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”Hjärtligt välkomna! 
Carina & Anders Rohdin”

Vi utför Service & Renoveringar 
samt förmedling 

av alla typer av klassiska bilar. 

Modellbil Rolls-Royce 40/50 HP 1907, 
från Franklin Mint i skala 1/24. Pris 995:- 

Vi har många olika modellbilar i lager.

Vi har mängder av unika och vackra ting som är perfekta julklappar till någon som gillar Rolls-Royce och Bentley, 
eller  bara snygga saker. Ring oss så berättar vi mer om allt vi har. God Jul & Gott Nytt År.

Pin Bentley med röd emalj på krom. 35 mm 
bred. Pris 25:- Vi har många olika typer av 

pins och nålar i lager. 

Fat Rolls-Royce Lady av Wedgewood, diameter 
11 cm. Pris 125:- 

Vi har många typer av fat mm i lager.

Kniv Rolls-Royce 395:- 
Vi har olika sorters knivar mm i lager.

Anteckningsbok Bentley, höjd 21 cm. Pris 295:- 
Vi har olika färger i lager.

Flying B Mulsanne, träsokelns längd 10 cm. 
Pris 1.295:- Vi har många olika typer av 

kylarprydnader i lager.

Plunta i form av en W O Bentley kylare, 20 cm 
hög. Pris 3.995:- 

Vi har flera olika typer av pluntor i lager.

Rolls-Royce ”Kneeing Lady”, höjd med fot 13 
cm. Pris 2.495:- Vi har många olika kylarpryd-

nader i lager i alla de former.

Byst av W O Bentley, 21 cm hög. Pris 1.495:- 
Vi har flera olika byster i lager.

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!
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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. 
Vinteren banker på døren og nå er det tid 
for å sette seg foran peisen og kose seg 
med Bulletin nr 4 2018. Det har utviklet seg 
til å bli et flott medlemsblad og jeg vil gjer-
ne på vegne av den Norske seksjonen få lov 
å takke redaksjonen for den strålende job-
ben de gjør. En stor takk også til alle som 
bidrar med stoff til bladet. 
Vi har hatt en fin sesong i klubben, og jeg 
vil benytte anledningen til å formidle litt 
om planene fremover.
Medlemmene er invitert til juleselskap hos 
vår sekretær Jens Rønneberg i desember 
og det vil sikkert som vanlig bli en hyggelig 
kveld. Ansvarlig for neste års treff Åge An-
tonsen har lovet å gi en liten presentasjon 
der.
Uten å røpe for mye kan jeg si at treffet vil 
finne sted i Stavern, Vestfold 16 til 18 au-
gust 2019. Basen vil bli Hotell Wassilioff, 
(https://www.wassilioff.no/) et ærverdig 

Kära medlemmar
Vilket år vi har haft! Årsmötet i Söderkö-
ping, det Continentala rallyt i Nederländer-
na, Annual vid Burghley House, The Flying 
Irish Rally har varit fantastiskt lyckade, lik-
som de flertaliga lokala rallyn och aktivite-
ter som genomförts. Tycker vi har en riktigt 
bra mix mellan inhemska och internatio-
nella aktiviteter. Låt oss fortsätta så!
Blir riktigt glad för klubbens skull när det 
allt oftare är medlemmar som hör av sig 
och vill anordna lokala rallyn, det lovar gott 
inför framtiden! Kom bara ihåg att lägga in 
såväl inbjudan som referat på hemsidan. 
För 2019 ligger redan planeringen långt 
framåt. Inte minst vårt årsrally vid Örenäs 
Slott och de Continentala rallyna i Scotland 
och Tyskland är på agendan.  Allt fler lokala 
rallyn är på gång, se vår hemsida. 
Ser framemot att träffa både gamla som 
nya medlemmar under 2019. Varför inte 
börja med en lunch i Stockholm eller Gö-
teborg eller kanske något av de tekniska 
seminarierna som erbjuds?
Vinprovningen på Bjertorp är sedan länge 

sted fra 1844. Det vil bli besøk på severdig-
heter både lørdag og søndag. Lørdag vil vi 
bli fraktet ut til Stavern fyr med en 75 fots 
yacht for lunch. Mer info i Bulletin 1 2019.
Vi hadde dessverre ikke noe verkstedtreff 
2018, men det skal vi få til i 1019. Det vil som 
vanlig bli på våren og Auto Askim v/Odd 
Moen har velvilligst stilt lokaler til dispo-
sisjon. Jeg vil sende nærmere informasjon 
pr. mail så snart det er klart.
De aller fleste av medlemmene har en 
fungerende mail, men det er noen vi får 
meldingene i retur fra. Så en liten oppford-
ring til slutt må være at de som ikke har en 
aktiv mail sender oss den nye mailadres-
sen. Vi har for øvrig en relativt aktiv face-
book side som finnes ved å søke på «Rolls 
Royce Enthusiasts’ Club Norwegian Sec-
tion» Mye informasjon blir også lagt ut på 
vår hjemmeside https://rrec.no/  
Med vennlig hilsen

Kære 
Medlemmer
 
Når i modtager dette nummer af  den Nord-
iske Bulletin, er det ved at nærme sig Julen 
og Nytår. Køretøjerne  er forhåbentlig stil-
let i en opvarmet garage, så vi har noget at 
glæde os til at pakke ud i det tidlige forår.
 
Bestyrelsen har afholdt møde sidst i oktober 
i Fredericia, da flere af medlemmerne var på 
den store bilmesse i Fredericia-Hallen. Der 
arbejdes på flere planer for foråret. Jeg ved 
at Karin og Allan Rosetzsky lige er vendt 
hjem fra et spændende Rally i Nordspanien 
for Bentley og Rolls Royce, som jeg så en in-
vitation til, så det vil vi glæde os til at hører 
nærmere om. Familien Clausen har også i år 
lagt kræfter og lokaler til endnu en hygge-
lig Mortens aften, med rigtig god mad. Tak 
for det.
Fremtiden bliver spændende for de fine kle-
nodier vi kører i, da regeringen nu ønsker vi 
skal kører på batterier i fremtiden og om vi 

etablerat som ett säkert vårtecken.
Nästa år planeras en ny träff för distrikts-
ansvariga. Vore fint om någon/några vill 
ta på sig rollen som DA för Stockholm som 
är vakant. Ändå sker en hel del aktiviteter 
där. Ofta i samarbete med andra klubbar. 
Vi kommer också att efterhöra intresset för 
banracing, tex på Gelleråsen som kan ske 
både i lånade bilar och egna. Mer om detta 
senare.
Har just börjat julpynta runt bilarna och 
har fått hem en engelsk telefonkiosk och 
även en engelsk brevlåda som båda lyser 
upp i vintermörkret. Är man anglofil så är 
man. Åker med Monica och Fiona till Scot-
land inför julhelgen, har hört att de har rik-
tigt bra fyrverkerier i Edinburgh!
Vi ser fram emot ett riktigt spännande 
2019!
På styrelsens vägnar vill jag passa på att 
önska samtliga medlemmar en riktigt God 
Jul och ett lyckligt och framgångsrikt Gott 
Nytt År!
Kind regards,

Per Ö
ordförande RREC-svenska sektionen

i det hele taget må bevæge os ud i luften 
og forurene denne? Vi har jo set at Jaguar 
med E modellen fås med batterier i stedet 
for motor, så det bliver jo nok fremtiden og 
tænk også på dem der klager over vejstøj, 
de kan nu sove trygt om natten!
 
Hvis nogen ellers har oplevet et spænden-
de bil arrangement i sommer, hører vi gerne 
om dette i bladet,
så kontakt venligst klubbens sekretær Ole 
Hviid-Nielsen.

Læs venligst klubbens hjemmeside jævn-
lig, da flere arrangementer vil  komme op i 
nærmeste fremtid.
 
Alle ønskes rigtig glædelig Jul og godt Nytår

Frans Goldbach
RREC Danske Sektion

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

Se aktuell kalender 
på hemsidan rrec.se
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CULLINAN
JanSegerfeldt

Nu går det inte att nonchalera den längre. Det är det ingen idé att låtsas som om den inte ex-
isterar, den första Rolls-Royce som är en sports utilty vehicle (SUV) men som man hellre vill 
kalla en sports activity vehicle. Den ny Rolls-Royce Cullinan är fyrhjulsdriven och finns bara 
som kombi. Detta kan förefalla revolutionerande för Rolls-Royce Motor Cars men idag till-
verkas SUV:ar av alla bilfabrikanter, så det var nog mer frågan om när - inte om - Rolls-Royce 
skulle hoppa på den senaste branschtrenden. Det hade naturligtvis inte varit möjligt om det 
inte var för att ägarbolaget BMW har lånat sitt tekniska kunnande och gjort stora investe-
ringar i Rolls-Royce.

Nu har Rolls-Royce Cullinan introducerats här i Sverige med en officiell visning hos Rolls-
Royce Motor Cars Sverige i deras showroom på Birger Jarlsgatan och försäljningen verkar ta 
en rasande fart. De är redan sålt 14 stycken. Leveranstiden är cirka ett år. Prislapp: 3.5 milj kr 
men med litet extrautrustning kommer man lätt upp i ytterligare någon miljon.

Vad får man då för pengarna? En stor högbyggd stationsvagn med en V-12 motor på 6.75 liter 
och 563 hkr, formgiven som en ganska fyrkantig låda som är 5.3 meter lång och 3.3 meter bred 
och över 1.8 meter hög. Med en slogan som ”Effortless everywhere” vill man påskina att detta 
är en rackare på off-road-körning men det är nog inte många av de nya ägarna som kommer 
att ta ut sin nya Cullinan till platser i naturen där vägar saknas. Världens bästa bil är väl inte 
i första hand byggd för att hantera väglöst land utan för att utgöra en modern och bekväm 
stadslimousine för 2000-talet . Och givetvis gör den ingen besviken. Ofantliga prestanda, mas-
sor av spännande teknik och toppenhög kvalitet alltigenom. Det är bara att vänja sig vid att 
Rolls-Royce har antagit ännu en ny skepnad i form av en SUV.
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RREC & AHK R-R/Bentley-sektionen bjöd den 18 augus-
ti in till Michael Insulanders Spelbo Gård med garage. 
Därefter visade Sven Berg sitt anrika slott Målhammar.
Gräset var nyklippt och gårdsplanerna krattade när ett 
tjugotal Rolls-Royce och Bentley svängde in på Spelbo, 
strax söder om Enköping. Morgonsolen sken och luften 
var frisk. Utöver efterkrigsbilarna märktes en enda för-
krigsbil, Magnus Westlunds Bentley 4½-litre 1928. Efter 
finparkering samspråkades det livligt mellan gamla 
och nya klubbmedlemmar. Familjen Insulanders dött-
rar Anna Maria och Isabella hade dukat upp ett bord 
på gårdsplanen där det bjöds på kaffe med bullar och 
annat gott för de drygt 40 klubbmedlemmar med gäs-
ter som anlänt. Michael berättade kort om gården och 
öppnade portarna till garagen med Rolls-Royce Silver 
Cloud 1958 (chassinr SFE21) och Rolls-Royce Silver Spur 
1987 (chassinr HCX 215). Michael visade också upp sin 
stora Märklin-järnväg.
I kortege rullade bilarna sedan vidare till hamnen i En-
köping där de parkerades på kajen tillsammans med 
deltagarna i British Sportscar Meeting, som samtidigt 
hade sin årliga träff. Lunchen intogs på Bistrot Bom-
bance, en ”äkta” fransk bistro med flera utmärkelser i 
White Guide. Mätta och belåtna ställdes färden mot 
Målhammar. Där tog Sven Berg, f d ägare av BMW-
anläggningar i Stockholm, emot oss och berättade om 
sin tid som bilförsäljare och historien om hans anrika 
slott och gård, som han för några år sedan förvärvade 
i konkurrens med Zlatan. Det ursprungligen mycket 
stora  slottet uppfördes under 1640-talet av Lennart 
Torstensson,  fältherre i 30-åriga kriget.  Slottet har 
under Svens tid genomgått en genomgripande reno-
vering. Vi fick en exklusiv visning av den privata vå-
ningen. Innan avfärden intogs fika i ”Gula Stallet” på 
Målhammar.
En lyckad dag, synnerligen välarrangerad av Michael 
Insulander med familj, samt Rune Sahlberg.

RALLY OCH 
KULTURDAG 

VID SPELBO GÅRD OCH MÅLHAMMARS SLOTT 

Text: Olle Ljungström Foto: Rune Sahlberg
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Vi hamnade i Holland i Duiven, strax utanför Arnhem i Holland 
detta år av det Continentala Rallyt –  långt från medeltidsborgar 
från 2017! 
Hotell Van der Valk Duiven, beläget strax vid motorvägen A12, 
var  lätt att hitta och med stor avskild parkering för våra bilar! Vid 
ankomst på söndag fanns personal på plats för att ta hand om 
bagaget och i främsta ledet hotellägarens fru Kelly, som inte var 
rädd att ta i och som under rallydagarna alltid fanns på plats och 
såg till att allt var som det skulle! En fantastisk person och en god 
hjälp för organisatörerna!

Antalet deltagande bilar blev 49 st (varav fem ekipage från svens-
ka sektionen!) allt från 1926 fram till 2015. Deltagande personer 
90 st från nio olika europeiska länder.
Söndagen blev ett återseendets afton både med ”gamla” vänner 
och flera ny tillkomna. Välkomstdrink i baren följdes av middag i 
hotellets restaurant - en tidig kväll - då det varit en lång resedag 
för många.

Måndag 10 september

startades efter frukost med individuell körning till Osterbeek och 
Airborne Museum, som visar och berättar om slaget vid Arnhem 

under andra världskriget. Mycket detaljerat och intressant, rätt 
emotionellt att gå runt och uppleva både ljud- och iscensättning 
av dessa krigiska moment. I regel försöker vi undvika krigsplatser 
och monument på våra rallyn men detta var svårt att ignorera. 
Efter guidade turer och rundgång, gick vi ”nästdörrs” för en lunch 
på restaurant Klein Hartensteins terrass. Vädret var fantastiskt 
soligt och lagom temperatur.

Undertecknad upptäckte till sin fasa att alla körinstruktioner bli-
vit helt fel - hade jag hållit kartan upp o ner? - på de printade kör-
anvisningarna. Vilket misstag! Lyckligtvis finns numera GPS och 
andra tekniska metoder att finna vägar, så resten av rallyt fick gå 
enligt dessa anvisningar!

Eftermiddagen tillbringades på olika håll och slutligen återfanns 
alla på hotellet i lagom tid för ”möte i baren” och kvällens middag, 
serverad i Maxima-salen på första våningen, med underhållning 
av Jeanine & Eric, en duo från Normandie som varit med oss förr.

Tisdag 11 september

En längre bilkörning till Boxtel, ungefär en timme, till vad som en 
gång var en hönsfarm, men numera stoltserar som elegant bilsa-

long, Classic Carpark, med inte bara Rolls-Royce och Bentleys utan 
även många andra märken.
Ägaren Anton van Dijk gav oss historien om det hela och efter 
rundvandring serverades en läcker lunch-buffet.
Klaus-Josef Rossfeldt, känd för sina foton och böcker om Rolls-
Royce och Bentley, dök upp och tog mera foton av bilarna parke-
rade utanför. Vädret höll i sig och det blev en förträfflig dag. Så 
småningom återvände alla till hotellet och mötte i sedvanlig ord-
ning upp för förfriskningar i baren och middag.

Denna kväll var medlemmarna från den holländska sektionen in-
bjudna för att  ”mingla” och delta i middagen. Hela åtta personer 
från sektionen anlände, därav sekreteraren Paul Schorl med fru 
Hansje! Någon sa att sektionen inte är speciellt aktiv när det gäl-
ler att socialisera och även medlemmarna själva medgav att det 
förhåller sig så. 
Under middagen kom en kostymklädd dam in och svamlade och 
pratade och ingen förstod vad hon ville, förrän hon sa något om 
organisatörer och en present i en papperskasse, som hon prompt 
tappade i golvet med ett stort krasch! En servitör kom till hennes 
assistans och helt plötsligt var vi presenterade av ljuvliga arior - 
De tre sjungande servitörerna hade ”slagit till” igen! Det blev en 
underbar afton till deras arior och musikal-låtar.

Onsdag 12 september

Detta var officiellt en ”ledig dag” men med ett förslag att besöka 
ett privat bilmuseum i närliggande Arnhem och Dr Tony Biene-
manns privata samling. Många åkte dit och fick en mycket trevlig 
dag, med Dr Bienemanns historier om sina bilar. Han kör rallyn 
(långt ifrån de vi gör) ute i vildmarken med en Rolls-Royce Silver 
Cloud ”Chinese eye”, som han plågar till max! Bilen fanns på plats 
och när han startade upp motorn flög nästan håret av huvudet! 
Wow! Ja, en annorlunda användning och sätt att ”förstöra” en 
elegant bil!

Eftermiddagen var sedan fri att göra vad man så ville. Kvällen blev 
lugn med en drink och en middag i hotellets retsaurant.
     
Torsdag 13 september

Idag var det dags för långåkning igen. Kosan ställdes till Harder-
wijk, en litet fiskeläge vid sjön Ijsselmeer ca en och en halv timme 
från Duiven. Harderwijk var en gång i tiden en Hansa-stad och 
hade en mycket intressant gammal stadskärna. Lunch åtnjöts 
i ett av Van der Valks hotell lite i utkanten av stan. Det blev ett 
överraskningsbesök av James och Carol Black i en James Radley 

RREC CONTINENTAL 
RALLY 2018

Rally Gelderland 9 - 15 september
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1913 Alpine trial-vinnar-Silver Ghost (chassinummer 2260E) ägd av 
John Kennedy från Nya Zealand. James och Carol hade gjort sam-
ma resa över alperna och var på väg till Irland, där James skulle 
studera bilmodellen närmare men gjorde ett kort stopp för att 
hälsa på alla!

Drinkmötet i baren på kvällen  följdes av en mycket annorlunda 
middag, en s k ”Gastro-cooking”, där kockarna lagar maten som 
man vill ha den, vid olika spisar. Typ levande gående bord! Men alla 
tycktes uppskatta detta!

Ingen hade nämnt någon kvällsunderhållning, så det blev en över-
raskning när en violinist kom spelandes från bakom en gardin! Än 
en gång hade vi lyckats få Ray (som är från Taiwan) att komma 
och spela för oss och sammanstrålade strax efteråt med sina båda 
kollegor Andy och Ruth och den irländska musiken var i full gång! 
Onödigt att nämna att dansen tråddes till långt inpå kvällen.

Fredag 14 september

Ja, så hade rallydagarna passerat och nu var vi framme vid den 
sista! På programmet stod en tur till De Hoge Veluwe National 
Park med Kröller-Möller konstmuseet, som kan skryta med att ha 
den näst största Van Gogh-samlingen i världen. Det var en ma-
gisk plats med alla konstverk inomhus i galleriet och utomhus i 
parken med alla statyer och körningen genom den stora parken, 
vidunderligt vacker! Det är lätt att köra fel här och undertecknad 
med make lyckades med konststycket! (Ingen är perfekt!) Mobilen 
ringde och en av våra deltagare sa: ”Var är ni? Vi blir inte insläppta 

i museiparken förrän ni är här!” Lyckligtvis tog vi rätt avfart och var 
på plats några minuter senare - allt frid och fröjd! Det var mycket 
att se och mycket att gå, så när lunchen serverades under en mar-
kis i trädgården var det en välkomnad paus.

Efter allt detta var det dags för ”Galabanketten” och avslutnings-
kvällen. ”Le Week-End Band” med Francis och hans familj från Al-
sace spelade för oss, som på alla andra rally avslutningar.

En födelsedag upptäcktes och alla sjöng ”Happy Birthday” för en 
något generad man. Nästa överraskningsmoment var att flera 
sektioner överrumplade ”organisatörerna” med gåvor och lovord - 
vi tackar och bugar! Efter detta tumult, in kom desserten, buren av 
kockar och servitörer med sprakande fyrverkeri! Wow!

När lugnet lagt sig så var det dags att presentera två priser (som 
vänligt sponsrats av Rohdins Classic Cars). Hotellets stab hade 
under dagen tittat runt bilparkeringen och hittat två favoriter: En 
”gammelbil”: Rolls-Royce Phantom II 1932, ägare Garry och Kim 
Hall från Storbritannien, samt en av nyare modell: Rolls-Royce 
Ghost 2010, ägare John och Anne Hanford, också Storbritannien. 
Därefter tråddes dansen till fram på små timmarna.

Det var ett påtagligt tomrum efter allas vår rallyfotograf Bengt 
Olceders bortgång! Det noterades att rallyskylt nr 2 inte fanns 
med längre. Den är och förblir Bengt och Maries. Med ett leende 
mindes deltagare från förra året när djärve Bengt klev in i körs-
bärsplocknings-kranen och lyftes högt upp i luften för att ta sina 
foton! ”One of a kind”!

Lördag 15 september

Adjö och farväl! Ännu en vecka hade tillbringats i gamla och nya 
vänners lag och nu var det dags för avresa. Bilarna satte av i olika 
riktningar och snart var parkeringsplatsen tom! Alltid en ödslig 
känsla när den bara för ”en stund sedan” varit full av liv och rörel-
se. Men vi ses igen! Nästa år i maj blir det åka av i Bonny Skottland 
och följs senare i september av ännu ett Continental Rally. Håll 
uppsikt i Bulletinen och e-mejlen om närmare information.
Kör försiktigt!

Vid pennan
Mona-Lisa Illingworth



12 13

DROTTNINGENS VAGNAR PÅ 
AUKTION

JanSegerfeldt

På Bonhams stora auktion i samband med Goodwood Revival den 
8 september 2018 såldes ett par av det brittiska kungahusets ab-
solut mest intressanta motorfordon.

Det kan förefalla märkligt att dessa bilar skulle säljas och bli till-
gängliga för kreti och pleti som hade råd att köpa dem men det 
är faktiskt inte så ovanligt att kungahusets fordon har sålts ef-
ter det att de inte längre har fyllt någon funktion för ägaren. Det 
som är märkligt i sammanhanget är väl snarare att det inte var 
kungahuset som nu var säljare. De här fordonen har länge tillhört 
Rolls-Royce Motors Ltd. Efter det att Volkswagen och BMW kom in 
som ägare till de engelska kronjuvelerna (Rolls-Royce och Bentley 
alltså) så har det varit Bentley som har ägt de kungliga ekipagen. 
Nu hade tydligen Bentley bestämt sig för att man inte hade nå-
gon användning för de här bilarna längre och att de således kunde 
säljas.

Den mest intressanta bilen är 4BP5 en Rolls-Royce Phantom IV 
(kallad Jubilee medan den byggdes) vars chassi gjordes i Crewe 
1953. Chassit skickades till Hooper för att bebyggas med en lan-
daulet-kaross som var i stort sett en kopia av en motsvarande 
kaross som en av kungahusets Daimler DK400 redan hade och 
lackerad i de kungliga färgerna claret and black med en coachline 
i vermillion. Rolls-Royce hade nog förväntat att kungahuset skulle 
köpa bilen men något avtal om köp tecknades inte då. I stället fick 
hovsatllet låna bilen vid åtskilliga tillfällen. Det slutade med att 
hovstallet köpte bilen i januari 1959. Som kungabil har den inte 
haft något engelskt registreringsnummer. Genom åren har åtskil-

liga kungligheter och andra högt uppsatta personer åkt i den här 
bilen. Det lär finnas en oskriven lag som säger att en Phantom IV 
inte får säljas till vem som helst. En sådan bil som har haft kung-
lig ägare skulle i stället återlämnas till fabriken efter avslutad an-
vändning. Så skedde också med 4BP5 år 2002 efter att den hade 
varit i tjänst i drygt 40 år i den engelska kungafamiljen. De senas-
te åren hade bilen varit utlånad av Rolls-Royce till RREC och den 
stod då uppställd på The Hunt House, där många av våra medlem-
mar har kunnat se och njuta av bilen. Senast i år användes den av 
Meghan och prins Harry vid deras bröllop i Windsor.

Nu skulle bilen säljas på Bonhams auktion och förväntningarna 
var höga på att bilen skulle uppnå rekordbelopp, kanske över 20 
milj kr. Men resultatet av försäljningen blev en köpeskilling på 
£800.000 eller ca 9,2 milj kr. Det är en ansenlig summa men mot 
bakgrund av de stora belopp det ofta handlar om idag i classic 
car-världen så får det här priset nog anses vara en besvikelse. På 
samma auktion såldes till exempel en Ferrari Lusso för £9.21.666. 
Den kungliga Rolls-Roycen finns i ett enda exemplar i det här ut-
förandet och är byggd på ett chassi som uteslutande såldes till 
kungar och presidenter, bara 18 chassin tillverkade i serien och 
denna bil har en proveniens som är helt oslagbar. Kommer den att 
bli inlåst nu av sin nya ägare, så att vi inte kommer att kunna se 
den i fortsättningen?

Den andra bilen som också har kunglig bakgrund är Rolls-Royce 
Phantom V State Limousine av Park Ward, en av två kungliga bilar 
med specialbyggd glaskupol över passagerarutrymmet (kallade 

Canberra under byggtiden) men i övrigt i stort sett en standard 
Phantom V 1960. Den tillhörde hovstallet från början och använ-
des i många officiella sammanhang. Den har bara haft en försik-
tig ägare. Förväntat försäljningspris låg på 12-18 milj kr. Den verkar 
inte ha blivit såld men det lär pågå en försäljning i efterhand till 
en lägre summa än tidigare.

Det var ytterligare bilar med kunglig proveniens som var med 

på auktionen men det verkar inte som någon av dem blev såld. 
Kanske nådde de inte upp till reservationspriserna. Nu är det flera 
personer som är bekymrade att Bentley Motors Ltd (Volkswagen) 
ska bestämma sig för att sälja ut även den sista juvelen i kronan, 
Rolls-Royce Silver Ghost ch nr 60551 reg nr AX201, ofta ansedd som 
världens mest värdefulla bil alla kategorier. Det bästa och säkraste 
för framtiden skulle väl vara att den kunde få återgå i Rolls-Royce 
Motor Cars (BMW) ägo.
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Tjolöholm Classic Motor
JanSegerfeldt

20 maj 2018

Kultur på hjul. Tjolöholm Classic motor är Sveriges största Classic-evenemang. Man beräknade totalt 1 300 
utställda bilar, mc, traktorer mm från 75 olika klubbar. Även i år deltog RREC med en egen monter. Ett urval 
från RREC ́s monter som omfattade tolv bilar, varav tio Rolls-Royce och Bentley plus en M.G. TA Cream 
Cracker och en Vanden Plas Princess Limousine. Johan Hultstam har gjort den fina klubbaffischen.
Strålande väder, iskall champagne och glada människor hela dagen!
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Derby Bentley, 3 ½ L, Thrupp & Maberly (four door four light) sports saloon, B1DK.
Levererad i juni 1935 till C.L. Breeden.
Aluminium coachwork,  (design no. B986/A) en av två tillverkade. Body no. 6141. 
( beskriven på sid. 142 i boken ”Coachwork on Derby Bentleys”  by James Taylor).
Motor helrenoverad i alla detaljer med nya delar där så erfodrats bl.a. ny kamaxel, nya kolvar, 
ny aluminium topp. All el nydragen med kablar i original utseende.Centralsmörjningssystemet renoverat 
och fungerande. Ny kylare, Nya däck, Nytt avgas system. Bakaxel och pinion renoverade, nya ”hubs” till 
bakhjulen.Bensintanken rengjord, nya bensinpumpar. Karossen och interiören är i gott ”patinerat” skick.
Den har körts ca 20 mil sedan renoveringen.
Bilen importerades till Sverige 1975 och tillbringade bl.a. 15 år på museum innan jag tog över den 2010 
och påbörjade renoveringen.
Den är nu till salu, kontakta Christer Byhr, christer@byhr.se

UNIK DERBY BENTLEY TILL SALU
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En av de modeller i Rolls-Royce-sortimentet som har gjort minst 
väsen av sig är Phantom VI. Med en tillverkningstakt på bara någ-
ra få bilar per år under tiden 1968-1992 var den inte precis någon 
storsäljare och försäljningen dök starkt mot mitten av 1980-ta-
let, så att den ändå fick en så lång produktionstid som 25 år är 
verkligen imponerande, särskilt som det började bli ont om vissa 
komponenter till den på slutet. I princip bygger den ju på Silver 
Cloud-generationens teknik, så det var en mycket konservativ mo-
dell och inte direkt fråga om någon high-tech.

Det är nu 50 år sedan modellen introducerades. På hösten 1968 
valde man att gå ut med att Phantom V hade fått en ersättare 
som fick ett eget namn Phantom VI trots att den i princip var 
samma bil som Phantom V. En av få skillnader var att man byggde 
in luftkonditioneringsanläggningen som i första hand hade kon-
struerats för den moderna Silver Shadow. Märkligt nog var pro-
totypen/förproduktionsexemplaret till Phantom VI i själva verket 
en 1967 års Phantom V med chassinummer 5VF83, som blev en ny 
modell genom att tilldelas ett nytt chassinummer PRH1500. Se-
nare användes denna bil i krocktesterna som gick ut på att man 
körde den med 50 km/t rakt in i ett stort betongblock, så den blev 
mycket allvarligt skadad och faktiskt inte godkändes i testet! 

Phantom VI med sitt separata chassi och kaross byggdes av det 
av Rolls-Royce helägda Mulliner/Park Ward i deras verkstads- och 
serviceanläggning på High Road i Willesden i London. Tillverk-
ningen flyttade 1973 en liten bit till en annan byggnad på Hythe 
Road i Willesden och där fortsatte man ända till slutet. På bara 
20 år steg priset för en standardutrustad Phantom VI från £13.123 

vid introduktionen 1968 till £350.000 år 1988. Mulliner Park Ward 
byggde hela 45 bilar under år 1971 men produktionen dippade 
snabbt kring år 1980 till bara 12 stycken och de sista tio åren bygg-
des inte mer än tre-fyra stycken om året. Allt som allt byggdes 374 
stycken Phantom VI, varav 346 var statslimousiner och alla var av 
en och samma Mulliner Park Ward-design. Den betydligt dyrare 
State landaulet-versionen gjordes inte mer än i 12 exemplar. Man 
hade planerat att lägga ner Phantom VI-modellen helt 1985 men 
den fick okej att fortsätta ett tag till. Den skulle ändå komma att 
hindras av brist på delar, så de två absolut sista exemplaren le-
vererades 1992. Givet de otidsenliga produktionsmetoderna så 
måste det ha blivit ohållbart dyrt att göra en bil med denna för-
åldrade teknik i så få exemplar (15 ex i snitt på 25 år) trots viss 
fortsatt efterfrågan. Den naturliga bortre ekonomiska gränsen 
för modellens fortlevnad måste då redan ha varit passerad, dels 
genom att vissa komponenter inte gick att få tag på och dels ge-
nom att sådana erfarna anställda som kunde hantverket inte var 
yrkesverksamma längre. Man kan lätt förstå att prislappen på de 
sista bilarna bör ha legat en bra bit högre än det ovan sist nämnda 
fasta standardpriset.

Phantom VI kom således för 50 år sedan i år, så det är dags för 
ett diskret och stillsamt jubileumshurrande. Glädjande nog har de 
allra flesta Phantom VI överlevt under alla dessa år. Modellen får 
stå som en sista påminnelse om gamla tiders bilproduktionsme-
toder då kunniga mekaniker och karosseribyggare krävdes för att 
åstadkomma ett perfekt resultat, långt före den tid när allt görs 
med hjälp av datateknik i massupplagor och av robotar och pro-
duktionsenheterna ägs av centraleuropeiska storbolag.

ROLLS-ROYCE PHANTOM VI 
FYLLER 50

JanSegerfeldt
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NÄR FÖDDES 
BENTLEY?

Bentley Motors avser att fira sitt hundraårsjubileum nästa år, 
alltså under 2019. På företagets officiella hemsida bentleymotors.
com kan man läsa att det var den 10 juli 1919 som Bentley Motors 
grundades och att det är på den dagen exakt 100 år senare som 
firandet ska äga rum. RREC-medlemmen och Rolls-Royce-histori-
kern/författaren K J Rossfeldt skriver på hemsidan rrab.com under 
månadens bil om Bentley 3-litre-prototypen EXP2 från 1919. Han 
ifrågasätter där huruvida det nuvarande bolaget Bentley Motors 
verkligen har riktigt klart för sig vad som är rätt datum för grun-
dandet. Naturligtvis är det superviktigt när man ska fira sitt eget 
jubileum att man vet exakt vilken dag allt började! Borde inte kor-
rekt datum vara den 18 januari 1919, ja kanske möjligen redan den 
10 januari? - undrar Rossfeldt. Han nämner att tidningen The Au-
tocar rapporterade om en kom-
mande Bentley-bil redan den 8 
mars och den 17 maj. Bentley Mo-
tors beviljades ett patent den 13 
maj, så då måste väl rimligen fö-
retaget ha existerat? Hur kan då 
Bentley Motors ange den 10 juli 
som officiellt startdatum?

Det är inte alltid så enkelt att 
bestämma den exakta dagen för 
ett bolags födelse. Det finns om-
ständigheter som medför en hel 
del komplikationer, inte minst 
juridiken bakom bildandet. Självklart kan man inte bara skapa en 
bil från en dag till en annan. Det krävs insatser från flera personer 
tillsammans och man behöver köpa material, beställa komponen-
ter och anställa medarbetare och dessa behöver en lokal att verka 
i och dessa händelser kan vara spridda över lång tid.

Jämför med Rolls-Royce som firade sitt hundraårsjubileum på da-
gen 100 år efter att Rolls och Royce träffades första gången den 4 
maj 1904. Avtalet mellan de båda om att tillverka bilar med nam-
net Rolls-Royce skrevs under först den 23 december samma år. 
Bolaget Rolls-Royce Ltd bildades formellt först i mars 1906, alltså 
nästan två år senare! Ändå firade Rolls-Royce sitt 100-årsjubileum 
2004.
Vad som hände vid starten av Bentley beskrevs så här i en artikel i 
RREC Skandinaviska Bulletinen nr 1 2012 sidan 30:

Walter Owen Bentley hade varit anställd i bilbranschen och 
utvecklat aluminiumkolvar i motorer och han hade fått år 
av tekniskt arbete och erfarenhet från franska DFP och från 
det militära innan han satte igång med att utveckla en egen 
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bil. Den 18 januari 1919 bildades Bentley Motors och i samma 
månad träffades Bentley, Fred T Burgess från Humber och 
Harry Varley från Vauxhall på ett litet kontor på Conduit 
Street, Mayfair, West End, London, för att planera den nya 
bilen. Bolaget ombildades den 10 juli 1919. Redan i oktober, 
efter bara nio månaders arbete, hade Bentley-teamet byggt 
färdigt den första motorn och kunde visa upp den på bilut-
ställningen 1919.

Ovanstående beskrivning bygger på uppgifter i W O Bentleys 
egna memoarer men avser i första hand tillblivelsen av den första 
Bentley-motorn. Från en mer strikt juridisk synpunkt kan redogö-
relsen kompletteras så här:

Med hjälp av brodern H M Bent-
ley och £2000 kunde W O Bent-
ley köpa in sig i bilimportfirman 
Lecoq & Fernie i januari 1912, som 
företrädde de tre franska bil-
märkena Buchet, La Licorne och 
Doriot, Flandrin et Parant (DFP). 
De två första märkena var rätt 
ointressanta enligt W O, så det 
var med DFP som affärsmöjlighe-
ter öppnades. På köpet fick man 
ett kontor på Hanover Street i 
London och en servicestation på 
New Street Mews. Bröderna kun-

de snart överta hela företaget och den 10 juni 1912 bytte det namn 
till Bentley and Bentley Ltd. 
Så snabbt framåt till januari 1919. W O hade vissa idéer om att 
bygga en bil och den 20:e träffade han Burgess och Varley på 16 
Conduit Street i London för att komma överens om att göra en ny 
bil. Några dagar tidigare hade William Robert Caesar på juristby-
rån Druces & Atlee ordnat med papperen så att Bentley Motors 
Ltd kunde grundas formellt. Det nya bolag förvärvade designer 
och ritningar för en förbättrad bil plus vissa andra rättigheter från 
Bentley and Bentley Ltd i likvidation för £7.000. Handlingarna un-
dertecknades och registrerades den 18 januari. Ett halvår senare, 
den 3 juli, trädde detta Bentley Motors Ltd i frivillig likvidation för 
att avvecklas. Därefter överfördes namnet Bentley Motors till ett 
nybildat bolag, Bentley Motors Ltd, som den 8 juli övertog alla till-
gångar i Bentley Motors Ltd i likvidation för £30.000. Snart bör-
jade man se sig om efter en fabrik att bygga den tilltänkta bilen i 
och hittade mark i Cricklewood. Resten är, som man säger, histo-
ria. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det Bentley Motors 
Ltd som registrerades den 10 januari 1919 togs över ”lock, stock 
and barrel” av det Bentley Motors Ltd som bildades den 10 juli 1919 

(inklusive namnet!). Redan den 17 maj 1919, alltså före den 10 juli, 
kunde man läsa en teknisk beskrivning i motortidningen The Au-
tocar av den nya Bentley Three-litre med ett tecknat chassi och en 
fantasibild av en färdig bil. Någon bil fanns inte vid den här tiden 
men på bilutställningen i London i oktober 1919 visades ett nästan 
färdigt chassi upp med en 3-liters motor. Man utlovade leverans 
till kunder under 1920 men det skulle dröja ända till september 
1921 innan den första produktionsbilen var färdig. 
Så vilket datum är egentligen korrekt att utgå från vid firandet av 

Bentleys hundraårsjubileum? 
Om man menar att det Bentley Motors Ltd som bildades 1919 lever 
kvar än idag som samma bolag och alltså kan fira 100 år som fö-
retag, så har man accepterat kontinuiteten, trots återkommande 
störningar i form av likvidations- och konkurssituationer bland 
annat 1931, 1971 och 1998. Om man ska vara konsekvent, borde väl 
då det mesta tala för att det är den 10 januari 2019 som är rätt dag 
att fira jubileet och inte den 10 juli samma år?

HALVÅRSRAPPORTEN
JanSegerfeldt

Det är glädjande att höra att Rolls-Royce Motor Cars i sin första halvårsrapport för 2018 redovisar en försäljningsök-
ning med 13 procent. Alla marknaderna i världen uppes vara starka och den kinesiska, som har varit litet problematisk 
på sistone, har nu ryckt upp sig betydligt, säger man. Den första nya Phantom VIII levererades i januari 2018 medan den 
helt nya SUV:en Cullinan inte är klar att levereras till sina kunder förrän i början av 2019. Orderböckerna är välfyllda, 
vilket inte bara gäller de nya modellerna utan även Ghost, Wraith och Dawn, inte minst på grund av Black badge-
versionerna som lockar nya och yngre kundkategorier. Nästan alla bilar som säljs har ett större eller mindre inslag av 
Bespoke, specialtillbehör som gör bilarna betydligt dyrare än enligt grundprislistan. Den goda ekonomin har gjort att 
man har kunnat anställa ytterligare 50 personer så att man nu är uppe i 1 800 anställda i Goodwood-fabriken i England.
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TORSTENS BIL PÅ 
AUKTION

JanSegerfeldt

Torsten Kreugers legendariska Rolls Royce Silver Wraith Park Ward 
saloon WVA22 från 1947, som ursprungligen var gul och svart, blev 
på sin tid för många stockholmare en symbol för efterkrigsårens 
framtidstro när den sågs passera med Torsten själv i förarsätet. 

Bilen har överlevt i Sverige och nyligen var den till salu. 
Bålsta auktionshall hade fått uppdraget att sköta försäljningen 
med budgivning online fram till den 28 oktober kl 21.00. Utrops-
priset var satt till 500 000 kr medan förväntat slutpris rörde sig 
om 700.000-800.000 kr. Men budgivningen gick trögt och låg 
bara kring 100.000 kr i början. Under den sista auktionsdagen 
dubblerades summan men slutbudet på 257 000 kr räckte ändå 
inte, för bevakningspriset hade inte uppnåtts. Kan det ha varit de 
förskräckliga hjulen som fick budgivarna att rygga tillbaka?

Bilen registrerades i Sverige den 29 september 1947 med ingenjö-
ren Torsten Kreuger, Ekudden, Djurgården som dess första ägare. 
Han behöll bilen i fem år. Den 23 maj 1952 tog försäkringsbolaget 
AB Fylgia över bilen. Det hör till saken att han hade krockat med 
bilen vid möte med en tankbil från Texaco ute på Djurgården där 
han bodde så att den blev så illa tilltygad att den skickades till 
England för reparation. Det var i den vevan den lackerades om till 
nuvarande färgställning, svart och brun. Men Torsten Kreuger ville 
inte längre behålla bilen. De höga reparationskostnaderna gjorde 

det svårt att sälja bilen vidare. Den 2 december 1952 fick Wiklunds 
hand om bilen. Redan den 24:e i samma månad övertogs den en-
ligt registeruppgifterna av direktören Marcus Holm på Fjällgatan 
40 i Stockholm. Möjligen hette han egentligen Tigerholm i efter-
namn men som affärsman i elbranschen kallades han allmänt 
för ”Greven på Fjällgatan”. ”Greven” lyckades köpa bilen genom 
en något udda överenskommelse: Som vederlag vid bytestrans-
aktionen lämnade han sin öppna HRG-sportvagn från 1953 samt 
en travhäst och en kristallkrona. Han behöll Rolls-Roycen ända till 
den 9 juni 1965 då den åter fick ny ägare i form av HEB-resor AB på 
Blasieholmstorg. Ett halvår senare den 29 december 1965 tog AB 
Rolf Heider på Birger Jarlsgatan 101 över bilen, antagligen för en-
dera vidareförsäljning eller skrotning, men inte förrän den 30 maj 
1969 fick bilen en ny ägare, Hans Arvid Eriksson i Järfälla. Sedan 
2017 står Taimi Lahja Eriksson i Spånga som bilens ägare.
Det kan noteras att Torsten Kreuger redan hade hunnit köpa en 
annan Rolls-Royce, också en Silver Wraith ch nr WOF12, med leve-
rans i december 1951, så han var nog inte lika intresserad WVA22:s 
öden sedan han sålt den vidare. 
WVA22 hade sitt största ögonblick i kändisvärlden, när den använ-
des 1975 när Polar Music gjorde ett skivomslag med hela ABBA-
kvartetten sittande i bilen. Alla fem originalhjulen finns faktiskt 
kvar, så den som är intresserad av ta över bilen kanske kan för-
handla sig till ett bra pris!
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 Barker & Co´s 
nära förhållande till Rolls-Royce Ltd

Det brukar sägas att företaget Barker & Co Ltd är ett av de absolut 
äldsta karossmakarföretagen i England genom att firman grun-
dades så långt tillbaka i tiden som år 1710. En av Queen Annes mi-
litärer i det kungliga hästgardet hade genom sina goda kontakter 
med folk vid hovet goda förutsättningar för att etablera ett före-
tag för tillverkning av hästdragna vagnar och attrahera och an-
ställa de duktigaste hantverkarna som fanns att tillgå i branschen. 
Alltså bildades det nya företaget och fick sina verksamhetslokaler 
på Chandos Street nära The Strand mitt i London. Det gick genast 
bra för Barkers och succén var som given från början.

Genom hela 1800-talet hade Barkers särskilt högt anseende som 

tillverkare av fina vagnkarosser. Bland kunderna inräknades Eng-
lands kungar Georg III och William IV. Det berättas att drottning 
Victoria lät beställa så mycket som 24 olika hästdragna karosser 
från Barkers under sin långa regeringstid. Så Barkers rykte var re-
dan grundmurat när de omkring år 1900 bestämde sig för att ock-
så starta tillverkning av karosserier till automobiler. De lyckades 
så bra att deras konkurrenter blev gröna av avund. Tursamt nog 
råkade de stå den unge Charles Rolls nära. Han hade precis satt 
igång med bilförsäljning i sitt bolag C S Rolls & Co Ltd och, efter att 
ha sett en provkaross som Barker hade visat honom, blev han så 
mäkta imponerad att han i fortsättningen utlovade att alla Rolls-
Royce-bilar, som han just hade börjat sälja efter ett lyckat möte 
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med en bilmekaniker i Manchester vid namn F H Royce, skulle 
förses med karosserier från Barkers. I alla fall är det vad som upp-
ges i den första publicerade försäljningskatalogen för Rolls-Royce 
tryckt 1905 (se RREC Skandinaviska Bulletinen nr 3 2018 s 36-37 - 
men lägg märke till att namnet Barker hade photoshoppats bort 
på broschyrbilderna!)

Det självständiga företaget Barker & Co Ltd ombildades 1905 och i 
samma veva ändrades namnet till Barker & Co (Coachbuilders) Ltd. 

De blev från och med nu den officiella karosserimakaren för Rolls-
Royce och detta varade långt in på 1930-talet. Samarbetet kom 
alltså att fortgå i mer än 25 år, trots att det fanns många andra 
firmor, särskilt i London, som också kunde erbjuda lika ståtliga och 
välbyggda karosser på lyxbilschassin som de som Barkers byggde. 
De båda väletablerade konkurrenterna Hooper och H J Mulliner 
stod i främsta ledet, även om de ofta erbjöd något mer formellt 
utformade modeller och inte ansågs ha riktigt samma lätta hand-
lag som Barkers visade med sina designer. Ett klart lyckokast var 

Genomgående så angav inte Rolls-Royce i försäljningsbroschyrerna vilka utomstående företag som hade framställt 
karosserna på de däri avbildade bilarna. I den här mycket ovanliga tvåsidiga trycksaken för en Rolls-Royce 20/25 anges 
dock att bilderna visar en Barker limousine. Bladet verkar märkligt nog inte utgivet av Rolls-Royce Ltd den här gången. 
I vart fall anges inte deras företagsnamn på trycksaken, vilket är anmärkningsvärt för ett reklamblad med deras bil 
(chassi). Däremot anges företagsnamnet Barker & Co tydligt på baksidan, trots att trycksaken utan tvekan är produce-
rad av samma tryckeri som gjorde alla Rolls-Royce Ltd:s liknande broschyrer vid denna tid. Det mesta talar för att det 
inte är utgivet av Barker själva men snarare att Rolls-Royce Ltd har låtit framställa reklambladet som ett marknads-
föringsverktyg för samarbetspartnern Barkers i deras egenskap av återförsäljare av Rolls-Roycebilar och alltså inte i 
första hand som reklam för det ”fristående” karosserimakarföretaget Barker.
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Barkers utformning av en stor öppen Roi-de-Belge-kaross för Rolls-
Royce Silver Ghost (ch nr 60551, reg nr AX201), alltså den bil som 
målades i silver och användes som reklampelare för märket under 
de viktiga tidiga åren 1907-1911 och som fortfarande finns kvar i 
företaget (det vill säga Volkswagen). 
En annan öppen modell som Barkers anses ha ”uppfunnit” är The 
barrel-sided tourer, en öppen horisontellt rak form med vertikalt 
välvda sidor, ofta på ”ren svenska” kallad Torpedo. Även om Bar-
kers hade en ledande ställning när det gällde att karossera Rolls-
Royce-chassin, så förekom även deras designer för andra förnäma 
chassin som Bentley, Delage, Hispano-Suiza och Mercedes.

Detta ensidiga gynnande av Barkers från Rolls-Royce Ltd:s sida 
innebar till exempel att det alltid fanns en Rolls-Royce med Barker-
kaross på de årligen återkommande engelska bilutställningarna, 
ibland på Rolls-Royces monter men även på Barkers egen. 
Man kan utan vidare påstå att Rolls-Royce hade ett så intimt sam-
arbete med Barkers att personal från Rolls-Royce strövade fritt 
omkring hos Barkers som om de var lika hemmastadda där som i 
det egna företaget. Så nära bedrevs samarbetet att vissa Barkerka-
rosserade Rolls-Royce närmast framstod som vore de Rolls-Royce´s 
internt tillverkade ”standardmodell”. Experiment- och provbilar 
bar ofta deras karosser, vilket måste ha inneburit att Barkers till-
läts medverka även i Rolls-Royces topphemliga utvecklingsarbete. 
Man skulle nästan kunna gå så långt som att säga att Barkers ka-
rosser nog ofta i själva verket utformades av Rolls-Royce i Derby, 
för de var så lyhörda till allt som kom från det hållet att deras själv-
ständighet på goda grunder kunde ifrågasättas. 
Mot bakgrund härav framstår det som något anmärkningsvärt att 
det i reklamen från Rolls-Royces sida talades så tyst om vem som 
hade utformat karosserierna. Vagnkorgstillverkarens namn an-
vändes i princip aldrig i marknadsföringen av bilarna, ens när man 
sålde kompletta bilar, vilka förstås inte förekom officiellt, eftersom 
bilfabriken i Derby enbart tillverkade chassin. Ett vant öga lägger 
lätt märke till att bilder i försäljningsbroschyrerna från Rolls-Royce 
visserligen ofta visar bilar med Barkerkarosser men likväl brukar 
det inte framgå i skrift att så är fallet. Kan detta möjligen antyda 
att designerna i själva verket var ritade av anställd personal i Der-
byfabriken?

När Barkers började inom bilindustrin omkring 1900 hade de sin 
verkstadslokal i Covent Garden i Londons West End men 1909 flyt-
tade man tillverkningen en liten bit ut från stadskärnan till Olaf 
Street, Shepberds Bush, London W11. Samtidigt behövde man då 
inrätta en egen försäljningslokal i centrala London. 
En fashionabel sådant fann de snart på South Audley Street inne 
i Mayfair. 
Men hade Barkers verkligen råd med en dyr lokal i Londons flot-
taste delar? Kan möjligen Rolls-Royce ha varit delaktiga i Barkers 
strategi? En antydan till detta får man av att de prestigemässiga 
lokalerna på 66-69 South Audley Street utgjorde försäljningskon-
tor för Rolls-Royce-återförsäljaren Barker, alltså inte i första hand 
karossbyggaren, eller var detta samma sak? 
Det hände nog relativt ofta att en presumtiv Rolls-Royce-kund 
kom promenerande förbi på gatan och lockades in för att se på 
en ny eller begagnad Rolls-Royce som han bara råkat få syn på i 
skyltfönstret. Så närvaron här på fina gatan gynnade säkert båda 
parter.

Även om Barkers inte i första hand kom att stå för innovation och 
utveckling, så hade de fortfarande under 1920-talet en ledande po-
sition inom karossbyggeriet. Deras designer var imponerande och 
de excellerade i att kunna åstadkomma stora rymliga och samti-
digt klassiskt eleganta konstruktioner på Rolls-Royce-chassin. De-
ras image passade perfekt för en konservativ kundkrets. 
Till och med på det stora Phantom III-chassit utförde Barker stora 
komfortabla karosserier med glans, kanske en smula tråkiga men 
inte alls passé. Sådana moderniteter som strömlinjeform, art 
deco-mode eller design inspirerad från utlandet var inte Barkers 
melodi - men det var å andra sidan kanske inte heller något som 
tidigare nämnda karossmakerikonkurrenter omedelbart tog efter. 
Det var en väldigt konservativ bransch rakt igenom. Barkers bygg-
de många ganska likartade och fyrkantiga limousiner på det ”lilla” 
chassit (20 hp, 20/25 och 25/30) och så mycket som 114 karosser 
på Phantom III-chassin, och kom därmed på andra plats bland ka-
rossmakarna efter Hooper men före H J Mulliner.

Men i början av 1930-talet började samarbetet med Rolls-Royce 
att gnissla. En tänkbar orsak till detta var att Barkers ansåg sig bli 
mer och mer toppstyrda av Rolls-Royce. De ville behålla sin egen 
vilja och försöka låta de egna designerna hävda sig utifrån sina 
egna förtjänster. Rolls-Royce hade ständigt återkommande syn-
punkter på den höga vikten på Barkers karosserier. 
Problemet med att bilarna bara blev tyngre och tyngre krävde i 
sin tur att chassitillverkaren tvingades utveckla starkare motorer 
för att bemöta detta. Den yttersta konsekvensen blev att bilar-
nas prestanda, trots effektökningar, inte förbättrades nämnvärt 
i slutändan. Rolls-Royce förväntade av karosseriföretagen att de 
måste kunna utveckla nya förbättrade konstruktioner som gjor-
de bilarna lättare, trots att de innehöll ett överflöd av lyxigheter. 
Barkers verkade ha svårare än konkurrenterna för att banta ner 
karossövervikten. 

Hos Rolls-Royce började man så småningom inse att det fanns an-
dra firmor som byggde karosserier som var både starkare och lätt-
are än Barkers. Det var särskilt en firma som glänste - en uppkom-
ling, för den hade startat så sent som 1919 - Park Ward & Co Ltd i 
Willesden i norra London. De hade utvecklat för branschen helt 
nya revolutionerande byggmetoder för individuella karosserier 
i små serier i stål och utan att använda trästommar. Rolls-Royce 
köpte delvis in sig i det relativt unga företaget redan 1933 och 1939 
hade man tagit över helt. 
Därmed kan vi se början till slutet för det anrika Barkers. Visser-
ligen var nog Barkers kunder (inkusive de kungliga) ibland mer 
konservativa än till och med Rolls-Royce Ltd själva, så det fanns 
fortfarande en marknad för bilar med Barkerkarosserier, men för 
varje år gick försäljningen allt trögare och 1938 blev det plötsligt 
helt stopp. 
Barkers trädde i likvidation och köptes omedelbart (och förmodli-
gen ganska billigt) upp av konkurrenten Hooper. Riktigt vad Hoo-
per hade tänkt göra med Barkers är det nog ingen som vet, för 
Hooper drabbades också av ekonomiska problem och blev i sin tur 
uppköpta av Daimlers ägare, industrigruppen Birmingham Small 
Arms (BSA). Sedan kom andra världskriget emellan. Även om 
Daimler efter kriget sålde några modeller med Barkernamnet till-
lagt, så var de inte resultatet av den forna karosserimakaren Bar-
ker & Co utan bara ett plakatnamn. Barkers tid var förbi för alltid.

Henrik Frederiksen havde sat medlemmer med fruer af RREC i stævne i Helsingør havn søndag d. 5 august kl. 11.00, til en sejltur med 
hans gode skib Zar, ”en tremastet topsejlsskonnert fra 1942 og er 43 m lang”.
Vi blev på kajen modtaget af Henrik i Admiral uniform budt ombord og beskænket med Øl, Vin, Vand.
Og en jazz kvartet underholdte under hele turen, med mundér toner og sang.
Efter at skipper ”Morten” havde manøvreret det store skib ud af havnen, satte besætningen sejl, og kursen blev sat syd over hvor vi 
kunne nyde synet af kysten som gled forbi, og lyden af sejlenes  strækken og svage plafren i vinden.
Skibsklokken ringer det er tid til at indtage kabyssen, hvor en overdådigt frokost buffet ventede, efterfulde af kaffe med lækker 
pedifure, jazz kvartetten kom ned og spiller op til fællessang.
Med Kronborg i sigte blev det igen tid til at anløbe Helsingør havn. ”Der er søreme ikke megen plads at manøvrere rundt på, med så 
stort et gammelt skib, men skipper klarede det fint.”
 
En fantastisk dag på Øresund!
Susanne og Henrik skal have stor tak for denne fantastiske oplevelse.

ZAR John Andersen
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Vart man såg så stod det gamla bilar över industrigatans hela 
sträckning och inne på företagsparkeringarna. Var det kanske 
Film i Väst som höll på att spela in en film? Eller var det Sveriges 
Television SVT som spelade in en ny säsong av Vår tid är nu? Nej 
knappast med sådana lyxbilar på rad. Jag räknade till minst 80 
Rolls-Royce och Bentley och kanske 30-40 andra klassiska bilar av 
varierande märken och årsmodeller. Det var som att förflyttas till-
baka i tiden minst 20-30 år. Men människorna som rörde sig runt 
bilarna var högst verkliga och jag kände igen de flesta av dem. 
Detta var här och nu!

Det kunde bara vara en enda stor händelse: Rohdins stora gara-
geträff. Jag tycker det är märkligt hur Anders Rohdin lyckas dra 
till sig alla Rolls-Royce- och Bentley-ägare och andra ägare av fina 
gamla bilar. Denna gång hade han även rekryterat en säljare av 
en nygammal helsvensk sportbil, Indigo 3000R. Företaget som har 
tagit över hoppas sälja 25 exemplar om året av denna häftiga litet 
retro/nostalgiska modell, så då får de ligga i och se till att synas 
på så många event där sportbilsintresserade kunder kan tänkas 
uppehålla sig. Först måste man se till att sälja de tio första bilarna 
som kallas Signature Series. Vi får önska dem lycka till!

Öppet hus betyder att det bara är att komma in och bekanta sig 
med personalen hos Rohdins Classic Car AB, bli bjuden på ett glas 
skumpa, fatta penna och papper och ge sig i kast med en poäng-
promenad, som innebär att alla tävlande tvingas söka sig runt i 
byggnadens alla skrymslen för att kunna svara på diverse kluriga 
frågor, bara delvis bilrelaterade. Sedan är det dags att kolla när-
mare på alla bilar som står uppradade inomhus, placerade där 
för att de undergår någon sorts kirurgisk operation eller kanske 
bara är inne på sin årliga allmänna hälsokontroll. Rohdins har varit 
noga med att förse bilarna med upplysningsskyltar så att vi kan 
få reda på dels närmare data om respektive bil men också något 
om vad det är för åtgärder som är på gång med bilarna. Väldigt 
pedagogiskt!

Samma förfarande har Rohdins använt för salubilarna som står 
uppradade utomhus på gatan mitt emot. Bland dessa blev jag 
särskilt nyfiken på tvenne exemplar, båda högerstyrda och med 
manuell växellåda. Den ena var en bil som har rullat någonstans 
i Sverige sedan 1992 men som jag ändå inte har sett ”live” för-
rän nu, en Rolls-Royce Silver Wraith 1950 (WHD22) med six-light 
saloon-karosseri av Park Ward, begärt pris 325.000 kr, ett ganska 
humant pris för en Silver Wraith i hyfsat skick. Rolls-Royce Silver 
i Park Wards design no 144 tillverkades i 121 exemplar 1950-1954, 
så detta var det närmaste man kan komma till en standardiserad 
modell av Silver Wraith. Det såldes inget nytt exemplar av denna 
modell i Sverige men ett par senare importerade bilar har ändå 
rullat här.

Till min besvikelse visade det sig att den här salubilen redan vara 
såld. Det borde väl ändå inte hindra att man kunde ta en närmare 
titt på den, tänkte jag och förhörde mig med Anders Rohdin, som 
erbjöd mig att starta bilen och ta en kortare provtur med Benny 
Persson som medåkande representant för företaget. Vi kom inte 
längre än ett par meter när motorn plötsligt dog och bilen stop-
pade. Nytt kort startförsök och bilen gick någon meter till men 
stannade åter. Vid tredje försöket verkade det som batteriet hade 
gett upp. Nu hade vi kommit ut en bit på gatan, så att bilen block-

ROHDINS 
Garage-Träff 2018

JanSegerfeldt

erade trafiken. Turligt nog fanns många villiga och starka händer 
i närheten, så vi fick hjälp att baxa tillbaka bilen till sin plats. Den 
behövde nog stå någon dag på laddning innan den lycklige köpa-
ren skulle komma och hämta hem den.

Så vidare till provkörningsobjekt nummer två: en Rolls-Royce Sil-
ver Dawn (SFC160) standard steel saloon 1952 med en något märk-
lig bakgrundshistoria. Medan jag provsatt förarplatsen funderade 
jag över vad som berättats om bilen. Den skulle ursprungligen ha 
köpts av kungen av Malaysia, vilket uppenbarligen kan dokumen-

teras med kopior av någon sorts registreringshandlingar. Kungen 
behöll bilen i cirka tio år, varefter den har haft andra mindre kända 
ägare. Det var först 2007 som en svensk på semesterresa i Malay-
sia upptäckte bilen parkerad på en gata utanför hans hotell. Han 
bestämde sig där och då för att köpa bilen och ta den med hem 
till Sverige. Tre ägare och 285 000 kronor i reparationskostnader 
senare står bilen nu till salu hos Rohdins. Hur går det till när man 
köper en bil av en i en rad av mer eller mindre seriösa gatuförsäl-
jare mitt på en marknadsplats i Malaysia? 
Prutar man hej vilt? Hur kan man bedöma bilens skick i all hast? 
Hur bedömer man marknadsvärdet för en sådan här bil? Räkna-
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des den som en liten turistsouvenir att ta med hem från semes-
terresan i fjärran land? Den gick väl knappast som handbagage?  
Många frågor men inga svar. 

Hur som helst så verkar bilen vara i ganska gott skick idag och väl 
värd en liten provtur. Det blir bara en kort sväng bort över till kyr-
kogården för några foton och snart tillbaka igen på sin uppställ-
ningsplats. 
Mitt intryck av denna Rolls-Royce Silver Dawn standard steel sa-
loon är att den är lagom behändigt stor och trevlig att köra även 
i modern trafik. Ändå tyckte jag inte att den kändes speciellt pigg 
eller snabb trots sin förhållandevis stora motor på sex cylindrar 
och 4,6 liter. Kanske berodde det på att den bara har en enkel St-
romberg förgasare till skillnad från den motsvarande Bentley-mo-
dellen kallad Mark VI som i princip är samma bil men med dubbla 
SU-förgasare som bör ge den litet mer krut. Eller också berodde 
det mer på min ovana vid att hantera den manuella växellådan 

på bästa sätt, delvis på grund av spakens låga placering till hö-
ger om mig på den högerstyrda bilen. Det kändes som jag satt för 
långt bak i förarstolen för att kunna trycka kopplingspedalen hela 
vägen i botten. Nu fanns det inte tid att öva upp mina färdighe-
ter, för det fanns så mycket annat på programmet som lockade 
på denna garagefest, inte minst det bejublade uppträdandet av 
sångerskan Caroline Wennergren med swingjazzorkester. Nu 
överraskade hon den entusiastiska publiken med att också vara 
buktalare och buksångare!

För många som kommit var det viktigaste att vänta in den stora 
begivenheten, nämligen att få reda på vilka bilar som skulle få de 
åtråvärda utmärkelserna för dagen. 
Medan de segrande i Concourse-tävlingen avslöjades en och en på 
scenen och respektive vinnarbil kördes fram genom stora garage-
porten, sprang Anders Rohdin och satte på färgglada sidenroset-
ter på kylargrillarna.
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 Rolls-Royce och Bentley -
KONKURRENTERNA

JanSegerfeldt

Här i RREC Skandinaviska Bulletinen brukar vi så gott som uteslu-
tande skriva om våra egna förnämliga bilmärken, alltså de som är 
tillverkade av Rolls-Royce Motors Ltd eller Bentley Motors Ltd. Men 
kan vi inte för en gångs skull göra på ett nytt och annorlunda sätt? 
Varför inte vidga vyerna något? Det kan väl inte vara så farligt? 
Kära läsare, vi skulle ju kunna börja fundera över om de där andra 
dyra lyxbilarna, som tillverkades av andra bilfabrikanter, var till-
räckligt bra som medtävlare om köparnas gunst, så att de innebar 
en utmaning för våra märken och säkert i viss mån påverkade hur 
våra bilar kom att utformas. Biltillverkare har ju i alla tider över-
vakat varandra väldigt noga och ibland tagit efter deras lösningar 
och samtidigt försökt hindra industrispionage riktat mot den 
egna verksamheten. Naturligtvis gäller detta även Rolls-Royce och 
Bentley, vare sig vi vill erkänna det eller inte. 
Vi bör kunna utgå från varje Rolls-Royce, modell för modell genom 
tiderna, och sedan jämföra den mot andra tillverkares motsvarig-
heter - i den mån sådana har funnits.
Min avsikt med den här artikeln är att ni ska engagera er och tän-
ka efter vilka bilar ni tycker ska räknas in i den här översikten över 

konkurrentbilar till Rolls-Royce. 
Nästa steg i tankearbetet som naturligt infinner sig härefter är 
frågan om Rolls-Royce var bättre eller sämre än sina här nämnda 
medtävlare. Detta kan säkert utveckla sig till en intressant diskus-
sion vid dansen runt julgranen, en utmärkt sysselsättning efter 
att ni har ätit alldeles för mycket av den goda julmaten och behö-
ver vila och låta maten smälta undan. 
Nu när det är så kallt där ute, lockas ni förmodligen inte till några 
fysiskt ansträngande långpromenader. Då kan det vara bra att 
låta hjärnan arbeta i stället och låta diskussionens vågor gå höga.

Låt oss börja jämförelsen med Rolls-Royce Silver Ghost - Världens 
bästa bil. Det kan väl knappast ha funnits några konkurrenter till 
den modellen? Revolutionerande på sin tid genom sin spöklikt 
tysta och smidiga gång, gediget byggd med dokumenterat hög 
tillförlitlighet och uthållighet även på sämre vägar, stor och rym-
lig, genomgående superb kvalitet i alla delar. 
Mycket väl ansedd bland bättre bemedlade i England. Hade den 
verkligen någon direkt utmanare? Läs mer här.

Silver Ghost 1907-1925: hade en mycket lång produktionstid. Ute i Europa fanns många fina vagnar som Benz, Mercédès 60 HP, Delau-
nay-Belleville 11,8 liter, Hispano Suiza HC6C 8 liter, Delage, Panhard et Levassor och faktiskt även Fiat som gjorde en stor lyxmodell 519, så 
det fanns många om budet och som kunde attrahera de stora kungahusen och andra som hade råd med det dyraste och bästa. I England 
fanns Daimlers 57 hp 9,4 litre, kungahusets första val, men också Napier 60 hp, Lanchester 38 hp.

Twenty 1922-1929: En liten fin modell med måttliga prestanda som mötte inhemsk konkurrens av flera mindre Daimler-modeller: Lan-
chester 21 hp, Armstrong Siddeley 20 hp 3,2 litre, Austin 20 hp 3,4 litre, Crossley 20,9, stora Vauxhall m fl. Här fanns också gott om bilar 
från kontinenten som kunde locka samma köparkategorier. 

Här kommer en presentation av de fyra bilarna som belönades med en fin 
rosett på Concourse d´Elegance på Rohdins Classic Cars garageträff.

First Prize ”Best In Show” Peoples Choice award  
Rolls-Royce Silver Cloud Std Saloon 1958. Ch nr: ? 
Ägare: Trine & Tryggve Melkeberg Norway

Second, Peoples Choice award 
Rolls-Royce Silver Cloud II LWB with division by Park Ward 1961. Ch nr: LCC18. 
Ägare: Kristina & Magnus Hellman.

Best Women´s Choice award  
Rolls-Royce Phantom Drop Head Coupe 2009. Ch nr: UX14325. 
Ägare: Susanne Wennerholm & Uno Lindholm. (Judge: Maj-Britt Källehult 
& Carina Rohdin)

Best SY/SZ Rolls-Royce/Bentley 1966-98  
Rolls-Royce Silver Spirit Std Saloon 1987 Ch nr: HCX 21953. 
Ägare: Jan & Elisabeth Möller. (Judge: Marinus Reijkers)

Grattis alla pristagare! 
Men grattis även till alla oss andra som fick förmånen att avnjuta en hel 
dag på den här trevliga garageträffen.
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New Phantom 1925-1929: Med sin nya starkare motor i det gamla Silver Ghost-chassit utmanades New Phantom direkt av Bentley 6 1/2 
litre som var snabbare och blev allt lyxigare men även av Daimler Double Six 7,1 litre, Leyland Eight 7,3 litre, Napier 40 hp och Lanchester 
40 hp 6,2 litre,  Hispano Suiza V12 9,4 litre, Renault 40 cv 9,1 litre, Minerva AK, Isotta Franschini 8A 7,3 litre Super-Fiat 6,8 litre, Mercedes-
Benz Nürburg 4,9 litre, Packard Eight

25/30 hp 1936-1938:  Nästan som en 20/25 hp men litet starkare och med tidsenliga karosserier som ofta blev litet tyngre och lyxigare än 
tidigare modeller. Armstrong Siddeley Atalanta, Daimler EL24 3,3 litre, Autovia 24 hp 2,8 litre, Brough Superior 4 litre, Humber Pullman, 
Bugatti typ 57. 

20/25 hp 1930-1935: När Rolls-Royce Twenty började sacka efter med sin svaga motor lanserades 20/25 som ett bättre alternativ. Men 
de andra märkena erbjöd också också bättre prestanda i mitten av 1930-talet: Alvis Crested Eagle, Armstrong Siddeley 20, Sunbeam 25 
3,3 litre, Daimler 21 hp, Lanchester 30 HP 4,4 litre Buick Light Six, Railton Eight, Talbot 3 1/2 litre, Humber Snipe 3,5 litre, Morris 25 3,5 litre, 
Bugatti typ 46

Bentley 4 1/4 litre/Mark V 1936-1939:  Mer krut än 3 1/2 litern och bäst på sport och lyx. Den bästa engelska sportbilen på 1930-talet? 
Andra fina bilar vid den här tiden var Alvis Speed 25, Daimler Light Straight Eight 3,4 litre, Jaguar 3 1/2 litre, Jensen S 3,6 litre och H 4,2 
litre, Lagonda LG45/LG6 4,5 litre, Bugatti typ 57, Delage D8-120, Delahaye 135, Talbot-Lago T150, Talbot 3 1/2 litre, Lancia Astura.

Bentley 3 1/2 litre 1933-1936: Bentley - The Silent Sports Car säger allt. Utmanades av Alvis Speed 20, Lagonda M45 4,5 litre, Railton Eight 
4,2 litre, Siddeley Special 5 litre

Phantom III 1936-1939: Stort, komplicerat men framför allt imponerande pampigt. Den sista modellen där Henry Royce hade inflytande. 
I stället kunde man köpa en Daimler Double-Six V-12 6.5 litre eller en Straight Eight 4,6 litre, Lagonda V-12 4 1/2 litre, Talbot 4-litre, May-
bach Zeppelin DS-8 Zeppelin 8 litre, Hispano-Suiza V12, Cadillac V12 6 litre, Lincoln KV12 6,7 litre, Horch 853 4,9 litre, Mercedes-Benz 770 K 
7,6 litre, Delage D8-100, Delahaye 135.

Phantom II 1929-1935:  En stor modern majestätisk bil med goda prestanda och ett nytt chassi som var en god bas för vackra karosserier, 
särskilt på det kortare Continental-chassit. Bentley 4 litre och 8 litre, Daimler Double Six 6,5 litre, Bugatti typ 41 Royale, Delage D8S, His-
pano-Suiza T68, Isotta Fraschini Typ 8B, Mercedes-Benz Grosser 770, Minerva AL 6,6 litre, Cadillac v16 7,4 litre, Duesenberg Model J, Stutz 
DV-32 5,3 litre, Lincoln KB 7,3 litre, Packard Twelve, Maybach W5 7 litre, Voisin 32-140 5,8 litre, Renault Reinastella 7,1 litre, Minerva 8 AL

Wraith 1938-1939: Uppgradering till en miniatyr av Phantom III men utan dess komplikationer. Fightade närmast mot Armstrong Sid-
deley, Daimler 4 litre, Austin 28 4 litre, Humber Pullman 4,1 litre, Wolseley 25 3,5 litre, Horch.
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Silver Wraith 1946-1958:  Den sista stora majestätiska limousinen av förkrigstyp för ambassader och kungaparader som har överlevt. 
De individuella karosseriernas sista utpost. Austin Princess A 135 Limousine 4-litre, Daimler DE27 4-litre och Straight Eight DE36 och se-
nare Daimler DK 400 kunde erbjuda nästan samma prestige.

Silver Shadow/T-serien 1965-1980:  Rolls-Royce hinner ifatt de moderna bilarna på deras villkor. Nästan massproduktion men med 
bibehållen respekt för varumärket. Jaguar XJ12 och Daimler Double Six, Alvis TF21, Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 och 6,9, Aston Martin 
Lagonda kunde vara ännu mer moderna än Rolls-Royce.

Mark VI/R-type/Silver Dawn 1947-1955: Standardiserad lyx för moderna tider. Lagom hanterbar för ägare som vill köra själv. Närmaste 
alternativ var Daimler Century, Jensen PW 4-litre, Talbot-Lago Record, Hotchkiss.

Corniche/Continental 1971-1996:  Öppen lyx med modern teknik som åldrades fortare än andras under den långa produktionstiden. 
Ville någon hellre ha en Mercedes-Benz 280 SE 3,5 cab eller Cadillac de Ville?

Silver Cloud/S-serien 1955-1965:  En lyckad kombination av standardisering och bevarande av den typiska Rolls-Royce-känslan i ett 
klassiskt elegant paket. Ingen av Daimler 104 och Majestic Major, Bristol 407 V8, Jaguar Mark X och 420G eller Mercedes 300 kunde 
uppvisa samma snygga linjer.

Phantom VI 1968-1991:  Bara några få ville ha en stor traditionell limousine i den nya tiden. Daimler Limousine DS420, Mercedes 600 
Limo fanns samtidigt.

Phantom V 1959-1968:  En stor redan omodern vagn för att göra pampig entré med. Daimler Limousine DR450, Vanden Plas Princess 
Limousine DM4, Mercedes 300 S Adenauer.

Silver Spirit/Mulsanne 1980-1998: Rolls-Royce hade lyckats igen att göra en modern lyxbil som höll i många år. Utmanades exempelvis 
av Mercedes-Benz 500 SEL AMG och Aston Martin Lagonda.
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Silver Seraph/Arnage 1998-2002:  Sista försöket från Rolls-Royce innan tyskarna tog över ansvaret för det engelska arvet. Mercedes-
Benz S-klass. Lexus LS, Aston Martin Lagonda, Daimler Super Eight hade väl något att erbjuda i gengäld.

Phantom 2003-2016: En helt ny imponerande produkt för 2000-talet. Bara Maybach 57/62/Zeppelin och Bentley Mulsanne som slogs 
om den övre lyxbilsmarknaden nu.

Ghost 2011-:  Obetydligt mindre imponerande med teknik på hög nivå. Kunde de nästan vanliga bilarna som BMW 7-serien, Mercedes-
Maybach S600, Bentley Flying Spur, Aston Martin Rapide möjligen betraktas som likvärdiga?

Wraith 2012-:  Även Rolls-Royce kan göra moderna prestandasportbilar som till exempel Bentley med sin Continental GT, BMW med sin 
6- och 8-serien eller Mercedes-Benz med modellerna CL AMG coupé och SLS AMG GT.

Phantom VIII 2018-:   En lyxvilla på hjul. Bara Bentley Mulsanne, 
Mercedes-Maybach S600 Pullman når upp i närheten av denna 
tekniskt avancerade supermobil.

Cullinan 2018-:  En lyxvilla på höjden och i tiden. Bentley Bentay-
ga och Range Rover är jämförbara och möjligen kanske även Por-
sche Cayenne men knappast Audi Q8 eller Volvo XC90, för det är 
väl en avgrundsskillnad mellan en Rolls-Royce och en Volvo! Eller?

Jag har säkert missat några modeller som ni kära läsare tycker är självklara som konkurrenter till Rolls-Royce. Några av er kanske tycker 
att de bilar jag har nämnt här inte är de bäst representativa bland konkurrenterna. Å andra sidan finns det nog de som tycker att Rolls-
Royce fortfarande är världens bästa bil och egentligen inte har några verkliga konkurrenter och att utgångspunkten för den här artikeln 
är helt fel från början. Min avsikt med de här sidorna är att utmana alla Rolls-Royce-entusiaster, förmå er att ta bort de rosa skygglap-
parna och se och erkänna att det alltid har funnits och kommer alltid att finnas några värdiga motståndare till Rolls-Royce på bilmark-
naden även om man kan diskutera exakt vilka de är. De verkar visserligen ha blivit färre och färre under de över hundra åren som gått. 
Det finns inte obegränsat med plats i det övre lyxbilssegmentet på marknaden. Alltför många förnämliga lyxbilar som fanns före andra 
världskriget försvann när de sociala strukturerna bröts ner och bilmarknaden förändrades i grunden. Samtidigt har vanliga masspro-
ducerade standardbilar i alla storleksklasser och prisnivåer bara blivit bättre och bättre med teknikens framsteg. Mot den bakgrunden 
framstår fenomenet Rolls-Royce med sina 114 år på nacken och Bentley som fyller 100 snart som otroligt avancerade superlyxbilar, vars 
like genom bilhistorien inte kan beskådas hos några andra biltillverkare. Rolls-Royce och Bentley är och förblir de härliga märkena vi 
verkligen brinner för!

Er redaktör vill samtidigt passa på tillfället att önska alla läsare God Jul och ett Gott 2019!

JanSegerfeldt
I Storbritannien är det helt lagligt att sälja sitt registreringsnummer på bilen. Det är alltså inte som i Sverige där bok-
stavs- och sifferkombinationen inte kan säljas. I stället får man hos oss köpa ett konstlat personligt registreringsnummer 
för 6.200 kr, som man sedan får använda på sin bil i tio år och kan förlänga med fem år för ytterligare 3.700 kr. 
I England har det varit vanligt att man köper reg-nummer sedan länge och kring detta har det uppstått big business. Till 
och med registreringsmyndigheten själva håller regelbundet auktioner där man bjuder ut vissa nummer. Flera företag 
har specialiserat sig på nummerförsäljning. Vilket nummer som helst kan vara föremål för försäljning men vissa kombi-
nationer är populärare än andra och priserna varierar därefter. På Bonhamsauktionen på Goodwood Revival den 8 sep-
tember i år såldes en engelsk nummerskylt med RR1 för rekordpriset £460.000, vilket motsvarar 5.437.332 sv kr. Detta 
reg-nummer har sålts tidigare på auktion. Det var 1968. Då betingade det £4.800, vilket var en enorm summa på den 
tiden. För säljarens vidkommande får man nog betrakta innehavet som en god kapitalplacering. Om köparen nu också 
vill placera numret på sin bil, lämpligen en sådan av märket Rolls-Royce, vad annars, så tar registreringsmyndigheten 
DVLA ut en liten avgift för själva flytten.
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QUIZ Den förra Quizen besvarades av följande duktiga medlemmar: 
Anders Rohdin, Karl-G Giertz, Andreas Öhlén  och Per Ramsöskar. 
Grattis allihopa! Rätt svar var Barker och varför det var så besvaras i den artikel 
om Barker som finns i detta nummer av Bulletinen.

Nu när julen börjar närma sig kan det väl vara läge för en hjul-quiz? Vad bättre sätt att fira julen finns det än att gissa på 
de här fyra hjulen? Alltså, vilka modeller och år? Naturligtvis är de alla av märket Rolls-Royce eller Bentley men vilka 
modeller är det och från ungefär vilka år?        Kom med era kloka svar till jan.segerfeldt@gmail.com.



Bentley 3 1/2 liter 1935
Motorrenovering samt allmän översyn

Har du ett projekt du vill ha hjälp med?
Vi hjälper dig gärna med verkstad eller konsultation.

- Omlackering av en Porsche 911 3.0 SC 1982
- Lackering på en Bentley T1 FHC från 1967
- Större översyn av Jaguar XJS V12 från 1989
- Renovering av Rolls-Royce Phantom V från 1963
- Tillverka och montera ny sufflett på Corniche från 1977
- Byte värmepaket på en Bentley SII från 1960

Några av vinterns projekt

Bilen såldes ny i Monaco 2002 och den 
första ägaren körde bilen 4000 km. 
I december 2002 köpte “Frederiksen 
Collection” bilen till sin samling och 
har  totalt gått 61000 km. Färgsättningen
är kanske den mest omtyckta 
kombinationen på just dessa cabrioleter, kombinationen på just dessa cabrioleter, 
mörkblå med magnolia inredning.

Rolls-Royce och Bentley specialister

Rolls-Royce     I     Bentley     I     Veteranbilar     I     Lyxbilar

Mercedes-Benz AMG GT-S BRABUS 600

Rolls-Royce Corniche V 2002 “Last of Line” 1 av 56 tillverkade

Bilen beställdes av "Frederiksen 
Collection" 2015 och levererades i slutet 
av 2016 och har endast gått 5000 km.
Det sitter Brabus B40-600 prestanda kit 
som ökar effekten från 503 hk till 600 hk 
och ger ett vridmoment på hela 750 Nm. 
0-100 km/h avverkas på 3,6 sekunder 0-100 km/h avverkas på 3,6 sekunder 
och maxhastigheten är 320 km/h. 

Bernt Hansen
Automobil Service AB

Bernt Hansen Automobil Service
Presenterar stolt


