj, motor eller andet i årenes løb er blevet ændret, ja ofte opdateret og forbedret, sammenlignet med 
den gang bilen forlod fabrikken som ny.

4) Nogle forsikringer dækker kun ved kørsel i relation til træf, så hvis du fx kører ned ad Strandvejen en sommerdag eller gør holdt ved 
bageren på vej til sommerhuset, så dækker forsikringen måske ikke.

5) Mange selskaber kræver, at bilen opbevares alene i garagen. Dette forbehold betyder, at hvis bilen vinteropbevares sammen med 
andre biler, er der ingen forsikringsdækning, hvis fx en af de andre biler bryder i brand.

6) Du har selv værdisat din klassiske bil, men markedsprisen kan ændre sig i årene løb. Så vil du overhovedet være tilfreds, med det beløb 
du har angivet, hvis du får det udbetalt i tilfælde af fx tyveri eller totalskade?

Man kan hurtigt opremse en masse situationer, hvor det er tvivlsom om den almindelige veteranforsikring overhovedet dækker som 
ønsket. Derfor er der god grund til, at du kigger din veteranforsikring igennem med helt nye øjne. Tag ikke udgangspunkt i hvad forsi-
kringsselskaberne tilbyder, men i hvad dine behov og krav er! Måske vil det betyde, at du er nød til at tegne en helt almindelig bilforsi-
kring, som naturligvis er noget dyre end en veteranbilsforsikring, men så er du til gengæld sikker på at have en ordentlig forsikringsdæk-
ning, hvis uheldet er ud – og det primære formålet med din forsikring er vel trods alt ikke at få den billigst muligt, men at have den helt 
rigtige dækning i tilfælde af uheld eller andet.
Hvad er dine behov og krav?
På baggrund af nedenstående liste, kan du selv finde frem til, hvad der skal til, for at du opnår en tilfredsstillende forsikringsdækning: 

1) Er dit køretøjet i originalstand? Hvordan definere selskabet dette og skal evt. afvigelser noteres?
2) Hvordan opbevares bilen i hverdagen og evt. vinteropbevaring.
3) Er din klassiske bil, din bil nr. 2 eller den eneste du har?
4) Er der særlige krav til montering af fx brandslukker, polafbryder eller lignende?
5) Er du medlem af en mærkeklub?
6) Har du evt. behov for dækning ved kørsel i udlandet?
7) Hvad er din bil værd ved totalskade?
8) Hvor stor selvrisiko ønsker du?
9) Har du behov for særlig dækning fx ved deltagelse i orienteringsløb, pålidelighedsprøver (dvs. kørsel på offentlig vej som overholder 
alle færdselsregler)
10) Hvorledes ønsker du at anvende køretøjet: Daglig brug, kun til og fra træf, lejlighedsvis kørsel evt. med et km-maksimum (hvor 
mange km har du evt. brug for?)
11) Har du brug for forsikringsdækning når bilen fx er på værksted eller autotransporter?
12) Tegningsperiode – sommer eller helår og måske med mulighed for stilstand?
13) Bilen er måske ikke indregistreret på danske plader – kan den forsikres?
14) Hvad taber jeg af anciennitet i tilfælde af skade?

Udfyld din personlige kravspecifikation (som naturligvis kan indeholde flere punkter end de angivne), send listen til et par forsikrings-
selskaber og se om du på den måde kan finde den helt rigtige forsikring for dig og din bil. Og husk at få forsikringsbetingelserne skrift-
ligt, for ingen kan bagefter huske lyserøde løfter fra en telefonsamtale med en ivrigt sælger.

Win Åndahl
Jaguar Club of Denmark

Se aktuell kalender 
på hemsidan rrec.se
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Aftonen inleddes med afternoon tea och mingel i slottets foajé 
och få saker är väl så välkomnande som en kakbuffé! Bjertorp 
Slott är ett slott i jugendstil som stod klart 1914. Slottet är ritat 
av arkitekten Ferdinand Boberg (1860-1946) som dessutom är 
upphovsman till bland annat vår svenska parlamentsbyggnad 
Rosenbad.
Klockan 17:30 var det dags för vinprovning; två vita, ett rött och 
ett dessertvin – närmare bestämt Savignon Bordeaux 2016 från 
Frankrike, Pichler-Krutzler Riesling 2016 från Österrike, Corteaux 
Bourgignons Louis Jadot 2015 från Frankrike samt Moulin Tou-
chais, även det från Frankrike. Anders Tidfält, Slottets sommelier, 
introducerade kvällens tema – sparris – och underhöll oss sedan 
med intressant information om vinerna i sig samt vad man kan 
kombinera dem med. Några av de föreslagna smakkombinatio-
nerna som presenterades kändes helt rimliga, om än nytänkande, 
medan en och annan lät smått osannolik men definitivt spän-
nande. Kvällens kanske viktigaste lärdom var att vi alla ska passa 
på att njuta varje dag – spara inte de fina vinerna till helgen, du 
vet aldrig om du lever så länge. 
Efter vi provat alla vinerna och fått möjlighet att ställa frågor 
till Anders fick vi lyssna på ett föredrag om familjeföretaget 
J.A.Sundqvist AB i väntan på att middagen skulle serveras. Björn 
Sundqvist, som är andra generationen, berättade om hur företa-
get startade med agenturen för Japanska knivtillverkaren Glo-
bal och hur de expanderat med många ytterligare produkter i 
köksbranschen och samarbetet med Svenska Kocklandslaget. 
En intressant resa om hur någonting litet växer sig stort genom 
smarta idéer och en stark tilltro till dem.
Klockan 19 var det dags att gå till det stora Musikrummet där 
middagen skulle serveras. Först tog ordförande Per Östlund ordet 
och inledde med en tyst minut till minne av Claes-Thure Flinck, 
därefter satte vi oss till bords i spänd förväntan på vad vi skulle 
få serverat.

rarna Alma och Alvida Jansson var Andrée och hans expedition 
fortfarande försvunna och systrarna Jansson bestämde sig för att 
döpa konditoriet till Nordpolen för att hedra hans minne.
Så var då helgens äventyr över och vardagen väntar som vanligt 
runt hörnet efter extravaganta helger som den här. Mätta, belåt-
na och fyllda med inspiration om nya smakkombinationer skiljdes 
vi alla åt för den här gången, kanske med Anders motto i bakhu-
vudet om att ge varje dag guldkant genom att unna sig något 
extra. Tack för den här gången och på återseende!

Menyn räknade upp följande rätter: 

Färsk sparris, som även var kvällens tema, tillsammans med bröd 
Rotselleri på en bädd av speltvete och lagrad ost toppad med krasse 
Kungsflundra tillsammans med sås på hjärtmusslor och potatis-
puré med körvel Rullad av gårdskyckling fylld med svamp och örter 
tillsammans med palsternacka Mörk chokladmousse med choklad-
creme, rostat äpple och whiskeyglass Ostbricka på fyra ostar från 
Sivans Ost, hembakat knäckebröd och hjortronmarmelad.

Middagens ackompanjerades av några noga utvalda viner, näm-
ligen Sauvingnon Bordeaux 2016 från Frankrike, Domaine Saint-
Lannes Signature 2016 från Frankrike samt Scaia Corvina Ventien 
2015 från Italien.
Lagom till desserterna tog vår sommelier Anders ordet och be-
rättade om Bjertorp. Han bjöd på en imponerande historielektion 
som lockade till en del skratt – särskilt när han nämnde att Ma-
ria Littorin, gårdsherren och beställaren Knut Henrik Littorins fru, 
rynkade på näsan åt slottets storlek på den ursprungliga plan-
ritningen och att arkitekten då snabbt ändrade måtten från aln 
till meter och i en handvändning gjorde slottet nästan dubbelt 
så stort. Efter historien om Bjertorp och de sista munsbitarna ost 
fortsatte konversationerna och den goda stämningen till långt in 
på natten, precis som det ska vara. 
Morgonen efter stod frukost överst på schemat och därefter var 
det ordnat så att de som ville se lite mer av Varaslätten än slotts-
trädgården på Bjertorp kunde åka till Conditori Nordpolen i Vara. 
Konditoriet har anor från 1903 och namnet kommer sig av att 
forskaren och upptäcksresanden Salomon August Andrée (1854-
1897) en gång landade i Vara med sin luftballong när han testflög 
inför sin expedition till just Nordpolen. Expeditionen, som inled-
des 1897, gick om intet när ballongen efter 65 timmars flygning 
nödlandade på Vitön. När konditoriet grundades 1903 av syst-

Nästa års vinprovning är inbokad till fredag/lördag 12-13 
april 2019. Fortsatt förmånligt pris: 1.840 kr/person i dubbel-
rum , enkelrumstillägg 350 kr (inklusive eftermiddags kaffe/
te, vinprovning, sexrätters gourmetmiddag och frukost). I år 
hade vi rekorddeltagande och så gott som fullbokat. Anmäl 
Dig innan rummen tar slut till goran.berg@rrec.se, helst, el-
ler mobil 0708 108118!

VINPROVNING 
OCH MIDDAG

på Bjertorp Slott 13/4 2018 Heléne Vesterberg
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Årets store danske begivenhed – den danske sektions forårsrally 
– er vel overstået. Og med det en stor tak til arrangørerne, der 
sørgede for store oplevelser i brilliant vejr i Kristi Himmelfarts da-
gene.
Rallyet blev indledt på Egeskov Slot, hvor vi blev budt velkommen 
af Greve Michael Ahlefeldt-Laurvig Bille og slottets forvalter, der 
fortalte om slottets historie og om målet med de mange oplevel-
ser for hele familien, der er at finde på slottet. Oplevelserne var 

specielt store lige i dagene omkring rallyet, fordi tulipanhaverne 
lige var sprunget ud og stod i fuldt flor sammen med kirsebær-
træerne. Men også slottets store bilsamling og motorcykelsam-
ling er værd at komme for. Børnene kan underholdes af legebiler 
og legepladser og spadsereture under trætoppene. Ingen skal 
kede sig.
Turen gik gennem det solbeskinnede Sydfynske landskab forbi 
flere smukke godser og herregårde, hvor der blev gjort holdt med 

tid til forfriskninger.
Ved 16:00-tiden ankom alle biler til Hotel Christiansminde hvor 
der var tid til hyggeligt samvær indtil middagen kl.19:00. Mens vi 
lagde op til middagen kom turens eneste regn, Det var med bul-
der og brag, og med den mest facinerende udsigt fra hotellets ter-
rasse ud over Det Sydfynske Øhav hvor lyn med korte mellemrum 
oplyste himmelen.
Under middagen blev der kort informeret om den næste dags tur 

til Ærø, hvor den begrænsede plads på færgen gjorde at der var 
lavet en ”Hvem kører med Hvem?”-plan – men der blev plads til 
næsten alle biler. Der skal altid være plads til en ambulance – hvil-
ket vi kunne se på hjemvejen.

Ærø blev en meget fin oplevelse. Arrangørerne havde involveret 
Ærøs turisforening, og det kunne ses og høres overalt, hvor vi 
kom frem. Vi kørte gennem en fin flagallé igennem hovedgaden 

DET DANSKE 
FORÅRSRALLY 2018

Ole Hviid-Nielsen
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i Ærøskøbing og videre – dirigeret af lokale 
beboere – til Rise, hvor der ligger et berømt 
lille bryggeri. På bryggeriet blev der fortalt 
om de produkter, der præsteres blandt 
andet en valnødde-øl, der er et speciale 
for bryggeriet. Udover øl producerer de 
også cigarer fra planter til færdige cigarer 
– plukker, tørrer og ruller til meget fine ci-
garer. 

Efter prøvesmagning af de forskellige øl-
produkter fortsatte vores rally til Søby hvor 
vi skulle besøge værftet. Ærø har en lang 
tradition for skibsbygning, og har fortsat 
traditionen; men med mere moderne pro-
dukter. For tiden er man ved at klargøre 
den første rent EL-drevne færge, der skal 
besejle de små øer i det Sydfynske Øhav. Vi 
fik en fin rundtur på den nye færge og fik 
derefter serveret frokost i kantinen.

Derefter gik turen gennem det skønne 
landskab tilbage til Ærøskøbing, hvor der 
var sørget for rundvisning i den smukke 
gamle købstad. Beboerne i byen er med til 
at gøre byen meget seværdig med en fin 
vedligeholdelse af de gamle bygninger. 

Vi masede os sammen på færgen og star-
tede hjemsejladsen. På færgen afholdt vi 
den årlige generalforsamling, som man 
kan læse mere om i medlemsuniverset på 
vores hjemmesider. Vel ankommet til Hotel 
Christiansminde var det tid til at iføre sig 
det fine puds, før Gallamiddagen. 

Gallamiddagen indeholdt fine indslag 
med musik med bl.a. Andrea Gadeberg, 
der sammen med en lille gruppe fremførte 
en række af de numre, som hun og grup-
pen netop har indspillet i Abbey Road stu-
dierne i London. En meget fin oplevelse, 
hvor der var fine soloer af både pianisten 
og flygelhorn solisten, der i øvrigt var An-
dreas far.
Der blev uddelt 10-års og 20-års nåle og en 
række priser for de smukkeste biler fra de 
forskellige perioder. 
Efter middagen var der dans til MEGET 
sent på natten.

Sidste rally-morgen oprandt og der var 
igen lagt op til kortege-kørsel. Denne gang 
besøgte vi endnu et spændende sted på 
Sydfyn. Vi kørte gennem det smukke sol-
beskinnede landskab til Jim Lyngvilds Vi-
kingeborg Ravnsborg. 
Ravnsborg består bl.a. af en stor stavkirke 
og et beboelseshus, begge bygget helt af 

træ og klart en hyldest til alt nordisk. Jim Lyngvild fortalte om sine 
ideer med huset og sin produktion. Og der var sørget for frokost 
med drikkevarer i husets store samlingssal.

Her skiltes vi efter et par gode og velarrangerede dage i det Syd-
fynske. En stor tak til arrangørerne for et yderst velarrangeret 
Rally og selv vejret var der sørget for.

Redan under vintern kom Lucia och jag överens med Kjell och Eva 
Andersson att vi skulle åka tillsammans på rallyt i Danmark. Vi be-
stämde att vi skulle åka ner till Kjell och Eva i Göteborg och däri-
från åka i Kjells Rolls-Royce Wraith från 2014.
Resan ner till Svendborg och hotell Christiansminde gick hur fint 
som helst. Vi körde över Öresundsbron och Stora Bält-bron innan 
vi svängde av i Nyborg ner mot södra Fyn och Svendborg. Att köra 
Kjells vita Wraith var en sann fröjd. Bättre långfärdsbil är nog svårt 
att hitta. Vi kom ner till Christiansminde hotell som ligger vackert 
vid havet och träffade glada och trevliga danska och norska vän-
ner som hälsade oss välkommna.

På programmet första dagen som var torsdag stod ett besök på 
Egeskov slott, en fantastisk upplevelse med sitt vackra slott och 
imponerande trädgårdar. Här fanns också ett bilmuseum som vi 
besökte. Vi hade tur med vädret som var soligt varmt och skönt. 
På kvällen åter till hotellet för gemensam middag och trevligt um-
gänge.
På fredag åkte vi färja över till ön Äerö där vi besökte ett litet bryg-

Vi glæder os allerede til næste års forårsrally der er planlagt i da-
gene 30.maj til 1.juni 2019 med base på Hotel Alsik i Sønderborg 
og indeholder ture til Glücksborg, Dannevirke og meget mere.

Har man lyst til at se mere om turen, kan man besøge vores hjem-
meside WWW.RREC.DK

DANSKA KRISTIHIMMELFÄRDSRALLYT
geri och ett båtvarv som byggde en färja för ren eldrift. Därefter 
tillbaka till Äerösköping där vi hade tid att promenera runt, se de 
fina husen, shoppa eller bara sitta i solen och njuta av det fina väd-
ret. Därefter tillbaka till Fyn och hotellet för kvällens galamiddag 
med god mat, tal, underhållning, prisutdelning och dans för de 
som ville. Jätteroligt att Kjell vann vandringspriset för bästa nyare 
Rolls-Royce, en ståtlig vinkylare.

Innan programmet var slut och alla vände hemåt fanns möjlig-
het att besöka en vikingaborg på lördag förmiddag. Som alltid 
när våra danska vänner arrangerar var det mycket trevlig och god 
stämning hela tiden.  Det var också roligt att se så många fina bi-
lar från både Danmark och Norge. Speciellt roligt att se så många 
äldre bilar i mycket gott skick. Vi kan varmt rekommendera ett del-
tagande på detta rally för de som inte varit med på detta någon 
gång. Rallyt går av stapeln varje år på Kristihimmelfärdshelgen.

Vid pennan
Lars Nord
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Årsmötet - den viktigaste händelsen i klubbens kalender - ägde 
rum i Söderköping de första dagarna i juni. Som traditionen bju-
der är det meningen att alla deltagare ska få sitt; de som vill träffa 
likasinnade klubbmedlemmar under trevliga omständigheter, de 
som vill köra bil tillsammans i trevlig miljö, de som vill behagas 
av en väl organiserad vistelse på ett klassiskt hotell någonstans i 
Sverige, de som vill njuta av många exklusiva maträtter och fina 
viner, de som vill dansa natten lång och sist men inte minst de 
som vill få direktkontakt med styrelsens ledamöter för att kanske 
kunna ställa dem mot väggen om det behövs men framför allt för 
att få insyn i klubbens verksamhet såsom den redovisas vid själva 
årsmötet. Det är ingen tvekan om att här fanns allt detta (utom 
möjligen att ingen i styrelsen blev utsatt för någon press), krönt 
av ett rekordväder med sol och värme i en omfattning, vars like väl 
knappast har setts tidigare under svensk försommar. 

Söderköping hade sin storhetstid redan under medeltiden och 
var då en mycket viktig hamnstad. Här skedde många för sin tid 
stora politiska händelser, så som kungakröningar och riksmöten. 
Stadens betydelse avtog dock under 1600-talet. I och med byg-
gandet av Göta Kanal närde stadens ansvariga förhoppningar om 
ett uppsving under 1800-talet. Här skulle etableras en populär 
vattenkurort. Gatumönstret i de centrala delarna av stan är kvar 
från medeltiden och bebyggelsen består fortfarande till stor del 
av äldre hus som är pietetsfullt bevarade in i vår tid. Brunnsverk-
samheten startade redan 1719 och i Söderköping fanns vattenkur-
anstalt mellan 1842 och ca 1960. Delar av Söderköpings Brunn el-
ler Slottet som det hette förr är från ca 1770 men det byggdes om 
ca 1850. Här bodde vi.

Redan när vi började anlända till det ärevördiga Brunnshotel-
let infann sig känslan av att förflyttas hundra år tillbaka i tiden, 

då det var vanligt att den svenska sociteten valde att tillbringa 
några sommardagar på någon kurort för att dricka brunn för att 
det skulle vara hälsosamt och kanske också för att det var exklu-
sivt och avslappnande men framför allt för att det var ett utmärkt 
sätt att umgås med andra ur samma samhällsklass. Så nu följde vi 
deras exempel hundra år senare. Det är bara det att mellantiden 
har inneburit vissa förändringar, till exempel att vi som träffas här 
inte utgör en homogen grupp av medborgare utan består av trev-
liga människor med det gemensamt att vi gillar Rolls-Royce- och 
Bentleybilar.

Snart hade den redan nästan utbrända gräsmattan framför Brunn-
nen fyllts av våra exklusiva bilar som blänkte ihop med det gas-
sande solskenet. Vi räknade till över 30 snygga ekipage som skulle 
förgylla kurhotellets utsikt under ett par dagar. 

Första kvällen avslutades med en supé. Efter den minglade vi i 
trädgården i en kvällsatmosfär som var rent medelhavsk.

Lördag morgon embarkerade vi våra automobiler skyndsamt för 
att komma tidigt iväg till S:t Anna skärgård och det lilla museet 
i Tyrislöt, som visade vilka tuffa utmaningar fiskarna i trakten 
ställdes inför i tunna plattbottnade ekor och med rudimentära 
arbetsredskap. Det enkla fisket krävdes komplettering även med 
visst jordbruk för att människorna i trakten skulle uppnå livets 
nödtorft. I skarp kontrast mot dagens Rolls-Royce- och Bentley-
ägande besökare! 

Rallydeltagarna styrde så mot nästa resmål, som var Stegeborg. 
Efter lunch på Stegeborgss hamnkrog tog vi oss an slottsruinen. 
Denna borg och kungliga slott uppfördes redan under medeltiden 
som en vakt mot fientliga invasionsförsök men utgör också födel-

ÅRSMÖTET 2018
SÖDERKÖPINGS 

BRUNN JanSegerfeldt
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seplats och bostad åt många av Sveriges kungar fram till 1600-ta-
let. Borgen anfölls visserligen några gånger men det var nog värre 
med alla släktfejder genom tiderna. Det mesta av verket revs 1731 
och delar av materialet återanvändes i Norrköping. Vår slottsguide 
Sture (som inte var bördig från Stureätten men väl från Göteborg) 
var en riktig lustigkurre och berättade med inlevelse om allt möj-
ligt - och ibland även litet om borgens historia! Idag är inte borgen 
i särskilt gott skick, en ruin helt enkelt, med få synliga spår av sin 
långa ärevördiga historia. Vid en orättvis jämförelse var samtliga 

av rallydeltagarnas Rolls-Royce- och Bentley-bilar i garanterat 
bättre skick än Stegeborgs slott men man kan gott fundera över 
hur de skulle komma att se ut om de också får stå ute i 500 år!

Vägarna vi följde på vårt årsmötesrally mellan Söderköping och 
Tyrislöt/Stegeborg var fint asfalterade, sexigt kurviga och lagom 
breda för möten med annan biltrafik och därmed idealiska för 
vår sansade och behagliga körning. Dessa vackra miljöer var som 
bjärta tavlor, där naturen visade sig från sin allra bästa sida med 

sin absolut härligaste unga grönska. Sverige är verkligen vackert!

Efter avslappning och bad i poolen för några av oss så var det dags 
för den obilgatoriska festsupén. Här bjöds det:
Förrätt: Ponzulax med wasabimaräng, syrad ingefära och sojama-
jonäs
Varmrätt: Gorgonzolfylld chateaubriand med portvinsreduktion 
samt rostad svartkål och potatismuffins
Dessert: Rabarberparfait med mandelsmulor och flädergranité

I samband med maten förrättades utdelning av årsmötets tre 
viktiga priser till väl förtjänta personer. Hotellpersonalens pris för 
vackraste bil gick till Ylva och Göran Berg för deras fina Rolls-Royce 
Silver Wraith med karosseri från James Young, som var stiligare 
än på länge efter att den nyligen hade fått en extra expertmässig 
lackbehandling. Nu får de en ingravering av sina namn på en egen 
platta under foten på den stora silverkalken. Priset för årets bäst 
genomförda rally i klubben gick till Anita och Åke Hultgren, som 
temporärt får förvalta Kosta-glasskulpturen av Spirit of Ecstasy, 
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vars bas försetts med plats för ingravering av vinnarnamnen. En 
av våra uppskattade juniormedlemmar, Joshua Tanzborn, fick 
nöjet att dela ut ett pris skänkt av Bernt Hansen Automobile Ser-
vice AB till den bil som han tyckte bäst om. Till pristagarnas stora 
förvåning och publikens stora jubel valde han Susanne och Uno 
Lindholms nästan nya Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

Så fortsatte den härliga kvällen med dans och härlig stämning 
natten lång. Nu skulle ju de flesta av oss upp tidigt igen för att 
bevista de viktiga årsmötetsförhandlingarna, som gick av stapeln 
redan klockan 9.30 följande morgon efter en rejäl frukost. Ett års-
möte har alltid en strikt dagordning som ska följas även om det 
kan bli litet långdraget för personer som är vana att saker genom-

förs snabbt och enkelt. Men se det gjorde de här också! Redan ef-
ter en timma var allt avklarat. Inga stora sensationer men med en 
konstaterat stabil ekonomisk grund för klubben och med goda fö-
resatser och med ett gäng som gör sitt bästa och fokuserar på att 
vår klubb inte bara ska fungera utan även söker en förbättrings-
potential för kommande mandatperiod, så har vi mycket trevligt 
att se fram emot i vår klubb innan det blir dags för nästa årsmöte 
som kommer att äga rum någonstans i Skånetrakten 2019, enligt 
vad Göran Berg lovat.

Tusen tack till rallygeneralerna Lars Nord och Karl-G Giertz för de-
ras fina insatser. Nu fick vi uppleva ett mycket välorganiserat och 
fantastiskt lyckat årsmöte i Söderköping 2018!

SLOTTET STEGEBORG FÖRR OCH NU
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ÖSTGÖTARALLYT
MED RREC-TRÄFF DEN  5-6  MAJ  2018

I år arrangerades rallyt av Åke och Anita Hultgren som tog emot 
oss vid Valla Fritidsområde vid Mjellerumsgården.  Ett regn hade 
tidigare åstadkommit lite pölar intill parkeringen men detta var 
inget som bekymrade en sann RREC-entusiast. Solen visade sin 
varma sida hela dagen.
Efter välkomnandet så blev vi guidade i järnvägsmuseets lokaler  
av Therese Ståhl, fina vagnar och lok för olika spårvidder och en 
massa annan kuriosa för järnvägen. Efter detta besökte vi vagns-
museet med många fint restaurerade vagnar, en del av dem an-
vändes även för olika event och bröllop. Så gott som alla bygg-
nader som fanns på området är ditflyttade från andra platser för 
att undgå rivning och bevaras för eftervärlden. Här fanns även 
ett Lantbruksmuseum med åtskilliga traktorer. Det hördes tydligt 
från ett flertal besökare att ”en sådan hade vi och en sådan kom-
mer jag ihåg, och en sådan hade vår granne o.s.v.”. Visst har vi lite 
nostalgiminnen lite till mans. Efter detta avnjöt vi en god lunch på 
Mjellerumsgården, ett fint 1800-tals hus vilket också är ditflyttat.
Foto nr.141821 jpg 
Efter fullbordad lunch var det avfärd mot Sveriges mest kända 
runsten Rökstenen med inskriptioner runt om, som berättar om 
forntida strapatser under 800-talet. Färden dit gick i lugn takt ge-
nom ett vackert landskap, dock var det lite trafikomläggning mitt 
inne i Mjölby vilket kunnat innebära risk att förlora några delta-
gare, men icke då – alla var med. Efter studien av den berömda 
Rökstenen bar färden av mot Vadstena och Starby Hotell, där det 

var incheckning för dem som anslöts på lördagen, några hade 
kommit dit dagen innan. Där väntade lite fika och senare skulle vi 
få en guidad tur på Vadstena Slott av vår eminenta guide Susanne 
Ganstrand i egenskap av Katarina Jagellonica, vilken hade stor 
kunskap om alla slottsherrar och kungliga förehavanden samt alla 
byggnationer under olika tidsepoker. Därefter en god middag på 
hotellet men diskussioner om våra bilar och andra världsliga före-
havanden, vilka inte ville ta slut förrän långt in på natten.
Foto nr. 184328 jpg
Söndagen bjöd på lika fint väder med strålande sol, vilket Åke hade 
”beställt”. Efter frukost gick färden mot Övralid genom ett vackert 
försommarlandska. När vi anländer till Övralid får vi en gedigen 
guidning av P.G. Andersson och Lars Åkerström som berättade allt 
vi behöver veta om Verner von Heidenstam och hans vackra bo-
ning högt beläget på en kulle med en otrolig utsikt över Vättern.
Foto nr. 120308 jpg
Därefter åt vi en mycket god utomhuslunch vid farfarsstugan som 
ligger alldeles bredvid, där var det Marcus Kåtorp som tag hand 
om oss. Alla uppskattade det lugna och gemytliga tempo som av-
speglar värdparet Åke och Anita Hultgren. Trots detta hann vi med 
väldigt mycket. Alla var överens om att detta var ett mycket bra 
arrangerat rally, vilket vår ordförande Per Östlund framförde och 
manade till fortsättning nästa år. Således ett STORT TACK  till Åke 
och Anita Hultgren.

Christina Thörnquist Bolg
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CONCOURS  
EDITION

Som ersättare för Silver Spirit och Silver Spur presenterade Rolls-
Royce 1998 en helt ny fyradörrarsmodell under namnet Silver Se-
raph. Tre år senare hittade man på en specialmodell med namnet 
Concours Edition, endast tillgänglig för modellåret 2001 och för-
modligen huvudsakligen avsedd för den amerikanska marknaden. 
Vitsen med den här specialen var att en mängd tillbehör ingick 
från början i den omfattande standardutrustningen, förmodligen 

Rolls-Royce Silver Seraph hette den produktionsmodell som Rolls-Royce Motor Cars huvudsak-
liga försäljningsinkomster baserades på under åren 1998-2002. Som tur var sålde Bentley-versionerna 
bättre under de här åren, för 1.676 exemplar totalt på fyra år måste anses vara ganska underpreste-
rande och bör ha blivit en stor besvikelse för aktieägarna. Inom bilbranschen brukar ett säkert sätt att 
få fart på försäljningen vara att göra specialmodeller. Rolls-Royce tog till det kända knepet under 2001 
och satsade på en specialversion som bara såldes detta år främst i USA och fick det något märkliga 
namnet Concours Edition. Alltså en fin bil som har blivit finare. Kan detta möjligen vara en udda 
modell som är intressant som samlarbil idag?

JanSegerfeldt

till ett lägre pris än om en enskild köpare skulle ha beställt sin bil 
med allt detta som specifierad extrautrustning. I alla övriga avse-
enden var den tekniska specifikationen densamma som för stan-
dardmodellen. Det går därför inte att avgöra enbart utifrån bilens 
exteriör att det här är en specialmodell, bortsett från ett diskret 
specialemblem med texten Concours Edition. Allt detta och mer 
därtill fick man på köpet i Concours Edition:

CONDITION?
Kylskåp för champagneflaskor bakom mittarmstödet bak

Soltak

Kromade fälgar

Concours-emblem på bakre sidostolparna

Träratt

Navigator inbyggd i instrumentbrädan

Extra träpaneler i inre dörrsidorna

Träinramade sminkspeglar i bakstolparna

Elektriskt ställbart och uppvärmt baksäte

Concours-emblem på instrumentbrädan 

Picknickbord i baksätet med Spirit of Ecstasy-motiv

Fullutrustat cocktailkabinett nedanför picknickborden

Putsade ytor i motorrummet

Två snygga paraplyer fastspända i bagageutrymmet
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Modellåret 2001 tillverkades bara 122 stycken Silver Seraph, varav 
bara 22 stycken var i utförandet Concours Edition. Inskriptionen 
i emblemet på instrumentbrädan anger vilket nummer av de 22 
i serien som respektive bil har. Tekniskt är en Concours Edition 
inget annat än en rikt specialutrustad Silver Seraph. Det innebär 
att den delar sin chassinummerserie med alla Silver Seraph som 

tillverkades 2001 och har alltså inte fått en egen individuell num-
merserie. Detta plus att bilen inte sticker ut utseendemässigt kan 
göra modellen mindre attraktiv för samlare. Å andra sidan måste 
en Concours Edition förbli i toppskick (Concours condition) för all 
framtid, åtminstone till namnet!

SVENSK VINNARE 
PÅ ANNUAL RALLY

Vi gratulerar Stefan Tanzborn och hans fina Rolls-Royce Silver Spirit III från 1994 (VIN #SCAZS02C5RCX54670) 
som ställde upp i RREC Annual Rally vid Burghley House i England i juni i år och tog hem Touring-priset i klass 
17 (alla bilar från 1990 med 17 tecken i VIN över 30.000). 

ETT STORT GRATTIS!

JanSegerfeldt
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 J YOUNGS SISTA FÖRSÖK

Karosserimakeriföretaget James Young i Bromley utanför London 
skröt gärna med att deras verksamhet gick tillbaka ända till 1863. 
Med stora framgångar genom åren - och alldeles särskilt under 
den tid när A F Mc Neil förestod ritkontoret - lyckades företaget 
utveckla och tillverka några av de mest linjesköna karosserier som 
har suttit på Rolls-Royce- och Bentley-chassin. Under 1950-talet 
började det bli allt svårare för det lilla fåtalet kvarvarande karros-
serifirmor att vinna uppdrag från lyxbilstillverkarna att få bygga 
deras karosser. Redan vid den här tiden kunde man börja ana att 
Rolls-Royce inte skulle fortsätta så länge till med att producera 
separata bilchassin att påbyggas med karosserier från fristående 
firmor. Många år i förväg visste man att Rolls-Royce från och med 
nästa helt nya modellserie i mitten av 1960-talet skulle övergå till 
självbärande karosser. Därmed skulle firmor som James Young, 
som då alltjämt byggde ett femtiotal karosser om året, inte längre 
ha någon större funktion att fylla, för de kunde inte applicera sin 
teknik till chassilösa konstruktioner. Samtidigt kände dessa små-
företagare ett stort ansvar för sin karder av duktiga hantverkare 
som inte bara kunde skickas hem utan vidare. Nog skulle före-
tagen kunna överleva några år till på diverse renoverings- och 
reparationsarbeten men det skulle knappast sysselsätta mer än 
en liten del av verkstadspersonalen. Skulle man då bita i det sura 
äpplet och lägga ner firman eller borde man först göra ett sista 
försök att hitta likvärdiga ersättningsjobb internt? Sista spiken i 
kistan sattes i med att Rolls-Royce introducerade den revolutio-
nerande Silver Shadow-modellen 1965. James Young byggde vis-
serligen fortfarande även några enstaka karosser på det separata 
Phantom V-chassit men det var långt ifrån tillräckligt för att hålla 

alla 120 anställda fullt sysselsatta och bibehålla en hyfsad lönsam-
het.
Designchefen A F Mc Neil avled så i november 1965. Innan dess 
hade han hunnit förbereda för en delvis ny verksamhetsinriktning 
för firman genom att han hade börjat rita på en tvådörrad coupé 
(design SY150). När de fyrdörrade standardmodellerna Rolls-Royce 
Silver Shadow och Bentley T presenterades kände den bilintres-
serade allmänheten ännu inte till att Rolls-Royce-fabriken skulle 
bygga även tvådörrade coupé- och cabrioletversioner. De självbä-
rande karosserna utgjorde en stark begränsning i variationsmöj-
ligheterna, så det kanske fanns en liten öppning här för James 
Young att komma med något exklusivt, vars motsvarighet ingen 
annan kunde erbjuda för tillfället. 

En del människor med gott om pengar är ofta benägna att betala 
litet extra för att få skilja sig från mängden. Nu när Rolls-Royce 
nästan såg ut som vilken bil som helst och dessutom serietillver-
kades i tusental, så fanns det ett visst behov av att kunna erbjuda 
en Rolls-Royce för ett litet fåtal som var beredda att betala för ex-
klusivitet. När de nya Rolls-Royce Silver Shadow respektive Bentley 
T standard steel saloon visades upp på bilutställningen i London 
1965 hade fabriken ingen egen tvådörrarsversion i produktion, så 
hos James Young passade man snabbt på att muta in vad man såg 
som en öppen nisch. I verkstaden började man med att angripa 
en färdigbyggd Standard Steel saloon från Crewe med kapmaski-
nerna och svetsarna och på så sätt göra om den till det vi brukar 
kalla en coupé (medan engelsmännen föredrar beteckningen two 
door saloon) genom att på vardera långsidan anpassa en förlängd 

framdörr i aluminium och en liten bakre sidoruta till utgångs-
materialet. Trots det kunde utseendet i övrigt i stort sett hållas 
intakt. På de första skisserna av modellen hade designern tänkt 
sig att man skulle ta bort de långa kromade sidolisterna och byta 
dem mot kortare som bara löpte längs kupén. Men i stället för 
att tillverka en helt ny kromlist för att anpassas till den ändrade 
dörrlängden, så övergav man listen helt och hållet. Det var bara 
dörrhandtaget som fick James Youngs egen eleganta utformning. 
Även inredningen blev helt ny med nya härligt bekväma fällbara 
framstolar. 

Det första exemplaret (CRH1067) enligt design SY150 visades upp 
på James Youngs egen monter på Earls Court-mässan i oktober 
1965 för att kunna stämma av efterfrågan. Uppenbarligen gav 
sig en liten begränsad kundkrets till känna och visade intresse 
för denna Two Door Saloon, för James Young verkade inte tveka 
att genomföra sin planerade modellserie. Den skulle då lanseras 
i såväl Rolls-Royce- som Bentley-version med i princip identiska 
modeller bortsett från grillar och modellbeteckningar. På efterföl-
jande års bilmässa Earls Court undvek James Young kostnaderna 
för en egen monter är de erbjöds en plats på Bentley-montern för 
att visa upp en bil (SBH1538) i Bentley-version (design SYB150), för 
övrigt sista gången för en James Young-bil på mässan.

Tvådörrarsbilen avvek inte särskilt mycket från Silver Shadows 
standardmässiga utseende som John Blatchley hade designat i 
Crewe. Konverteringen var ändå en ganska komplicerad historia 
rent tekniskt och involverade mycket handarbete. Mekaniskt var 
den visserligen standard rakt igenom - man ändrade inte ens på 
hjulbasen - så på så sätt föreföll ombyggnadsarbetet begränsat 
och okomplicerat. Karossarbetena var dock allt annat än okom-
plicerade - men det klarade de skickliga hantverkarna så elegant 
att man hade kunnat tro att detta var en särskilt framtagen stan-
dardcoupé från Crewe. Men vad hjälpte ett aldrig så snyggt jobb, 
när man inte kom ifrån att den såg hemskt alldaglig ut? Den var 
helt enkelt inte tillräckligt annorlunda för att locka köparna till 
sig. Hur skulle man kunna motivera dem att betala extra för att 
få en Silver Shadow som inte alls stack ut på något sätt och hade 

tappat två dörrar? Coupéversionen var helt enkelt litet för diskret 
för att få köparna av Rolls-Royce och Bentley att öppna sina plån-
böcker. Modellen fick officiellt det mindre fantasifulla namnet 
”Silver Shadow Two Door Saloon by James Young”. Inte ens nam-
net stack ut! 

Det gjorde däremot de eleganta dörrhandtagen som alltså var en 
James Young-specialtet. Vanligtvis gjorde James Young sina egna 
tunna svängda dörrhandtag med kvadriskt formade låskolvar. 
På den här modellen lät man James Youngs snygga dörrhandtag 
förenas med runda låskolvar a la standard Silver Shadow, en liten 
detalj som de flesta nog aldrig skulle lägga märke till. Det visar 
på vilken sublim nivå en riktig karossmakare arbetade ännu in på 
1960-talet!

Trots eventuella betänkligheter vad gällde utseendet så närde 
man förhoppningen att den nya modellen skulle kunna leda till 
en liten serietillverkning, vilken skulle skapa sysselättning hos Ja-
mes Young i några år till. Priset på den nya coupén var satt till £ 
7.905, att jämföras med den fyrdörrade standard steel saloon för 
£ 6.556.15s. 5p, en skillnad på cirka 20 procent. Vad fick man då för 
det pristillägget annat än två dörrar färre?

JanSegerfeldt

Rimligen borde väl ledningen hos James Young ha underrättats 
långt i förväg att Rolls-Royce i Crewe hade en särskild coupé-ver-
sion på gång hos Mulliner-Park Ward. Ändå kan man inte låta bli 
att spekulera i huruvida de blev förda bakom ljuset av Crewe. Hur 
ska man annars förklara att James Young lade ner arbete på att ta 
fram en tvådörrad coupémodell av Silver Shadow och Bentley T, 
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när Rolls-Royce redan under 1966 planerade att tillverka en egen 
sådan på löpande band i H J Mulliner, Park Wards fabriksanlägg-
ning på High Road i Willesden i nordvästra London. Beslutet att 
erbjuda en specialversion med två dörrar hade fattats internt hos 
Rolls-Royce redan så tidigt som 1963/64, medan man utvecklade 
SY-prototyperna i Burma- och Tibetprojekten, det som sedan skul-
le bli Silver Shadow. Det måste ha varit allmänt känt inom bran-
schen och ännu tidigare för underleverantörer som James Young 
att en sådan modell redan var på gång och definitivt skulle slå 
undan fötterna för deras version. Rolls-Royce-fabrikens coupéver-
sion, designad av John Blatchleys assistent Bill Allen, introduce-
rades på Genevemässan i mars 1966, medan det skulle dröja yt-
terligare 18 månader innan den också kunde ses som cabriolet på 
Frankfurtmässan i september 1967. Dessa båda modeller hade en 
egen delvis annorlunda design med omständig karossutformning 
och konstruktion som följd. Rolls-Royce investerade därför stort i 
maskiner mm i Mulliner, Park Ward-fabriken i London och använde 
pressade karosseriplåtar inköpta från utomstående underlerantö-
rer som Boulton & Paul. Ändå blev coupéerna betydligt dyrare än 
James Youngs med engelskt pris på £10.019.

Kanske var James Youngs beslut att göra coupén bara ett kort-
siktigt försök att ta sig förbi en besvärlig övergångstid i fabriken 
med allt färre beställningar av Phantom V limousiner. Till synes 
oförtröttligt fortsatte James Young i vart fall att tillverka sin egen 
”seriebil” i 35 ex som Rolls-Royce och i 15 ex som Bentley. Produk-
tionen löpte på i drygt ett år innan det var dags att ge upp och av-
sluta det hela i februari 1967. Inom mindre än ett år såg sig James 
Young tvingade att stänga hela butiken för gott. Därmed hade till-
verkningen av de förnämligt eleganta James Young-kaorosserade 
bilarna definitivt nått det bittra slutet.



28 29

SILVER SHADOW 
LWB NR 1

Det brukar sägas att den första förlängda Rolls-Royce Silver Sha-
dow byggdes för den engelska prinsessan Margaret och sedan 
kom man på att det kunde vara värt att satsa på  att sälja dessa till 
fler. Såhär i efterhand har det visat sig att den beskrivningen inte 
är hundra procent adekvat.
Den officiella introduktionen av Silver Shadow LWB saloon ägde 
rum först i maj 1969 (första chassinummer LRX6599). 
Prinsessan Margarets och Lord Snowdons specialbyggda bil 
(chassinummer LRH2542) hade beställts redan i augusti 1966 men 
blev inte klar förrän i juni 1967. Den avslöjades för allmänheten av 
Rolls-Royce Motors i ett pressmeddelande den 19 juli 1967, samma 
dag som bilen överlämnades till prinsessan och hennes make.
Men Rolls-Royce hade börjat tillverka den fyra tum (ca tio cm) 
förlängda versionen redan tidigare, för i största hemlighet hade 
man byggt hela tio förseriebilar under 1966/67 (från den första 
med chassinummer LRX1467 till den sista med LRX 2718) för expe-
rimentavdelningen. Prinsessan Margarets bil var en av dessa tio 
men alltså inte den allra första som man lätt kunde ha förletts 
att tro. Däremot var det den första att levereras på engelska hem-
mamarknaden.
LRX1467 hade beställts av Kirschbaum Autos i Tyskland redan den 
1 juni 1966. Den färdigställdes vid Crewefabriken lackerad i Shell 
grey over Black Pearl med röd coachline, inredd i grått skinn och 
saknade mellanruta. Däremot hade beställaren specificerat full 
luftkonditionering. Vem som egentligen låg bakom beställningen 
är inte allmänt känt men det borde rimligen ha varit någon som 
hade särskilt bra tumme med företagsledningen i London eller 

Crewe. Hur skulle man annars ha kunnat beställa en modell som 
ännu inte fanns i det officiella Rolls-Royce-sortimentet?
Nu reviderades ordern den 2 maj året därpå och i stället blev bi-
lens första ägare fru Gladys Mary Lewis Morgan, änka efter Hypo-
lite Worms, som hade ägt den franska banken Worms Paris France. 
Hon lät göra diverse ändringar redan innan leveransen. 
Den franska karosserimakaren Henri Chapron anförtroddes då 
uppgiften att installera en mellanruta i bilen. Samtidigt ändrades 
de separata framsätena så att man fick ett helt ryggstöd fram. 
Man byggde också in säkrare lås på bakdörrarna och satte in ett 
intercom-system så att ägaren i baksätet lätt kunde kommunicera 
med den anställde chauffören. 
Därmed blev inredningen i denna första Silver Shadow LWB något 
mer traditionell jämfört med det utförande som senare blev stan-
dard i de förlängda exemplaren som lämnade Crewe 1969 och se-
nare och som uppenbarligen hade tagit starka intryck av den vid 
den här tiden nya amerikanska lagstiftningen angående passiv 
säkerhet i bilar vilken krävde större polstrade ytor i inredningen 
för att skydda baksätespassagerare vid en eventuell olycka. 
Den här tidiga och unika bilen med vackert utvalt trä i mellanru-
tans konstruktion från Henri Chaprons Parisverkstad har fört en 
mer undanskymd tillvaro genom åren. De flesta visste väl inte om 
dess existens. 
Det var först 2013 när den skulle säljas på auktion i Frankrike som 
några Silver Shadow-entusiaster uppmärksammade att det fanns 
en sådan här udda fågel i menageriet. LRX1467 har nu hamnat i 
Brasilien…

JanSegerfeldt
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I alla år som jag har varit fascinerad av Rolls-Royce och Bentley har 
jag försökt föreställa mig upplevelsen av att vara närvarande på 
de årliga internationella bilutställningarna på Earls Court i Lon-
don från sent 1930-tal till ca 1970. Jag har drömt om att få gå runt 
på mässan och se alla de nya fina bilarna i montrarna hos Rolls-
Royce och Bentley men även hos de otaliga karosserimakarna med 
sina nya fin bilar, komna direkt från fabriken och uppställda i strål-
kastarljuset. Vilken härlig nostalgikänsla!

För alla oss som inte var med på den tiden finns det nu, som en 
liten tröst, en indirekt möjlighet att njuta av denna närvarokänsla 
genom att bläddra i den nyss utkomna dubbelvolymen Under 
the spotlight, skriven och utgiven av Davide Bassoli på hans eget 
förlag Nubes Argentea. Boken omfattar utställningarna på Earls 
Court från den första 1937 (dessförinnan var den i Olympia) till den 
sista 1976 (för att sedan flytta till Birmingham) med övergripande 
bilder från montrarna eller som ibland med separata bilder på just 
de exemplar av bilarna som har stått på mässorna. Boken täcker in 
alla de viktiga åren när mässan var världens epicentrum för eng-
elska bilnyheter. Bassoli har lyckats identifiera 627 av de 633 Rolls-
Royce- och Bentley-bilarna som har varit utställningsexemplar, 
verkligen en starkt imponerande prestation. Dessutom har han 
fått med över 400 svartvita foton av montrarna och bilarna på bo-
kens drygt 600 sidor. Fotona är precis så skarpa och fina som man 
har rätt att vänta sig av den tre kilo tunga boken som har tryckts 
på tjockt kvalitetspapper. Priset blir förstås därefter. Men så trycks 
den bara upp i 515 exemplar, varav 500 till ett pris av €240 medan 

15 är extra påkostade och kostar det dubbla.
Om man förväntar sig att boken ska innehålla en längre berättan-
de text om mässorna och bilarna så blir man besviken. Det finns 
nämligen inte någon löpande text, bara långa uppställningar 
med faktabeskrivningar av varje identifierad bil. Många av dessa 
schematiskt sammanställda data är hämtade ur de tråkiga årsvisa 
utställningskatalogerna som besökarna kunde köpa på plats (och 
som saknade bilder på bilarna) och från fabrikens chassilistor. Visst 
är det viktigt och historiskt spännande för den som nu äger någon 
av bilarna som en gång var ett sådant utställningsexemplar att få 
veta dess detaljerade identifikationsuppgifter, ursprungliga färg-
ställningar ut- och invändigt, lista över extra tillbehör utöver stan-
dardutrustningen, engelskt pris och reg nr samt namn på första 
ägaren. Men kanske inte så intressant ens för honom beträffande 
alla de 633 bilarna. Jag saknar en berättande text att försjunka i. 
Som uppslagsbok funderar boken däremot alldeles utmärkt.

I dessa internet-tider har det blivit betydligt tuffare för bokbran-
schen att hävda sig och att tjäna pengar på att ge ut bilhistoriska 
faktaböcker. Bassoli har i det läget valt att göra en exklusiv raritet 
för de få som har råd. Men det är väl ingenting för den som har 
råd med en Rolls-Royce? Jag tror att om boken i stället hade gjorts 
enklare och billigare, så hade den blivit tillgänglig för många fler 
av de genuint intresserade som tycker att den är alldeles för dyr 
och avstår från köp. Men ju högre pris som begärs, desto högre 
krav ställer köparen på produkten, också när det gäller en Rolls-
Royce.

BOKANMÄLAN
JanSegerfeldt

Under the spotlight

VERKSTADSTRÄFF 
HOS BERNT HANSEN

JanSegerfeldt

Under våren har Bernt Hansen Automobil 
Service AB på mångas begäran bjudit in 
kunder och intresserade till verkstadsträff 
i Trollhättan. Dessa träffar har varit skräd-
darsydda för märkestrogna genom att 
framsynta ägare av Jaguarbilar och senare 
även Mercedes-Benz-ägare, har haft egna 
tenkiska dagar. Men prio ett har ändå varit 
ägare till bilar av de ädla märkena Rolls-
Royce och Bentley, som hade sin egen 
verkstadsdag den 26 april. Detta tillfälle 
ansågs så betydelsefullt att både huvudä-
garen till Bernt Hansen Automobil Service, 
Henrik Frederiksen, och delägaren och che-
fen för den danska filialen, Jens Kjaerulff, 
var på plats. Frederiksen hade anlänt i sin 
svarta Bentley Mulsanne med danskt reg 
nr Royal 1, före detta drottning Margrethe 
II av Danmarks tjänstebil. 

Som Andreas och Maria berättade inled-
ningsvis, så var syftet med de här träffar-
na, förutom varje besökares möjlighet att 
vända sig direkt till ägarna, i första hand 
att bättre lära känna sina bilar. På köpet 
fick de också träffa de anställda mekani-
kerna och se vad som kan åstadkommas 
i deras verkstad. För ändamålet hade tre 
av de inbjudna gästernas bilar valts ut för 
en närmare genomgång på liften, där alla 
fel och brister lätt skulle kunna avslöjas. 
Bernt Hansens mannar granskade bilarna 
och skrev detaljerade protokoll med upp-
gifter om vad som behövde åtgärdas, hur 
snabbt och till vilken kostnad, om verksta-
den skulle få uppdraget att utföra arbetet. 
Ett sådan test skulle annars kosta en slant 
men idag var det gratis för de utvalda. 

Först uppe på liften var en Rolls-Royce 
20/25 HP 1935 med sport saloon-kaross 
från Arthur Mulliner, som ganska nyligen 
hade fått ny ägare. Det måste ha varit be-
tryggade för honom att få en fullständig 
genomgång av bilen på ett sätt som an-
nars inte är så lätt för enskilda bilägare. 
Här kunde man tydligt se varje funktion 
och kolla för glapp, oljeläckage mm. Senare 
synades även en Rolls-Royce Corniche och 
en Bentley Arnage T på samma noggranna 

sätt, så även modernare modeller omfatta-
des av kontrollerna. 

Exakt vad som avslöjades vid undersök-
ningarna får stanna med de berörda bilä-
garna. Efter testerna bjöds på fika. Den 
här träffen besöktes av cirka 30 mycket 

engagerade personer (fulltecknat). Det var 
ingen tvekan om att verkstadsträffen var 
mäkta populär bland RREC-medlemmarna 
(mackorna var också goda!) och förhopp-
ningsvis kommer fler tillfällen nu till hös-
ten.
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IVANSDrömbil
Hur kan man låta bli att tillverka en så här vacker bil? Hon är ju som en riktig skönhetsdrottning! 
Hon skulle säkert ha kommit etta i Miss World-tävlingen, om hon hade kunnat ställa upp. Men till 
vår stora besvikelse blev hon ändå inte verklighet. Bentley har alltid gjort fina bilar och den här skulle 
det ha kunnat bli något alldeles extra, om det inte hade varit för de företagsekonomiska och företags-
strategiska hänsyn som måste tas när viktiga beslut ska fattas på bolagsstyrelsenivå. Men om vår 
passion för skönhet överväldigar oss och får oss att för ett ögonblick glömma att tänka på den krassa 
verkligheten, så kan det ibland ändå lyckas till slut. Som här:

Ingenjören Ivan Everndens drömbil omkring 1950 var Bentley Bliz-
zard, bilen som kunde leva upp till namnet Bentley som en ren-
odlad öppen sportbil med fina prestanda, en bil som skulle ändra 
utvecklingen för Bentley. Sedan märket övertagits av Rolls-Royce 
1931 hade Bentley mer och mer kommit att bli en fin lyxigt be-
kväm bil med allt tyngre karosser men tyvärr allt mindre sportig-
het. Bentley-bilarna blev allt oftare omkörda av andra sportbilar 
som var billigare, snabbare och ändå lika bekväma och säkra att 
åka i. Nu skulle Ivans nya Bentley ändra på detta och visa framföt-
terna som en äkta fullblodssportbil som kunde spöa alla konkur-
renter. För detta skulle det passa med en något mindre modell än 
tidigare med kortare hjulbas och med plats för max två personer.

Ivan var en av de personer som Frederick Henry Royce hade störst 
respekt för av sina kollegor på Rolls-Royce Motors Ltd. Som en 
av Royces närmaste medarbetare hade Ivan stort ansvar för att 
Royces idéer implementerades i den dagliga produktionen av bi-
larna i Derby under åren 1930-1950. Ett sådant tidigt skötebarn var 
Rolls-Royce Phantom II Continental som med kortare hjulbas och 
lättare karosserier kunde erbjuda viss sportighet bland de annars 
ganska traditionella limousinerna i sortimentet. På senare år hade 
firman kunnat konstatera att fler och fler duktiga ingenjörer och 
designers på andra bilföretag hade börjat ta över marknaden för 
snabba och bekväma sportbilar. Inte minst var det den nya Jaguar 
XK120 som imponerade både på bilkonstruktörer och bilköpare 

med att kunna erbjuda en toppfart på 120 miles per hour till ett 
överkomligt pris. Rolls-Royce hade inte direkt något liknande att 
erbjuda sina kapitalstarka kunder. 
Förrän nu. Nu skulle det bli ändring på den saken. En riktig sport-
bil skulle komma att ingå i sortimentet. Ivan började snickra på 
ett koncept som gick ut på att man under Bentleynamnet skulle 
marknadsföra en sportbil som byggde på delar från den mer tra-
ditionella Bentleymodell som senare skulle bli Mark VI standard 
saloon. Med samma motor i ett förkortat chassi och en snyggt 
slank och låg kaross som inte fick väga för mycket, kunde detta bli 
en supersportbil.
Chief Project Engineer Ivan Evernden satte igång med designarbe-
tet och tillsammans med Head of Design John Blatchley skissade 
de fram en liten fin öppen tvåsitsig sportbil som storleksmässigt 
var jämförbar med Jaguar XK120. Tanken var att man skulle använ-
da Bentleys standardkomponenter men modifierade för ändamå-
let. Därvid skulle man konsekvent i varje detalj försöka nedbringa 
vikten hos varje del som användes, vilket inte direkt skulle göra 
bilen billigare. Tyvärr skulle man således inte kunna slå Jaguar 
prismässigt.

Ivans ursprungsritningar tolkades av Cecily Jenner på designav-
delningen så att man kunde ge en god bild av hur den här fina 
sportbilen för 1950-talet, som så här långt bara fanns i huvudet 
på Ivan, var tänkt att se ut. Cecily Jenners teckning är den enda 
som någonsin gjorts av bilen, för ganska snart insåg företages-
ledningen att det skulle bli väldigt svårt att tävla mot Jaguar och 
deras höga tillverkningssiffror, som möjliggjorde för dem att hålla 
nere priset för varje bil på en rimlig nivå, något som tedde sig täm-
ligen omöjligt för Bentley Motors mer exklusiva och därmed be-
gränsade marknad. Man hade inte heller mycket att vinna på att 
tillverka en modell med förlust på varje tillverkat exemplar. Dess-
utom skulle det inte vara bra för företagets anseende i förhållande 
till det övriga sortimentet av Bentleybilar om man tillhandahöll 
denna som en lågprisversion. Det skulle inte vara rätt strategi för 
Bentleys väg in i framtiden. Hela projektet ansågs ganska snart 
vara en återvändsgränd, så Ivans designdröm slängdes i pappers-
korgen. Han fick aldrig se bilen bli verklighet. Inte vi heller.

Förrän nu. Ett helt nytt företag startades 2015 i England, under 
namnet Blizzard Motor Cars Ltd, och har till uppgift att tillverka 

JanSegerfeldt
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ett på förhand bestämt begränsat antal av femton stycken Bent-
ley Blizzard. Det kan låta som en vild satsning av några oerfarna 
grabbar med vilda sportbilsdrömmar men så är det inte i det här 
fallet. För bakom företaget står företagsledarna för Chesman 
Motorsport, som sedan 1950-talet har renoverat både bilmotorer 
och racingmotorer, och för Padgett Motor Engineers, som reno-
verat Rolls-Royce- och Bentleybilar i 60 år och är särskilt duktiga 
på Bentley Continental. Några färdiga bilar finns dock inte ännu. 
Företaget verkar skynda långsamt för att man ska kunna uppfylla 
alla högt ställda krav på kvalitet och autencitet.

De femton Bentley Blizzard-bilarna ska byggas av några av de duk-

tigaste engelska ingenjörer som finns att tillgå inom den klassiska 
bilindustrin. Med inriktning på att komma så nära Ivan Everndens 
Blizzard-vision som möjligt ska man ta fram en bil som är anpas-
sad till dagens krav i alla avseenden men ändå håller sig till design-
idealen från 1950-talets klassiker. Till sin hjälp att åstadkomma ett 
så korrekt återskapande av den tänkta modellen som möjligt har 
man fått låna tekniska ritningar från Rolls-Roycefabrikens Expe-
rimental Departement i Crewe. Med hjälp av det senaste inom 
CAD-teknik har man överfört dessa till dagens virtuella landskap. 
Bilen på bilderna här är så naturtroget återgiven att det kunde ha 
varit en verklig bil man hade fotograferat. 

Karossbyggeriet utförs för hand helt i enlighet med engelsk hant-
verkstradition i aluminium. Den sexcylindriga motorn på 4,9 liter 
kommer från Bentley R-Type men är uppgraderad bland annat 
med elektronisk tändning och tre förgasare. Växellådan är fem-
stegad manuell. Till skillnad från T-Forden på sin tid, så kan man 
få sitt exemplar i vilken färg man vill.

I dessa dagar när trycket på varumärket Bentley är högt och ef-
terfrågan på såväl de nya som de gamla är så stort, så förvånas 
vi inte längre av att det nytillverkas Bentleybilar från olika tider 
och att vissa sportigt snabba exemplar kopieras på löpande band 
fastän de kanske bara fanns ett eller fåtal exemplar från början. 

I andra fall har man använt befintliga Bentley-chassin och nytill-
verkat rena fantasibilar efter någon välbeställd ägares senaste 
infall. Bentley Blizzard skiljer sig från de övriga på så sätt att de 
aldrig har tillverkats tidigare men idén till bilen fanns väl utarbe-
tad inom företaget redan 1950 och det finns bilddokument kvar 
som visar hur den skulle ha sett ut. 

Det verkar bara finnas en detalj som är problematisk med den här 
drömbilen: Ska den ha uppfällbar sufflett eller inte? I drömmar-
nas land regnar det aldrig, så det är nog onödigt. Ivan, är du glad 
nu där uppe i din himmel, nu när din drömbil nu äntligen kommer 
att bli verklighet?
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VARNING
ORIGINAL ELLER KOPIA?

Har ni någon gång på en loppmarknad eller på nätet blivit erbju-
den att få det exklusiva tillfället att köpa en liten söt försäljnings-
broschyr som ska vara den absolut första som har gjorts för en 
Rolls-Royce, tryckt redan 1905? Det är en miniatyrbrochyr och det 
är alltså 113 år gammal. Oj vilket fynd! Tänk att få känna historiens 
vingslag genom att bli ägare till en sådan raritet! Om den vore 
äkta...

År 1905 gav C S Rolls & Co ut sin vad som antas vara den tidigaste 
försäljningsbroschyren för Rolls-Royce. De förnämliga bilmodel-
lerna 10 HP, 15 HP, 20 HP och 30 HP, alla avbildade och försedda 
med karosseri från en namngiven karosserimakare i London, hade 

precis börjat tillverkas i fabriken i Manchester. Tänk att få chansen 
att äga en så historiskt intressant broschyr!

Den lilla trycksaken omfattar 24 sidor, har knallröd titel; ”1905 
The New All-British Motor-Car. RR C.S. Rolls & Co., 14 & 15 Conduit 
Street, Regent Street, London, W.” och är rikt illustrerad med svart-
vita foton samt innehåller en del övrig information. Storleken är 
mindre än en fjärdedels A4. Enligt internationella RR-experter 
mäter originalet bara 3.75 x 5.4 tum eller 9,5 x 13,7 cm. Tryckeriet 
heter Acme Tone Engraving Co. Ltd, Watford, Herts. Mycket riktigt 
står det också på flera olika sidor att pamfletten är tryckt i januari 
1905. Så då måste den väl vara äkta!

En av svårigheterna för broschyrsamlare är att det förekommer 
att vissa broschyrer har getts ut i nytryck, alltså kopior av origi-
nalen. Redan på 1960-talet gjordes många nytryck av Rolls-Roy-
cebroschyrer i USA av den amerikanska klubben RROC. Trots att 
de numera är ca 50 år gamla så förekommer de så ofta att de kan 
köpas relativt billigt.

I de flesta fall när den tidiga Rolls-Roycebroschyren från 1905 
bjuds ut till försäljning är det fråga om ett nytryck som är av be-
tydligt senare datum, trots att tryckåret snges till 1905. I några fall 
är det Rolls-Royce Ltd själva som har gett ut kopiorna, exempelvis 
för att fira att Rolls-Royce fyllde 50 år, alltså 1954, men även sena-
re versioner förekommer. Ibland anges även tryckåret för kopian 
men inte alltid. Även andra har låtit göra trogna kopior men utan 
att ange tryckår. Sannolikheten för att du skulle bli erbjuden ett 
original från 1905 är således försvinnande liten. Tro inte på sälja-
ren om han garanterar att det exemplar han har att sälja är ett 
original. I varje fall inte utan att du har undersökt det noga. Tänk 
på att om metallhäftningen i ryggen inte har angripits av rost så 
indikerar det nytryck ,för på en över 100 år gammal trycksak är to-
tal avsaknad av rost högst osannolikt. Det är inte så lätt att kolla 
detta om du erbjuds broschyren på nätet.
Jag har samlat broschyrer i nästan 50 år och jag har inte sett nå-

got enda original av 1905 års broschyr ännu. Däremot har jag sett 
många olika nytryck till salu på EBay. Jag har också själv köpt ett 
par versioner, en med brunrött tryck, reprinted i augusti 1974 av 
Rolls-Royce Motors Limited (som firade 70 år), och en annan med 
klarrött tryck, reprinted av Product Support (Graphics) Limited, 
Derby utan angivande av tryckdatum. Jag betalade bara några 
tior styck. Det framgår klart att de är nytryck, så här är ingen risk 
att bli lurad. Båda versionerna ser helt fräscha och riktiga ut var 
för sig och de verkar ha ungefär rätt storlek. Vid noggrann mät-
ning visar det sig dock att den klarröda mäter 9,2 x 13,7 cm, medan 
den mörkare 9,5 x 13,9 cm, så ingen av dessa två håller exakt sam-
ma format som originalet. 

En annan avgörande detalj som bevis för originalitet är det stora 
RR-emblemet på framsidan som ska vara utfört i relief. Båda mina 
exemplar saknar relieftryck. Det skulle inte förvåna mig om det 
finns personer som är duktiga på att förfalska så att en reprint 
kan få önskad relief och uppgiften om reprintdatum ”tillåts för-
svinna”. I så fall bör sanningen avslöjas med hjälp av en bra linjal 
för att mäta den exakta längden och bredden på trycksaken. Som 
ni förstår så finns det all anledning att vara på sin vakt när en så-
dan här historiskt intressant Rolls-Royce-broschyr dyker upp som 
säljobjekt. Glöm nu inte att ni har blivit varnade!

JanSegerfeldt
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QUIZ

BRITISK BESØG PÅ
SKJERN TEKNISKE SKOLE

Torsdag 9. august 2018 havde Skjern Tekniske Skole besøg af Rolls-
Royce mekaniker William G. Pullar. William har undervist på tek-
niske skoler i Schweitz og Belgien samt en lille smule i Frankrig. 
Hans speciale er selvfølgelig Bentley og Rolls Royce - og det han 
specielt kan, er at han kan reparere bilerne ”fra grunden” - han kan 
lytte til bilen og få den til at køre bedre. 
Han skulle holde lektioner for kommende automekanikerelever 
om gamle RR og Bentley biler.

 
Vores danske RREC-section havde – inspireret af flere britiske sek-
tioner - arrangeret kontakten mellem William og Skjern tekniske 
skole. 
Vores danske sekretær Ole Hviid-Nielsen havde kontaktet mig 
forinden, om jeg kunne deltage i arrangementet med vores gamle 
RR 25/30 fra 1938. For en landmand er august måned normalt re-
serveret  høsten, men lysten til at deltage var stor. 
Min kone Dorthe og jeg drog derfor af sted og ankom kl .0915 

,hvor vi mødtes med vores kontaktperson Lone Strandgaard, 
Skjern Tekniske Skole. 

William Pullar havde allerede haft en lektion med klassen. Den 
efterfølgende lektion var på værkstedet, hvor han beskrev og viste 
opbygningen af vores RR. William beskrev meget indgående tan-
kerne og filosofien bag tilblivelsen af en RR og en Bentley. Han 
viste f.eks. med en lineal, hvordan toppen af køleren ikke er med 
flade flader, men let buede netop for at de skal se flade ud. Da 
han viste det med linealen, troede jeg, han ville vise, at der havde 
været for meget tryk på køleren, og at det var en fejl på min køler. 
Det var heldigvis ikke tilfældet. 

Han viste også, hvordan træinteriøret blev forarbejdet, hvor det 
altid er symmetrisk om midten. Fremfor alt pointerede han, at det 
var ægte træ, som man forarbejdede, så det var blankt og skin-
nende. Lidt hånligt fik moderne biler hug, for at få kunstige mate-
rialer til at ligne træ.

Endvidere fortalte han, om Bentleyer med overliggende knastak-
sel den kunne give et støjende medløb i tomgang.  Derfor fandt 
man ud af at montere generatoren på knastakslen, så den altid 
havde lidt modstand. Derved slap man  for støjen.

Ellers kan man ikke sige at William gav en minutiøs gennemgang 

af teknikken. Formålet med besøget var, at give de unge mekani-
ker studerende et indblik i ikke kun at fejlfinde ved hjælp af com-
puteren; men også lytte til eksempelvis motoren. William ville 
også gerne, at unge kræfter fik indblik i fortidens teknik og tan-
ker, så erfaringerne ikke tabtes ved de gamles bortgang. Desuden 
mindede han om, at arbejde og handel med gamle biler kan blive 
en lukrativ forretning.

Han lagde ikke skjul på sin mening om tysk indtog i den britiske 
luksusbil industri. Den helt nyopførte Rolls Royce-fabrik i Good-
wood blev beskrevet som meget tysk. Selv træerne udenfor fa-
brikken står ret, når man ankommer. 

På Bentleyfabrikken i Crewe, er der derimod meget mere af den 
gamle ånd .

Vi kan naturligvis ikke vide hvor mange af eleverne der blev fæng-
et af foredraget, men der var absolut en lille håndfuld, der var me-
get interesserede inklusiv Dorthe og jeg selv. Da klokken var 11.30, 
gik de til frokost, og vi drog hjemad og fortsatte høstarbejdet.

Mvh Dorthe og Chresten M. Elgaard

Red: Hvis både skolen og eleverne syntes om undervisningen, er 
det et tiltag som vi vil gentage – og måske brede ud til flere skoler.

Tack alla ni som försökte gissa på förra Quizen. Anders Rohdin var snabbast den här gången och hade rätt 
svar, James Young 2 door saloon. Även Rune Sahlberg, Clifford Hellzén och Herman Brandt hade rätta svar. 
Stort grattis till er som var så duktiga den här gången! 
Naturligtvis kommer det en ny Quiz i det här numret. Vi får se om det blir en svår utmaning för våra läsare. 
På annan plats i detta nummer varnas för att köpa den första Rolls-Roycebroschyren från 1905 i tron att den 
är original när den sannolikt är ett nytryck. Flera olika bilmodeller är avbildade i broschyren och gemensamt 
för dem alla är att de bär karosserier från en särskild firma i London som dessutom var Charles Rolls karos-
serimakarfavorit. Vad hette firman?
 Svara till jan.segerfeldt@gmail.com (OBS ny epostadress!).

Medlemsannons
Spirit of Ecstasy i massivt silver ca 4 cm hög med nyckelring. En av två tillverkade. 
Unik pin/brosch i form av lady i rött guld med inramning i vitt guld. 
Pris och bilder vid förfrågan till Carl Lagercrantz. Tfn 0702-377279. Epost carl.solvik@gmail.com
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Dennis Eklund Harding, Frederiksberg

Steen Hansen, Roskilde

Jan Utzon, Hellebæk

Klaus Krøner, Juelsminde

Henrik Friborg Jacobsen, Charlottenlund

Lars Henrik Møller Schandorff, Holbæk

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”

Gert Westergren 
Kassör  Bankgiro: 5965-7528
Baldersvägen 39, 137 70 Dalarö
Tel: 070 5557799
Epost: treasurer@rrec.se

Industrigatan 4, 461 37 Trollhättan, Tel: 0520-188 00, anders@rohdinsclassiccar.se Följ oss på Facebook!

”Hjärtligt välkomna! 
Carina & Anders Rohdin”

Vi utför Service & Renoveringar 
samt förmedling 

av alla typer av klassiska bilar. 

Seminariet kommer att handla om  Rolls-Royce & 
Bentley 1946 - 1966 dvs. Rolls-Royce Silver Dawn & 
Bentley MK VI/R-type, Rolls-Royce Silver Cloud & 
Bentley S samt Phantom IV, V & VI. 
Plats: Rohdins Classic Car AB i Trollhättan & 
Albert Hotell
Hållpunkter:
För de som vill börjar vi redan på fredag 9/11 kl. 19 med 
buff é och samkväm på Albert Hotell.
Seminariet startar på Rohdins kl. 9.00 den 10/11 och vi 
kommer att varva de  teoretiska delarna som beskriver 
modellernas historik med tekniska genomgångar och 
praktik samt pauser för fi ka och lunch.

Industrigatan 4, 46137 Trollhättan, Tel. 0520-18800, anders@rohdinsclassiccar.se, www.rohdinsclassiccar.seIndustrigatan 4, 461 37 Trollhättan, Tel: 0520-188 00, anders@rohdinsclassiccar.se Följ oss på Facebook!

TEKNISKT SEMINARIUM HOS 
ROHDINS CLASSIC CAR AB

VÄLKOMMEN TILL TEKNISKT SEMINARIUM 
MED PRAKTIK + HISTORIKGENOMGÅNG 

9-11 NOVEMBER 2018

På lördagskvällen samlas vi på Albert hotell för en tre-
rätters festmåltid.
På söndag 11/11 kl. 9.00 fortsätter seminariet i Rohdins 
verkstad som avslutas med lunch kl. 14.00.
Seminariet med kursmaterial, luncher och fi ka bjuder 
Rohdins Classic Car AB på. Deltagarna betalar endast 
enligt följande specialpriser på Albert hotell:
Singelrum: 1095:-/natt och rum inklusive frukost.
Dubbelrum : 1295:-/natt och rum inklusive frukost.
Fredagsbuff é: 375:-/pers. inklusive kaff e. Övriga dryck-
er tillkommer.
Trerättersmeny: 695:-/pers. inklusive kaff e. Övriga 
drycker tillkommer.
Observera att alla bokningar sker via Rohdins Classic 
Car AB.
Anmälan senast den 26 oktober på telefon +46 (0) 520-
188 00.



V a and  in l
Väl mött

Andreas och Maria

Specialister på Rolls-Royce & Bentley sedan drygt 50 år

Rolls-Royce     I     Bentley     I     Veteranbilar     I     Lyxbilar

Låt en specialist ta hand om din bil
Vår erfarenhet med entusiastbilar sträcker sig 
från 1905 fram till dagens bilar. Som Independent
Bentley Workshop servar och reparerar vi din 
Bentley precis som en auktoriserad verkstad.

Vi är ett litet familjärt företag som jobbar för att
din verkstadsupplevelse skall vara så enkel
och trevlig som möjligt. Ta en kopp kaffe eller och trevlig som möjligt. Ta en kopp kaffe eller 
läs en tidning i vår kundmottagning medan vi 
servar din bil. 

Rolls-Royce & Bentley Parts

Tel: +44 (0) 1455 292949
Email: sales@fl yingspares.co.uk

www.fl yingspares.com


