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Omslagsbild
Hotell Burj Al Arab är världens
enda 7-stjärniga hotell och
det öppnade i Dubaj 1999.
Här är en av de tio RollsRoycebilar med chaufförer
som hotellet införskaffat för
kundernas bekvämlighet
foto Rolls-Royce Motors

Kommande nummer
nr 2 2008 manusstopp 23/5
utkommer w 24
nr 3 2008 manusstopp 1/9
utkommer w 40
RREC tar inget ansvar för
annonser och dess innehåll

När dessa rader skrivs är det en vecka kvar till Påsk
och tre veckor till vår moderklubbs årliga Club Conference i The Hunt House. Håkan Johansson och jag
reser dit för att representera vår sektion och tillsammans med våra kollegor från ”The Continent”
göra vårt bästa för att tillvarataga våra gemensamma intressen. Ett stort tack till alla medlemmar
som skickat in röstsedlar (det har blivit en försvarlig
bunt - mer än 80 medlemmar har röstat, säkert All
Time High från svenska sektionen!). Det kommer
att bli spännande att se resultatet av omröstningen
till Management Committee!
För övrigt har vi i styrelsen närmast siktet inställt på
sektionens årsmöte den 23-25 maj i Varberg med
omnejd. ”Staden vid havet” och ”Kurorts Staden”
är epitet som man är stolt över. Jag lovar att det
kommer att bli ett omväxlande program för hela familjen med en lagom blandning av kultur och natur!
Inbjudan är på väg - jag hoppas få se Dig där!
Apropå årsmötet - hör av Dig till Valberedningen
med förslag och synpunter på ledamöter till styrelsen!
Till sist vill jag påminna om att det jobbas på den
nya Matrikeln, som snart går i tryck. Skynda Dig
att meddela ändringar (till Kalle Giertz eller mig) så
vi får en medlemsmatrikel som är så korrekt som
möjligt!
Internet och e-mail blir nu mer och mer etablerat,
det är vår avsikt att kunna hålla tätare kontakt med
Dig via nätet. Vi saknar e-mail-adresser till en dryg
tredjedel av medlemskåren. Hjälp oss också få med
Din e-mail-adress, skicka ett mejl till goran.berg@
rrec.se så skall jag se till att Du kommer med på
distributionslistan!
Och Du som redan är ”uppkopplad”, missa inte att
kolla upp nyheter på vår hemsida och registrera Dig
på vår egen tekniska Chat-sida http://www.rrbtech.
com/forum/ (som Du når via Tekniska Hörnan), där
hittar Du en mängd goda tips och inte minst, information om kommande
Greasy Fingers Day, ett
återkommande myckert
uppskattat evenemang!
Snart är den riktiga våren
här och vi kan ta ut våra
vackra bilar ur garagen,
jag hoppas vi ses på vägarna. Kör försiktigt!
Göran
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KOMMANDE EVENEMANG
Luncherna i Stockholm: Första måndagen varje månad kl 12.30 på Bistro Solsidan
som ligger just i solsidan. Vårterminen börjar vi 7 januari och fortsätter sedan 4/2,
3/3, 7/4, och 5/5
Luncherna i Göteborg fortsätter, fortfarande på Elite Park Avenue och adressen är
som tidigare Kungsportsavenyen 36-38. Vi börjar den nya terminen 2008 med tisdagen den 29
januari kl 12.00. och fortsätter sedan 26/2, 25/3, 29/4 och 27/5.
KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG
Vinprovning Bjertorps slott 4-5 april
Den traditionella vinprovningen med upplevelsepaket på Bjertorps slott sker fredag till
lördag 4-5 april. Vi anländer på eftermiddagen (vid 15-tiden) och får välkomstkaffe
med hembakat.
Vinprovningen och sedan ett föredrag med hemligt program sker senare på eftermiddagen. Vi får därefter en slottsmiddag om fem rätter och får höra vår vän Anders Tidfeldt (slottets somelier) lyriskt beskriva menyn med viner
Greasy Fingers 12 april
Samling kl 10.00 hos PIK AB, Murmästarvägen 33, Skärholmen.
Vi kommer att hålla till PIK AB:s lokaler, Torbjörn Hansson har en mångårig erfarenhet
av våra bilar så det ska bli intressant att få vara hos dem en hel dag.
SU-Service, Lawrence Sullivan, kommer att hålla en workshop om SU förgasare till
våra bilar. Mycket intressant!
Antalet deltagare är begränsat, MAX 15 st.
Möte hos Bentley, Stockholm 16 april

Forårsrallyt i Danmark 1-3 maj 2008
Danska sektionens Forårsrally går av stapeln på Nordvästra Jylland, över vackra hedlandskap och runt LimfjordenUpplysningar kan fås av Michael Aslo-Petersen på michael@aslo.dk eller telefon 45 66 11 31 eller 29 99 36 66
Anmälningsblankett kan nedladdas från: www.rrec.dk
Svenska sektionens årsmöte 23-25 maj 2008
Vi inbjuder alla RREC-medlemmar till RREC Swedish Section årsmöte med Varbergrallyt och “lammsafari” i Varberg mellan den 23 och 25 maj. Anmälningsformulär och
program kommer att utsändas per post under mars månad.
Sista anmälningsdag är den 10 april.
Vidare upplysningar lämnas av Håkan Johansson, hj@nvbk.se eller 070-5905558.
RREC Annual Rally 21 - 22 juni
se sid 7 för detaljer och anmälan
Eurorally 2008 kommer att förläggas till St Moritz i Schweiz
Korta programmet 18-21 september
Långa programmet 18 - 23 september
Speciell inbjudan skickas ut till alla RREC-medlemmar.
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TÄVLINGSDAX
Det är nu säkert snart 10 år sedan vi hade ett tävlingsmoment i vår Bulletin. En del
har uttryckt sin saknad över att tävlingen försvann. Vi gör därför ett nytt försök för
att se om intresset verkligen finns kvar
Denna gång handlar det om att identifiera märken på våra automobiler.
Nedan finns ett antal kylarprydnader, och det gäller att känna igen dem. Skriv ned
vad Du tror är namnet på märket för respektive automobil, och skicka ditt svar till:

Tommy Strömberg
Svartkärrsvägen 20
133 32 SALTSJÖBADEN
tommy@jdv.se
Priser ur Klubshoppen utlovas.
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Valberedningen önskar få in förslag på kandidater till ledamöter och suppleanter till styrelsen.
Förslagen ska helst vara valberedningen till före 15 april. Ni är välkomna att ringa eller
skicka förslagen till:
Staffan Lennström,
mobil: 070 602 11 75,
e-mail: staffan.lennstrom@telia.com
Tommy Strömberg,
mobil: 070 517 18 77,
tel.: 08 75 90 505, e-mail: tommy@jdv.se
Conny Byström,
mobil: 070 896 52 15, tel.: 08 71 17 387,
e-mail: connybystrom@hotmail.com

RREC Annual Rally 2008 at Kelmarsh Hall
Det
utan
jämförelse
största evenemanget för
våra två märken RollsRoyce och Bentley är
detta årliga rally, vilket
detta år infaller helgen
21-22 juni. Det är visserligen
midsommar
men kan troligen bli en
väl så rolig helg men då i
grannlandet England som omväxling.
Vi har hittat ett rederi som med hjälp av ett
fraktfartyg kan ta en mindr skara entusiaster från Göteborg direkt till Immingham i
england. Problemet i många år har ju varit
den mödosamma resan till och genom Danmark till Esbjerg eller den långa resan från
New Castle, för att sedan komma någottill
mitten av England. Med det nu aktuella
rederiet åker vi från Göteborg den 18
juni kl 19.00 och landar i Immingham
dagen efter kl 22.00. Vi undersöker f.n.
lämpligt ställe att övernatta på om vi ej
vill åka de ca 15 milen till Cross Road B&B
där vi tänkt bo oxh som ligger på bekvämt
avstånd till Kelmarsh. Fredagen har vi ej
program för ännu. På lördagen däremot
skall vi vara på Kelmarsh och uppleva den
fantastiska mötesplatsen där allt finns att
titta på.På söndagen sker concouren och
den får man inte bara missa. Däremot drar

vi oss tillbaka till vårt
hotell och far dagen efter mot nya mål. Kanske
Crewe eller något annat,
vi får se. På tisdagen den
24 juni kl 19.00 åker vi
tillbaka till Göteborg från
TilburyI Londons utkant.
Vi är sen åter på svensk
mark kl 08.00 på torsdag
morgon.
Priset för denna utflykt som inkluderar
enkelresa Göteborg - England eller åter,
måltider ombord, delad tvåmanshytt, en
bil,hamnar strax under 3 000.-. Hytterna
håller hög standard och har egen dusch
och wc.
Det enda som är tråkigt är att det ej finns
plats för fler än 10 bilar och det finns ej
mer än 6 hytter = 12 personer. Hoppas nu
att de som verkligen vill åka med hör av
sig snarast. En preliminär bokning är gjord
hos rederiet men Du bör snarast ringa dit
och boka med en rara flickan Linda på
DFDS Tor Line, tel 031-65 08 67.
För övriga frågor ring gärna:
Tommy Srömberg
Svartkärrsvägen 20, 133 32 Saltsjöbaden
tel/fax 08-759 05 05
mobil: 0705-17 18 77
e-mail: tommy@jdv.se
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Jullunch i Göteborg

text: Claes-Thure Flinck, Ulla-Britt Runberger
bild: Claes-Thure Flinck, Göran Berg
Så var det åter dags för årets jullunch i
Göteborg. Denna gång träffas vi återigen på den genuina Göteborgskrogen,
Sjömagasinet.
Restaurang Sjömagasinet är ett flaggskepp
för svensk gastronomi och har sedan 1999
en stjärna i Guide Michelin. Magasinet är
vackert beläget vid Göteborgs hamninlopp och har ett förflutet sedan 1775 som
Ostindiekompaniets lagerhus. Med Leif
Mannerström vid rodret har Sjömagasinet
omdanats till ett professionellt hantverk
som andas matglädje och genuinitet.
Efterhand som deltagarna droppade in till
jullunchen mottogs vi utanför ingången till
restaurangen med rykande het glögg och
pepparkakor serverade av söta jultomtar.
Snön som denna vinter lyst med sin frånvaro gjorde så även denna dag och istället
välkomnades vi av isande kyla med småregn och en bitande snålblåst. Så snart
alla var samlade tog vi oss därför snabbt
in i värmen i restaurangen där vi från Rolls
Royce-klubben som vanligt fått den bästa
placeringen i det så kallade ”Tullrummet”.
Så var det då äntligen dags att kasta oss
över det även i år fantastiska julbordet
RREC

SWEDISH SECTION

-

med allt vad där tillhör. Här fanns som
vanligt allt man kan önska sig av ett traditionellt svenskt julbord. Här fanns allehanda inläggningar med strömming, sill,
matjessill, ansjovis och lax i alla former.
Här fanns skinkor, syltor, frestelser, lutfisk, rödkål och annat småvarmt, ris a´ la
Malta, kakor och godsaker i form av choklad och knäck mm.

Claes-Thure och
Christina ser glada och
förväntansfulla framför
det dignande julbordet

Jullunch i Göteborg
Som vanligt åt man för mycket redan
vid sillen och magen var mer än full
när man nal-kades godsakerna på godisbordet.
Vår ordförande, Göran Berg, tackade
Claes-Thure Flink för ett välplanerat
och väl genomfört julbordsarrangemang.

Iréne och Lars-Bertil ser nöjda och

belåtna ut

Även Tony och Anders med sin Margareta
njuter av Mannerströms delikatesser

Marianne och Lars Wass samt Ulla-Britt
och Svante Runberger ser också ut att
njuta av tillvaron
Elisabeth och Jan Möller och Rose-Marie
och Anders Rohdin samt övriga i bakgrunden intar goda rätter.

Till de goda Mannerströmska snapsarna
sjöngs det snapsvisor som företagsamma medlemmar skrivit ned texterna till
och kopierat till oss andra så att både
taket och värmen i lokalen lyftes ytterligare flera meter.

Vi som var med: Ordföranden Göran Berg, Ulla-Britt och Svante Runberger, Marianne
och Lars Wass, Jan och Elisabeth Möller, Magnus och Christina Hellman, Lars-Bertil
och Iréne Nilsson, Anders och Margareta Westerlund, Anders och Rose-Marie Rhodin,
Håkan Berg med sambo, Peter och Ingrid Fischer, Tony Samal, Carina Sundqvist och
Claes-Thure Flinck.
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Self System AB
”The Work Shop”

Renovering & service
I vår välutrustade ”Work Shop” erbjuder vi renoveringar och service
av främst äldre Rolls Royce och Bentley bilar. Vi fi nns på landet nära
Hornborgasjön.
• Kompletta renoveringar
• Lackering
• Återuppbyggnad av träkarosser
• Byte av elsystem till
nytt tidstypiskt

• Glas och sandblästring
• Ytbehandling
• Polering av rostfritt
och aluminium
• Service och
underhåll

Läs mer på www.selfsystem.se

Transport på lastbil

335:/tim

NYH

ET!

I vår specialbyggda lastbil
transporteras din bil
inom hela EU. Kontakta oss för offert.

Transporter
inom hela
EU!
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Kent Sävåsen, Self System AB • Bjällum Valsborg, 521 98 BRODDETORP • Tel: 0708-38 90 00 • www.selfsystem.se

Våra finska tomtevänner

Jullunch i Stockholm
text Tommy Strömberg
bild: Göran Berg

Det blev i år dags att ta nya friska grepp
vad gällde den sedan ca 18 år tillbaka,
trtaditionsrika julbordsträffen i Saltsjöbaden. Vi har under alla år bokat in oss på
Skärgårdskrogen och meningen var väl att
även att fortsätta med detta ställe då det
fungerat mycket bra under den långa perioden. Emellertid visade det sig att krögaren valt att öppna för julbordsgäster kl
14.00 istället för 12.00. Då jag visste att
ett antal på över tio finnländare skulle
komma, och deras färja vände åter till
Helsingfors kl 16.00 försökte jag ändra på
starttiden till kl 12 utan något gensvar frå
krögaren. Ej heller ville Viking Line ändra
sin avgångstid till kl 18 istället. Man skyllde
på att tidtabellen var fastlagd sedan lång
tid tillbaka och ej kunde ändras.
Skam den som ger sig. Jag talade med mitt
vanliga lunchställe, Bistro Solsidan, som
även det ligger i Saltsjöbaden och si där
var man beredd att ställa upp helhjärtat

på våra villkor. Vi fick en egen lokal i deras
trivsamma festvåning en trappa ned. En
fördel var även attderas krögare inte bara
var intresserad av god mat utan även av
vackra automobiler. Jag efterfrågade även
om han var duktig att grava lax. Hans svar
var att han troligen var den skickligaste
i Norden inom detta område och att han
för övrigt utlovade ett högklassikt julbord.
Då jag sedan lång tid tillbaka varit road av
laxgravning, utmanade jag honom på stående fot. På julbordet kom därför att finnas två olika fat med rikligt med gravlax.
Den ena markerad med bokstaven X, den
andra med Y. På tipskupongen fick var och
en markera den som i hans/hennes smak
var den godaste.
Tiden gick och vi kunde glädja oss åt att
det vanliga antalet gäster bokade in sig
i god tid. 12 glada finnländare med röda
tomteluvor kom ut från Vikingterminalen
kl 11.30 där vi samlat ihop 4 vanliga och
11 - RREC
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Jullunch i Stockholm
av artighet sa ja, eller kan det
möjligen vara av ärlighet? Strunt
samma.

en Rolls för att hämta upp våra vänner
från öster. Sharp on time tog lunchen sin
början och även vår käre svenske ordförande Göran berg var där. För dagen åkandes det trevliga Saltsjöbadståget. Vår lika
käre ordförande från finska sektionen Jonny Häggström med Eva och barnen Henry,
Arthur och åtta andra från finska sektionen
förgyllde tillvaron. Efter att alla hälsats
välkomna vidtog ett glatt skålande och
till detta var det även dags att pricka för
de kluriga frågor som dagens värd hade
totat ihop. Kanske är han själv den som
är mest road av denna typ av tävling men
vid en öppen förfrågan huruvida man skall
ha sånt här ihop med julbord fick vi ett
enhälligt ja. Personligen tror jag att man

John och Eva Häggström med lille Henry
RREC
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Den fortsatta jullunchen kantades av trevligt anförande av såväl Jonny Häggström som Göran
Berg och som van lekpappa fungerade den gamle Bentleynästorn
och NKs f.d. julbock Sven Hernström. Han är van allsångsledare och drog bl a den så kal�lade balongvisan, som denkände
aironauten Filip Rolla gett idén
till, och som Svenförvaltat sedan
slutet av 1800-talet. Stämningen
blev allt högre och spänningen
även den, för vem skulle vinna
pristävlingen och får något av de
fina keramikpriserna. Av artighet mot våra
finska gäster hade frågorna utformats så
att de ej skulle gynna våra egna medlemmar framför dessa. Ibland kan man ju
tyckas vara litet för artig men hellre det.
De sex främsta platserna belades av våra
vänner från öst medan bästa svensk Neil
Jonsson kom på 7:de plats. Naturligtvis
var jag själv mycket nervös efter min kaxighet om gravlaxen och utmaningen mot
krögaren. Jag räknade alla rösterna och
kollade om igen
och kunde sedan,
tack och lov, konstatera att gästerna hade mycket
god smak och fin
känsla för väl til�lagad gravlax. De
flesta hade svårt
att avgöra men
resultatet blev entydigt 12 röster till
mig respektive 7
röster till krögaren
Anders Lundberg.
Som en uppmuntran fick Anders
senare
bifogade
diplom. Han har
ju även varit snäll
och tagit emot oss vid våra glest besökta
måndagsluncher under hösten 07.

Jullunch i Stockholm
Prissamlingen bestod i
år av keramikföremål
av konstnären Charley Johansson från
Torsby.
Någon artist blev det
ej tyvärr. Vår pålitlige
och
underhållande
Miro Simic blev tvingad att uppträda i Brasilien och hann därför
ej hem till vår lunch.
Om julbordet var lyckat? Ja det får Du nog
fråga någon annan
som var med och ej
den som gravade vinnarlaxen.

Segraren i Tommys knepiga pristävling - Lauri Hänninen

Julbordsvärd och motvillig skribent.
Tommy

Vi som var med: Kai Adolfsson & Eva Jörnow, Göran Berg, John Bjurholm, Roland &
Lena Frenzel, Clifford Helzén, Sven Härnström, John, Eva, Henry & Arthur Häggström,
Lauri Hänninen, Neil & Alice Jonsson, Calle Lagercrantz med dotter, Lars-Peter Larsson, Sofie Lindgren, Tytti Manni, Terttu Paaso, Matti Sortila, Johan, Ann-Charlotte &
Hugo Strömberg, Tommy Strömberg, Markku & Tiina Tuomisto, Patrik & Brita Wahren

13 - RREC
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Jullunch i Stockholm

NORRORTS BIL & VANSERVICE
Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
RREC
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BENTLEY ÅTER PÅ MPH I GÖTEBORG 2007
text och bild: Jan Segerfeldt

Sport- och prestigebilsmässan MPH i Eriksbergshallen återkom till Göteborg för
andra gången i november 2007. Förra
gången 2006 kom 12 000 besökare och i
år blev det nytt rekord med 14 000 besökare på de tre mässdagarna. Utställningsgeneralen Lars Holst var mycket belåten.
Vi som var där som besökare kunde inte
klaga. 20 bilmärken var representerade
med cirka 50 nya bilar. Nytt för i år var att
Aston Martin V8 Vantage och Koenigsegg

också fanns med. Supersportbilstillverkaren Koenigsegg hade samlat tre av sina
mycket avancerade modeller CCR och
CCX i montern. Just dessa två märken
Aston Martin och Koenigsegg var de som
publiken mest saknade 2006 enligt den
intervjuundersökning som då gjordes. De
häftigaste bilarna från Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati, och SLR Mc Laren
utgjorde ett verkligt imponerande startfält. Bentley Continental Speed, Maserati
Granturismo, SLR McLaren Cabriolet
och Mini Clubman begick sina Sverigepremiärer här. Det var meningen
att rallybilen Subaru Impreza WRX
STI skulle ha hållit sin europapremiär också men den bilen fastnade
på flygplatsen i Tokyo, så Subaru var
den enda utställaren som helt saknade bil i sin monter! Skämmigt tyckte
märkesföreträdarna på plats.
För att publiken skulle se och lära
känna bilarna litet närmare gick Pe15 - RREC
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BENTLEY ÅTER PÅ MPH-MÄSSAN 2007
ter Sundfeldt, känd från Motorjournalen
på TV, och småpratade med märkesrepresentanterna medan det hela visades direkt på en jättebildskärm i lokalen.

veta. Publiken fick naturligtvis också alla
de rätta svaren levererade av det kunniga
Bentley-teamet. De fyra viktigaste frågorna om Speed måste helt klart vara:

Bentley hade en stor och imponerande
monter rakt framför entrén och där kunde man njuta av anblicken av en vacker
Bentley Continental GTC och en härligt
elegant mörkgrönmetallic Bentley Continental Speed som hade fått sällskap av
en Lamborghini Murcielago LP640 i militärgrått. Det blev fullpackat med nyfikna
vid Bentley-montern redan tidigt under
invigningen, så här gällde det att hålla sig
framme om man ville se bilarna ordentligt. För den som inte lyckades hitta en
bra position med full överblick över montern, gick det bra att i stället följa med på
storbildsskärmen när tv-reportern Sundfeldt professionellt intervjuade den välskräddade Bentley-representanten Carl
Aspenberg. Sundfeldt visste att ställa alla
de där frågorna som publiken absolut vill

1.
2.
3.
4.
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Hur
Hur
Hur
Hur

många hästkrafter?
hög toppfart?
många sekunder för 0-100?
mycket kostar den?

Jag måste erkänna att jag saknade RollsRoyce Phantom. Den var inte med förra
året heller. Som den exklusiva och luxuösa glidarlimousine som den är skulle den
ha passat utmärkt här på utställningen.
Däremot var Maybach 57 S på plats. Den
får väl uppfattas som en direkt konkurrent även om det verkar vara svårt att
sälja Maybach annat än till filmstjärnor
och oljeshejker som inte är så noga bara
det genererar uppmärksamhet. Maybach
uteblev i år. Kanske kan vi hoppas på
Rolls-Royce närvaro nästa år?

bentley
continental gt speed
“they say lightning never strikes twice – they are wrong.”
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HUR VÄLJER MAN EN PASSANDE STATSLIMO
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ÄN HUNDRA ÅR:
OUSINE? DEL 1

text: Jan Segerfeldt
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Så här har det alltid varit: Varje gång de
kungliga visade sig ute åkandes i sina
stiliga karosser dragna av vältrimmade
hästar så var det ett publikt nöje, en alldeles särskild händelse, som drog till sig
stor uppmärksamhet hos undersåtarna.
De handbyggda karosserna var mycket
exklusiva. Det var ytterst få vagnmakare
som lyckades erövra den så kallade Royal
warrant of appointment, dvs äran att få
bli kunglig hovleverantör. Redan år 1555
fick karossmakaren Walter Rippon den
äran att få bygga en hästkärra till earlen
av Rutland. Året därefter byggde han en
kärra till drottning Mary. När drottning Elisabeth I behövde en statskaross så fick bara Daimler som gällde, ofta deras största
och dyraste modeller för att de bäst kunde
Walter Rippon åter den äran.
transportera ett större sällskap bekvämt
Ett par hundra år senare kom järnvägen och säkert. Genom de återkommande beatt ersätta hästen för längre transporter. ställningarna av nya Daimler-limousiner
Eleganta påkostade kungliga järnvägsvag- för kungligt bruk kunde Daimler utveckla
nar specialbyggdes och användes under särskilda chassin för sådana specialfordon
som kungahuset efterfrågade. Observera
lång tid.
att det var bara chassina som kom från
Men det var prinsen av Wales, sedermera Daimler. Byggnationen av karosserna ankung Edvard VII, som vurmade för auto- förtroddes alltid utomstående karossmamobiler i stället för hästar och tåg i kunglig kare. För de kungliga beställningarna gick
transporttjänst. Jag ska göra automobilen det uppdraget med fördel till Hooper &
nödvändig för alla engelska gentlemän, lär Co (Coachbuilders) Ltd, som hade ett
han ha proklamerat. Redan 1896 provade
prinsen på att åka i en Canstatt-Daimler
som deltog i en utställning i London och
han blev utomordentligt nöjd med resan.
Så nöjd att han redan påföljande år lät
bjuda in några fordon till Buckingham Palace för provkörning. Men det var när hans
nära vän The honorable John Scott
Montague (senare bara Lord Montague)
kom på besök hos prinsen med en engelsk
Daimler 12 hp i augusti 1899 som han blev
heltänd. Det föll sig då ganska naturligt att
det var en Daimler som blev den första bilen att köpas in av kungahuset. Det var
en engelsk 6 hp tvåcylindrig Daimler Mail
Pheaton. Kungen körde inte själv. Det har
alltid fallit på chaufförens lott inte bara att
köra bilen utan också att ansvara för alla
reparationer och all skötsel av fordonet.
Det här blev början på ett långt samarbete
text
mellan Daimler i Coventry och Englands
monarker. För alla viktiga statsangelägenheter där bilar ingick var det hädanefter
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mycket nära förhållande såväl till Daimler
i Coventry som till engelska kungahuset
ända fram till 1959, då Hooper lade ner sin
verksamhet helt. Lång och trogen tjänst
alltså. Men förändringens vindar hade börjat blåsa redan tidigare.
Mot slutet av andra världskriget kunde
man börja ana sig till att något var på gång
som skulle komma att påverka kungahusets relation till Daimler. Det har spekulerats mycket om vad det kan ha varit som
var den utlösande faktorn, när kungahuset tog beslutet att lämna Daimler efter 60
års trogen samvaro, och fortsättningsvis
låta Rolls-Royce få äran att tillhandhålla
de kungliga officiella ekipagen. På den
gamla tiden sa man ibland att Daimler var
för dem av finare börd medan Rolls-Royce
bara var för de nyrika. Det är tveksamt om
detta påstående någonsin har varit relevant. Inte minst motsägs det av att redan
Rolls-Royce Silver Ghost på sin tid var de
förmögna adelsmännens första val av automobil. Hur som helst så hade det kommit nya tider.
När kronprinsessan Elisabeth med Philip,
Duke of Edinburgh, vid sin sida fick bestämma så
b l e v
d e t
RollsRo y c e
o c h
i n t e
Daiml e r
s o m
f i c k
företräde
s o m
det officiella
kungl i g a
b i l märk e t .
Hoo-

per fick fortsatt förtroende att göra några
av de kungliga karosserna men drottningen Elisabeth II:s nya State Car blev en
Phantom IV (4 AF 2, kodnamn Nabha,
som var namnet på en känd indisk maharadja) med kaross av H J Mulliner, som
hade beställts i prins Philips namn redan
innan Elisabeth tog över styret och den
levererades den 6 juli 1950. Phantom IV:
an upphöjdes till State Car No 1 i samband med att Drottningen kröntes 1953.
Här var det nog i första hand prins Philips
återkommande kontakter med Rolls-Royce
Ltd i Crewe som banade väg. Ännu över
50 år senare används den här bilen vid enstaka tillfällen. Som en markering att nu
var det en modernare och yngre generation som skulle ta över som monark blev
de relativt nya av kung Georg VI beställda
Daimler-limousinerna (DE 36 eller Straight
Eight, med rak, åttacylindrig motor) avpolletterade allt eftersom. Ett problem i
sammanhanget var att när Elisabeth och
Philip gifte sig fick de i bröllopsgåva från
Royal Air Force en egen Daimler limousine
(betecknad DE27 och fullt jämförbar med
DE36:an utom att den försetts med den
mindre, sexcylindriga 4-litersmotorn och
en kortare hjulbas) med Hooperkaross och
det fyndiga registreringsnumret HRH 1 levererad den 2 februari 1948. Den skänkta
bilen passade inte så bra in i den nya imagen, så när 4 AF 2 blev State Car No 1 åkte
HRH 1 snart ut från hovstallet. Omkring
1957 hade Rolls-Royce helt tagit över som
State Car.
Behovet av bilar för olika högtidliga ändamål har alltid varit stort i kungahuset. Flera
av dessa behövdes för att brukas av drottningmodern, prinsen av Wales och en stor
stab av folk som var anställda i hovstaten.
Några bilar ägdes av hovstaten själv men
det var vanligt att man hyrde in bilar hos
det stora hyrbilsföretaget Daimler Hire eller lånade in fordonen allt efter tillfälliga
behov. Bland hovstallets egna fordon kan
nämnas två Vanden Plas Princess limousiner, specialdestinerade som officiella
följebilar, sedermera ersatta av en och annan Daimler Limousine. För diverse övriga
transportbehov förekom till och med vanliga Fordar och Land Rover.
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färdig. Det var således ett omfattande
arbete bara att sköta kontakterna mellan
beställare och utförare innan en bil var
slutligen utformad. Man var mycket noga
från hovstallets sida med att den färdiga
produkten verkligen skulle falla regenten i
smaken. Eftersom bilarna fick tjäna under
lång tid var det inte ovanligt att man gjorde löpande modifieringar många år senare
för att hålla bilarna något så när anpassade till förändrade krav framför allt när
det gällde säkerhetsaspekterna.

Rolls-Royce var inte sena att nappa på tillfället som hade öppnat sig för dem att få
den åtråvärda Royal warrant of appointment, så man erbjöd sig tidigt att låna ut
lämpliga fordon när kungahuset så kunde
behöva. En Phantom IV landaulette (4
BP 5) med kaross av Hooper byggdes nog
mest på chans för att öka intresset från de
kungligas sida att förvärva ytterligare bilar
från Rolls-Royce men det lyckades inte till
en början. Bilen specialbyggdes 1953 för
drottningen och gick under produktionsnamnet Jubilee men blev kvar i fabrikens
ägo ända till 1959, trots att den ofta användes vid kungliga tillfällen till och med
vid utlandsresor. Det var således en väl
begagnad bil när kungahuset till slut köpte
den. Kanske blev inköpspriset lagom lågt?

En person som har betytt mycket för att
underlätta kontakterna mellan kungahuset och Rolls-Royce Motors var Roger
Cra´ster, då ansvarig liason official på
företaget. Han var en sådan där härligt
genomtrevlig person. Hans oerhört stora
sociala kompetens var säkert avgörande
för att de här kontakterna löpte så bra och
så länge. För det skulle bli fler nya statslimousiner.

Alla State Cars utmärktes av att de saknade registreringsskyltar men 4 AF 2 hade
haft reg nr LGO 10 före den blev State Car
och 4 BP 5 hade haft skyltar med OXR 2
ända tills inköpet 1959.

Senare State Cars har alla byggts hos
Rolls-Royceägda karossmakaren Mulliner
Park Ward till deras design. Så skedde
1960 och 1961 när två specialbilar med
extrahögt genomskinligt tak byggdes på
Phantom V-chassin (5 AS 33 och 5 AT 34).
Under byggtiden gick de under namnet
Canberra. En tradition som alltid gällt
för Englands State Cars var att de skulle vara lackerade i svart och Royal Claret
(mörkrödlila) med en coachline i vermillion
(starkt klarröd). Och precis som på Daimlertiden inkallades heraldikermålaren Mr
G C Francis varje gång enbart för att för
hand måla det kungliga vapnet på bakdörrarna.

Varje gång en beställning av en ny State
Car var aktuell initierades ett antal kontakter mellan kungahuset (formaliserat genom att the crown equerry alltid stod för
skötseln av hovstallet och dess inventarier)
och fabriken. Dessa samtal ledde till att
regenten efter ett tag kunde förevisas ett
antal designritningar där man försökt vara
lyhörda för vad som hade framkommit i de
tidiga samtalen. Härefter förekom många
detaljjusteringar och vissa ändringar gjordes även så sent som när bilen nästan var

1959 när Hooper stängde överlämnades
alla ritningar, formar och annat som hade
använts speciellt för de kungliga vagnarna
till fabriken. Även en av de anställda som
kunde hela kungagrejen gick över till Park
Ward. Till skillnad från före andra världskriget intog kungahuset nu en betydligt
försiktigare attityd till beställningar av nya
State Cars. 4 BP 5 fick tjänstgöra i 25 år
innan den ställdes undan på museet i det
kungliga slottet Sandringham och 4 AF 2 är
alltjämt i tjänst, om än mycket sporadiskt.
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De två Canberra-bilarna gjorde cirka
15 000 mil vardera innan de blev ersatta
av en ny bil. Men den här gången var det
inte kungahuset som beställde bilen. The
Society of Motor Manufacturers and
Traders (SMMT) hade nämligen erbjudit
sig att skänka en ny specialbyggd Phantom VI (PGH 101) som State Car för leverans till drottningens 25-årsjubileum på
tronen 1977. Bilen blev emellertid starkt
försenad bland annat på grund av pågående strejk i fabriken men också för att
den var först med den nya 6,75 liters V8motorn och med GM:s senaste växellåda
typ 400. Varför bilen fick byggnamnet Oil
Barrel har väl ingen riktigt kunnat förklara. En teori som anförts är att på grund

av allt hemlighetsmakeri under tillverkningen ville man använda sig av en beteckning som kunde få dem som undrade
över bilen att tro att den var avsedd för
en arabisk shejk. Oil barrel var i princip
en standard Phantom VI men med en annorlunda, högre glasad överbyggnad i stil
med den som man hade på de två Canberra-bilarna.
Oil barrel hängde med långt in på det
nya seklet. Det såg inte ut som om den
någonsin skulle få en ersättare. Ryktena
förtäljde att drottningen inte längre hade
råd med nya beställningar av State cars.
Det kungliga apanaget räckte inte när
andra prioriteringar måste göras för att
ekonomiskt dra runt hela den kungliga
apparaten. Samtidigt befarade man att
det inte skulle finnas några lämpliga bilar
i produktion som skulle kunna tjäna som
State Cars i framtiden.

I god tid inköptes en sista Phantom VI till
kungahuset, Lady Norfolk (PMH 10415),
som var Park Wards standard Phantom VI
med vissa smärre modifikationer, främst
att bakre sidorutorna var större och sträckte sig längre bak innebärande att man fick
avstå från de sedvanliga träinramade makeup-speglarna inne i bakstolparna. Bilen
levererades den 23 juli 1987.
Rolls-Royce avsåg att lägga ned Phantom
VI i början av 1990-talet och någon direkt
efterträdare planerades inte. Park Ward
skulle bli den sista överlevande karosstillverkaren i England. Det skulle inte gå att
hålla en hopplöst föråldrad bilkonstruktion
(separat chassi med handbyggd aluminiumkaross) igång längre med bara fyrafem köpare på ett år. De två sista Phantom
VI:orna var färdiga tidigt 1992 i samma
veva som Park Wards anläggning på Hythe
Road, London stängde för alltid. Den sista
Phantom VI var en landaulette som såldes
till sultanen av Brunei, utan vars outsinliga kassa Rolls-Royce för övrigt inte hade
överlevt 1990-talet.
Austin Princess A 135, också byggd på
separat chassi och med handbyggd specialkaross från Vanden Plas i aluminium på
trästomme, senare under namnet Vanden
Plas Princess Limousine, hade utgjort
hovstallets andralimousiner mellan 1952
och 1968. Daimler DS 420 Limousine (Jaguarbaserad och med självbärande stålkaross ursprungligen byggd av Vanden Plas
men mot slutet helt byggd i Jaguarfabriken i Coventry) hade tagit över den rollen mellan 1968 och 1992. Men efter 1992
fanns inte längre någon ”riktig” limousine i
produktion i England.
Hade vi nått slutet för specialbilarna från
Rolls-Royce och andra bättre renommerade engelska lyxbilstillverkare? Bilar skulle
utan tvekan komma att behövas i hovstallet även i framtiden. Men vad skulle komma härnäst? Skulle BMW och MercedesBenz ta över de kungliga transporterna?
Ett veritabelt kungligt dilemma!
Fortsättning följer i nästa Bulletin…
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Rolls-Royce Silver Shadow I, STD Saloon 1973
Chassinummer SRH 15300
Bilen är lackerad i mörkblå Metallic med beige inredning. Den kom till
Sverige som flyttgods från England. Vattenpumpen är renoverad av oss,
Mycket prisvärd högerstyrd bil.
Pris: 110 000 SEK

Vill du veta mer,

A. Rohdins Automobile
Industrigatan 7, 461 3
Tel. +46 (0) 520-108 06 or
Email: info@rohdins.nu -
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Rolls-Royce Silver Seraph, STD Saloon 1999
Chassinummer LA61 E9 XCX 01773
Bilen är lackerad i mörkblå Metallic med inredning i magnolia med blå
piping.
Körd 45 000 km
Pris: 900 000 SEK

kontakta Rohdins

e Service i Trollhättan AB
37 Trollhättan, Sweden
r 96, Fax +46 (0) 520-341 80
- Website www.rohdins.nu
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Vi utför service och reparationer
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
Produktvägen 16
246 43 Löddeköpinge
Tel +46 (o)-46 71 23 23
Fax +46 (o)-46 71 23 23
Mobil +46 (o) 705-71 23 29
www.englishcarcare.com
E-mail englishcarcare@telia.com

PRINFO
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GAMLA ROLLS-ROYCE BILDER
Text: Jan Segerfeldt
Bild: Björn Linn

Björn Linn, som egentligen är mest känd
som Sveriges Delage-konnässör nr 1, har
hört av sig till redaktören med anledning
av att han har fått fram fyra gamla svartvita foton på Rolls-Royce-bilar, varav två
med helt eller delvis okänd svensk historia. Han har också forskat litet kring bilderna och lyckats säkra viss information.
Men stora oklarheter återstår alltjämt och
därför uppmanas ni alla som läser detta
att höra av er till klubben med synpunkter
som kan leda oss vidare, så att bilarna på
bilderna säkert kan identifieras.
Bild nr 1, som Björn Linn har tagit själv
den 28 mars 1955 i Köpenhamn, är på en
Rolls-Royce med senare ombyggd kaross,
som av utseendet att döma kan vara en
dansk produkt. Chassit borde vara från
1920-talet men karossen ser ut att vara
påbyggd många år senare. Björn Linn
ställde frågor om bilen till redaktören för
den danska veteranbilstidningen DVK:s
Veteran Tidene i höstas och fick följande
svar (i Bulletinen-redaktörens försiktiga
översättning från danskan):

gärna vara en ombyggd Twenty. Det fanns
både Ghost och Twenty i Köpenhamn vid
den här tiden med ombyggda karosser
från sent trettiotal som liknande varandra
mycket. Självklart finns chassina kvar men
inte i Danmark och i vart fall Ghosten har
säkert fått tillbaka sin ursprungliga kaross
igen.”
Det är mycket spekulerande i den här artikeln och jag ber om ursäkt för det. Jag
hoppas att detta ska bli startpunkten för
fortsatta välgrundade spekulationer kryddade med ytterligare faktauppgifter genom
gott om bidrag från läsekretsen. Med så
många medlemmar som vi har i klubben
vore det väl konstigt om inte någon vet
mycket mer om de här fyra gamla RollsRoyce-bilarna!

Bild nr 2 visar vår dåvarande kung Gustav V när han besökte Göteborg den 5
november 1929 för att inviga den del på
Chalmers stora universitetsområde som
då kallades Nya Chalmers. Som framgår
av fotot anländer kungen ståndsmässigt i
en mörklackerad Rolls-Royce-limousine av
”Jag är tveksam. Först trodde jag att det okänd härkomst. Det är inte helt lätt att
var en ombyggd Ghost men det kan lika bedöma karosseriets utseende eftersom
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handers
Rolls-Royce
Silver Ghost reg nr 0
295 (som vi har skrivit
om tidigare i Bulletinen) och dels en RollsRoyce ägd av H G Turitz med reg nr 0 3262
(AB Turitz var ett av de
största handelshusen i
Göteborg). Det är ändå
högst osäkert om bilen
på fotot skulle kunna
vara O 3262. Är det
någon läsare som kan
bringa ljus över frågan? (Bilden har Björn
Linn hittat på omslaget till boken Staten,
Chalmers och Vetenskapen av Henrik
Björck (Nya Doxa förlag 2004)).
Bild nr 3 visar en myckbilden bara visar en del av det. Björn Linn et elegant franskregistrerad Rolls-Royce
har varit i kontakt med Jan Ströman som framför kungliga Solliden på Öland. Visserbrukar skriva fina artiklar i Automobilhis- ligen ser man hela karossen på den här bitoriska Klubbens
tidning Autohistorica. Jan Ströman tror att det
kan vara en Göteborgs-bil som
i så fall skulle ha
lånats in vid tillfället. Eftersom
det från hovets
sida vore naturligt att anlita
motorförarorganisationen KAK
när man sökte
en lämplig bil för
majestätet, kan
en titt i KAK:s
medlemsmatrikel
för 1929 vara av
intresse. En sådan titt avslöjar
bara två kända
Rolls-Royce i Göteborg vid tiden,
dels Edvard LitRREC
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len men eftersom det inte är en svensk bil
kan det ändå vara förenat med betydande
svårighet att identifiera den. Bilen var sannolikt inte svenskägd. Det är väl troligt att
ägaren med sällskap har kommit på besök
hos kungen med bil och är av kunglig börd
eller kanske bara en utländsk framstående
person som med familj har blivit inbjuden
till slottet.

Bild nr 4 är inte lika svår att identifiera eftersom den är tagen av Björn Linn själv
när han som ung gymnasist befann sig i
England. Bilden tog han den 28 juli 1950 i
Broadstairs, Kent, och bilen är en Twenty
med six-light-saloon eller limousinekaross. Bilen användes som taxi på orten.
Det verkar som den har klarat sig skapligt
med tanke på att den bör vara över 20 år
gammal vid tidpunkten. Det är något värre
Jag skulle gissa att det är en sen Rolls- med mönsterdjupet på däcken.
Royce New Phantom cirka 1930 med en
kaross från någon av de framstående Som sagt skicka gärna in till redaktionen
kontinentala karossmakarna, kanske från eventuell ytterligare information som ni
Paris. Jag tycker den här bilen påminner kan ha om bilarna ovan och era synpunkmycket om en New Phantom (chassi nr OR ter i övrigt. Vi ser också fram emot att ni
91) med cabrioletkaross av Letourneur et skickar in egna äldre bilder på Rolls-Royce
Marchand, förste ägare Franz Norstrand. eller Bentley till redaktionen, tillsammans
Men det kan mycket väl vara en tidig Phan- med tillgänglig information, så får vi se om
tom II i stället och med en helt annan ka- vi med er och läsarnas hjälp kan få fram
rossmakare. Är det någon som vet bättre? tillräckliga uppgifter att identifiera bilarna
Hör genast av er till mig! (Bilden har Björn och om möjligt meddela om och/eller var
Linn fått låna av Jan Ströman.)
de finns idag!
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Massiva material
Naturliga ytor

www.gad.se
Återförsäljare i hela Sverige på vår hemsida.
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Sista brevet från Egypten
Text och bild: Oscar Almgren
Bästa Rollsvänner!
Nu börjar det närma sig finalen på Egypten
äventyret. Två år har gått, och min uppfattning om landet har gått från charmigt
kaotiskt, till fullständigt totalknepigt! Jag
ber om ursäkt på förhand om jag trampar på någon Egyptisk tå bland klubbens
medlemmar eller vänskapskrets, men det
är rent tragiskt att se hur detta en gång
så vackra och spännande land, sakta men
säkert ödeläggs.
Jag gjorde nämligen en resa med bil från
Kairo, ända ner till templet i Abu Simbel.
Det var en fantastisk tripp, men man kan
konstatera att det finns inte en enda fläck
i landet som inte är besudlat med tomma
plastflaskor eller framförallt plastpåsar.

Det pågår en fullständigt besinningslös
nedskräpning av naturen. Inte ens när
vi åkte genom ändlösa obebodda öknar,
slapp man se plastpåsarna virvla omkring.
Lite faktiska siffror om landet: befolkning
ca 80 miljoner, varav ca 20 miljoner i Kairo. 50 miljoner människor är fattiga. Åtta
miljoner människor är narkomaner! Det
är lätt att låna pengar till billiga Kinesiska bilar, vilket medför att bilantalet ökar
med ca 300 bilar om dagen, bara i Kairo.
Det byggs inga nya vägar, och de gamla
faller samman av belastningen. Kollektivtrafiken är ett skämt, och ingen bryr sig.
Förresten, att över huvud taget åka bil på
en del sträckor på vår resa var egentligen
förbjudet utan eskort. För att trots detta
göra det möjligt använde vi mitt sjukhuskort som det står Ericsson på, som legi31 - RREC
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Sista brevet från Egypten
timation och förklarade för officerarna i
”checkpointsen” att jag var specialutbildad ingenjör från Ericsson, med uppdrag
att kontrollera en mobiltelefonmast som
hette B124. Min gode vän Karim, som var
med på resan, förklarade med myndig
stämma att detta var dessutom mycket
hemligt, och måste hanteras med största
diskretion. Vår mast B124, förflyttade sig
praktiskt nog i den riktning vi färdades.
Dock var vi tvungna att muta en officer
med ett telefonkort på ett ställe, men det
är smällar man får ta. Väl framme i Abu
Simbel var det stor uppståndelse över att
en Kairoregistrerad bil hade tagit sig dit,
utan eskort. Walkie-talksen längs vägen
gick varma, och alla visste att det var
svensken på hemligt uppdrag som anlänt.
Vi tog in på ett hotell där vår Kung och
Drottning hade bott en gång 1993. Antagligen var hotellet nybyggt då, för det
var otroligt risigt när vi anlände. Men anspråkslös som man är, uppvuxen
under påvra akademikerförhållanden i Uppsala, verkade det ok ändå.
Dock upptäckte vi att poolreningen
inte fungerade och att det hela var
mera ett rivningsobjekt än ett hotel.
Och när det kom till kritan så var min
uppväxt nog av det mer gynnsamma slaget, särskilt i jämförelse med
detta hotell. Jag försökte förstå var
på hotellet kungen och drottningen
hade bott, men det hela verkade för
otroligt för att vara sant.
Besöket på templet var intressant,
men inte så imponerande som jag
hade förutsatt, dock tog vi en tur för
att se bildspelet som projicerades
på templets ytterväggar, när mörkret fallit. På klassiskt Egyptiskt manér, var speakertexten på Japanska,
och översättningen på Engelska,
som man skulle höra i hörlurar, var
volymen så låg att man inte kunde
uppfatta någonting. Men bildspelet
var effektfullt ändå, och den japanska speakern fick det hela att låta
mycket spännande.
RREC

SWEDISH SECTION

- 32

På vägen hem tog vi en tur till Konungarnas Dal igen, och fick där se en grav där
väggarna var täckta med bildrutor som
var och en beskrev olika händelser i den
dödes liv. Sannolikt världens äldsta serietidning. Fotografering var tyvärr förbjuden, men för dig som besöker konungarnas dal, är denna grav ett absolut måste
att se. Det är den enda graven som ligger
uppe på en bergssida, i ett försök att lura
gravplundrarna. Så den nås via en ganska brant trappa som tar på krafterna i
värmen.
Själklart tog vi en sväng till en resort, för
att doppa kroppen i röda havet. Stället
hette Sama Bay, och är det absolut bästa jag bott på här nere. Allt var perfekt,
till och med maten. Det kostade ungefär
1800:-sv kr per natt, men det var det faktiskt värt. Kanske priset avskräckte Egyptierna, för det var enbart européer på
hotellet. För säkerhets skull hade golflegenden Gary Player ritat den utsökta 18

Sista brevet från Egypten
le lyckas ta sig in ändå,
vilket jag gjorde, så har
de en minimi debitering
på 100 sv kr, oavsett
vad man dricker.

håls-banan som låg i direkt anslutning.
Detta är det optimala stället för dig med
höga krav, det kan jag lova! Ta ett flyg till
Hurghada, och sedan en halvtimmes färd
söderut.
Vad som inte håller samma stil som förr,
är The Old Cataract Hotel i Luxor. Det var
ju där deckarromanen ”Döden på Nilen ”
skrevs en gång. För det första är det rent
ohemult dyrt, och sedan dräller det av kpist-försedda vakter överallt. Man får inte
gå in och ta något att dricka i baren, om
man inte bor på hotellet. Om man nu skul-

Så det är inget att rekommendera, men det
finns många hotell i Luxor, det är bara att välja.
Vi bodde på Novotel för
400 kr natten med utsikt
över Nilen och Konungarnas Dal. Dock skall
nämnas att det var levande musik varje kväll
mellan 22.00 och 01.00
till öronbedövande styrka, så det var lite knepigt med sömnen.
I övrigt var vi på bilmässa häromdagen
och förutom kinesiska bilar för 40.000:spritt nya, fanns det i avdelningen för
Classic cars, en Rolls! En vacker Silver
Wraith från 1952. Givetvis med en buckla på skärmen, men det har ju alla bilar
här!
Vädret har varit helt otroligt dåligt, med
+12 grader, regn och blåst! Men det är väl
de gamla gudarna som vill förbereda oss
på hemfärden till Sverige.
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Nästa brev lär nog komma från Gotland istället. Hustrun är ju från Burs, så längtan
efter hemtrakterna har tagit kommandot.
För min del känns det spännande, då vi
köpt en avstyckad gård, med härliga utrymmen för bilarna. Vad gäller min Silver
Cloud, så är den
Nu i Piteå hos Leif Winnberg på helrenovering. Den har blivit 5,5 cm längre
efter en upptuktning i en riktbänk. Helt
plötsligt passar dörrarna, och bakluckan
går att låsa. Leif och hans mekar-geni,
Åke, har slitit hårt, framförallt med alla
läckage i olika former. Prismässigt har
det varit idel trevliga överraskningar, den
som det är mest synd om är nog Leifs finska lackerare, som skall ge sig i kast med
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karossen. Bilen var ju fuskfixad i USA, det
är så mycket spackel på bilen att en magnetskylt inte får fäste. Men norrlänningar
och Finnar, är av segt virke, så jag vet att
de inte kommer ge sig förrän resultatet
är perfekt.
Ha en glad vår, och dyk förbi oss i Vall, 1,3
mil från Visby , om ni har vägarna förbi!
Håll utkik efter en helrenoverad Silver
Cloud, med maroon röd topp och pärlemorvit nederdel!
Bästa hälsningar
Oscar Almgren

ROLLS-ROYCE ÖKAR INFÖR 2008

text: Jan Segerfeldt. Bilder från Rolls-Royce Motor Cars
Vissa länder i världen har haft en enastående ökning av sina ekonomier och detta
har lett till att efterfrågan på lyxartiklar har
ökat enormt. Kina är ett sådant exempel.
För Rolls-Royce som hade en produktionsökning under 2007 på 25 procent totalt,
har detta inneburit att väntetiden för köpare till nya Rolls-Roycebilar har ökat till
två år. Enligt många försäljare är det ingen
idé att lägga in en beställning på en ny
Rolls-Royce med så långa leveranstider.

tionsökningen kommer att gå ännu fortare
framöver.
Man har nu 650 personer anställda i fabriken som går för fullt. Inom den närmaste
tiden kommer man att anställa ytterligare
300 till 400 personer och investera ett par
hundra miljoner kr ytterligare i produktionen.

2006 såldes 71 stycken nya bilar i Kina och
2007 har antalet passerat 100. Inte dåligt
2007 hann man tillverka cirka 1 000 bilar. med tanke på att man före 2003 inte sålde
Men detta räcker alltså inte. Ordföranden en enda bil där, enligt Robertson. Det går
för Rolls-Royce Motor Cars, Mr Ian Robert- väldigt fort på vissa marknader.
son har utlovat drastiska åtgärder för att
få upp tillverkningen i Goodwoodfabriken Nu har det också blivit officiellt att den helt
så att man kan möta den ökande efter- nya Rolls-Roycen ska presenteras år 2010
frågan. Det är inte omöjligt att produk- och går under arbetsnamnet RR4.
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BENTLEY GÖR SÄLJREKORD 2007
OCH CHEFEN FÅR DESIGNPRIS
text: Jan Segerfeldt
bild: Bentley Motors

Bentley Motors sålde 10 014 bilar under
2007 vilket är 7 procent upp mot förra
året. Draghjälp gavs bland annat av den
nya Azure cabriolet som introducerades
under 2007 och medförde att Arnage/
Azurefamiljen ökade försäljningen med
4,4 procent. Anmärkningsvärt när många
trodde att intressset för den klassiska Arnage skulle dala efter att de nya Continentalmodellerna kom med sina imponerande
prestanda, dynamik och jämförelsevis lägre pris. Så här blev försäljningen på några
olika marknader 2007:
Storbritannien		2 079 (+7%)
USA			

4 196 (+4%)

Europa			2 166 (+7%)
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Kina			

338 (+93%)

Korea			
(+100%)

100

Chefen för designavdelningen på Bentley
Motors, Dirk van Braeckel, har tilldelats
Europas finaste utmärkelse i branschen,
European Automotive Design Award by Designers (Europe). Närmast tidigare mottagare till priset är Giorgetto Giugiaro, chef
för Italdesign, (2004) och Sergio Pininfarina (2006). Dessa två designhus har ju
helt dominerat modern bildesign sedan
1970-talet inte bara i Europa utan faktiskt
i hela bilvärlden. Finare sällskap kan Bentley knappast befinna sig i när det gäller
bildesign! Vi gratulerar till framgångarna!

BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED I EXKLUSIV
SLOTTSMILJÖ
text och bild: Jan Segerfeldt
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BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED I EXKLUSIV
SLOTTSMILJÖ
Hos Bentley Stockholm finns Päivi Repola
och hennes Bentley Team. Bentley Stockholm är ett företag som har den kungliga
huvudstaden som bas. Naturligtvis behöver man kunna nå ut till andra delar av
Sverige också. De har länge haft tankar
på att kunna presentera sina märkesvaror
med produktnamnet Bentley på västkusten på ett sätt som anstår bilar av högsta
kvalitet. För några år sedan hade Bentley
Stockholm en mycket lyckad visning av
två Bentley Arnage vid en kund- och entusiastträff på Hotel Elite Plaza i Göteborg.
Men den här gången hade man föresatt
sig att göra en starkare satsning för
att fånga upp ännu fler nuvarande
och blivande Bentley-ägare. Samtidigt skulle media bjudas in för att
få underlag för att skriva om bilarna.
Efter noggranna rekognoseringar bestämde man sig för Tjolöholms slott
utanför Göteborg. Någon dag senare
arrangerades en liknande visning på
ett fint slott i Malmötrakten.

och accelerationen från 0 till 100 km/t tar
bara 4,5 sekunder!
Nu är det inte bara motorn som har vässats. Man har också gett sig på att finslipa
alla delar i bilens rörelsesystem genom
en chassitrimning (uppgraderade fjädrar,
dämpare och krängningshämmare) som
ger styvare egenskaper och bättre karosskontroll, bredare hjul (9,5Jx20 tum) som
har försetts med speciella prestandadäck
Pirelli P-Zero och, för den som vill, keramiska bromsar.

Jag hade det stora nöjet att vara
med på visningen på Tjolöholm. Naturligtvis såg jag särskilt fram emot
att få provköra den nya Bentley Continental GT Speed.
När jag anlände till Tjolöholm hade
tre mycket intressanta bilar ställts upp
framför den ståtliga slottsentrén som om
bilarna bara väntade på att få testas av
mig och de andra intresserade som hade
anlänt ungefär samtidigt. Vi möttes av
hela Bentley-teamet och kunde nu se närmare på Bentley Continental GTC, Bentley Continental Flying Spur och Bentley
Continental GT Speed, snyggt uppställda
bredvid varandra.
Bentley Continental GT Speed är den
kraftfullaste serietillverkade Bentley-modellen hittills och den första att passera
200 mph (322 km/t). Modellen är i sin
tur inspirerad av Bentleys legendariska
”Speed”-modeller från 1920-talet. Den
610 hkr starka W 12-motorn utvecklar 15
procent mer vridmoment och 9 procent
mer effekt än standardversionen Continental GT. Toppfarten är hela 326 km/t
RREC SWEDISH SECTION - 38

Genom diskreta detaljskillnader exteriört
har man markerat att det här är något
alldeles extra som kommer farande. Grillen har rätats upp och mönstret har mörktonats, man har större luftintag i fronten
och avgaspiporna som sticker ut där bak
är maffigare än standardversionens. Den
omdesignade grillen införs också på Continental GT, vars motor dock ”bara” ger 560
hkr (0-100 km/t på 4,8 sekunder, toppfart
318 km/t). Båda modellernas motorer har
förfinats så att bränsleförbrukningen kunnat sänkas något samtidigt som koldioxidutsläppen är 3,5 procent lägre än tidigare.
Om kunden inte nöjer sig med vad standardmodellerna av GT och GT Speed erbjuder interiört, kan han beställa Mulliner
Driving Specification som innefattar aluminiumpedaler, växelspak i krom/läder, dia-

BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED I EXKLUSIV
SLOTTSMILJÖ
mantmönstrad läderklädsel på
dörrar och bakre paneler. Det
finns säkert oändligt mycket fler
val man kan göra om man ska
skräddarsy sin bil helt utan begränsningar men då krävs förmodligen att man tar närmare
personlig kontakt med Mulliner-avdelningen och diskuterar
detta.
Nu hade jag suttit på slottet
vid fina vita dukar och ätit av
de delikata sorterna som hade
dukats fram för gästerna, jag
hade pratat med trevliga och
nyfikna andra entusiaster och
tiden flög iväg i trevlig samvaro. Jag hann
också titta en stund på montern som Fredrik Svensson från Bergströms Ur hade riggat upp i matsalen med ett stort urval av
de fina Breitling-klockorna. Men jag hade
ju faktiskt kommit hit för att provköra GT
Speed! Nu hade klockan hunnit iväg så
att mörkret börjat falla och alla bilarna
var upptagna av andra testare. Skulle det
snart bli min tur? När jag kom ut i snålblåsten insåg jag att mörkret hade tagit
över helt (det var ju faktiskt november).
Alla de tre Bentley-bilarna var lackade i
mörka färger men de starka baklyktornas
sken värmde.
Så var Speed GT:n äntligen redo för min
behandling. Skulle vi komma överens? Jag
öppnade den långa vänsterdörren och klev
in. Trots det svaga ljuset kunde jag både
se och känna att det här var en kvalitetsbil
jag kommit in i. Det eleganta skinnet hade
den där speciella diamantmönstringen
som finns som tillval och i just det här exemplaret hade man valt ett verkligt läckert
mörkgrönt skinn (Cumbrian Green) som
gjorde att man kände sig hemma direkt.
Sätet var fast och välformat. Ratt, instrument, pedaler, allt stämde precis för min
kroppsstorlek och form. Den här bilen kändes som en förlängning av mig själv.

Vägarna till och från Tjolöholms slott från
huvudvägen är relativt smala men framför
allt är de litet lagom kurviga och man kör
på fin slät asfalt. GT Speed är relativt bred
men passar utmärkt på den här typen av
vägar, som för övrigt påminner mycket om
de fina småvägarna i England. Jag körde
försiktigt ut från slottsparken på grund
av osäkerheten med att köra en ny bil för
första gången men jag tyckte genast att
jag kände mig bekant med dess egenskaper – utom vad gäller en enda avgörande
detalj. Den kom fram när jag tryckte på
gasen. Jag visste redan att här fanns en
enorm kraft. Därför vågade jag inte trycka
till för hastigt och för mycket till att börja
med. Jag bara gasade litet återhållsamt för
att vänta och se vad det kunde resultera i.
Jag hängde kvar med foten utan att trycka
den särskilt långt ner i botten. Innan jag
hade hunnit reagera satt jag klistrad som
ett frimärke i framsätets ryggstöd. Jag
fick hålla hårt i ratten för att inte ramla ur
sätet. Det här var något alldeles otroligt!
Det bara bangade till och plötsligt var jag
uppe i flygplansfarter! En sådan otrolig acceleration! Jag har aldrig tidigare känt en
sådan kraft! Jag var helt paralyserad! Det
här är inte en bil, det är ett flygplan! Och
det är jag som sitter vid spakarna! Helt
otroligt!

Ett tryck på den runda Engine Start/Stopknappen och motorn var igång, tror jag. När jag hade samlat mig igen, vilket
Inget hördes men när jag kände på gaspe- skedde tämligen snabbt, kunde jag ändå
dalen rörde sig varvräknaren direkt.
konstatera att bilen hade uppfört sig helt
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BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED I EXKLUSIV
SLOTTSMILJÖ
perfekt vid den
hastiga accelerationen. Den låg
precis som den
skulle på vägen,
inga ryckningar
eller sladdar, den
bara gav all kraften rakt och fint
och helt under
kontroll.
Efter
det
inledande
acclerationsförsöket blev min
fortsatta körning
mycket behaglig
för jag kom helt
överens med bilen. Snart hade
jag kört en bit
förbi Fjärås samhälle och det
borde vara dags
att vända tillbaka.
Nu kunde jag själv intyga att GT Speed har
egenskaper som är något alldeles extra.
Det måste vara väl värt att satsa det ytterligare insatskapital som behövs för att
man ska bli ägare till en GT Speed i stäl-
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let för GT standard. Hela känslan när man
kör den här bilen är att Bentley Motors har
förfinat allt som går att förfina inklusive
styrningen som ger en härlig feedback och
bromsarna kändes helt perfekta.
Men hur länge kan man hålla på och leka
racerbil på vägarna? Är det här bara en
bil för pojkdrömmare? Nej, absolut inte.
Detta är en bil som kan köras säkert i alla
trafikmiljöer och i alla farter. Det är ingenting som hindrar att man ligger och kryper
i stadstrafik med en GT Speed. Den uppför
sig hur lugnt och belevat som helst i lugn
körning. Det är bara det att man gärna vill
få släppa loss med den någon gång ibland.
Man måste få lov att köra av sig bara. Det
går bra. Bilen hänger med i alla förarens
infall och ser till att det aldrig blir dramatiskt.
Jag ville egentligen inte lämna tillbaka den
härliga Bentleyn men jag visste ju att det
är fler intresserade som ska ha chansen
att prova på bilen innan Bentley-teamet
drar vidare till kvällen till nya kunder och
entusiaster i Skåne. Så jag måste. Tyvärr.
Men den härliga körkänslan stannar kvar i
minnet länge.
Efter att ha upplevt Bentley Continental GT Speed förstår jag att Bentley har

kunna vara så framgångsrika på senare år,
sedan den nya generationen Bentley-bilar
med Volkswagen-påbrå har tagit över i den
gamla Rolls-Royce- och Bentleyfabriken
i Crewe. 2006 sålde Bentley över 9 000
bilar vilket är strålande mot bakgrund av
att det här är dyra och exklusiva bilar där
marknaden är rätt begränsad. Men Bentley har funnit ett sätt att vidga den.
Bentley Stockholm har också imponerat
så här långt. Inte nog med att de har fått

igång en hel försäljningsorganisation i ett
så litet (i marknadshänseende) land som
Sverige, de har också lyckats sälja 16 nya
Bentley i Sverige bara under 2006.
Bentley Stockholm har också imponerat
genom att anordna en möjlighet för oss
som bor en bit utanför Stockholm att ta
del av dessa fantastiska Bentley-bilar och
dessutom i en trevlig inramning som gör
bilarna rättvisa. Tack Bentley!
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NYA ROLLS-ROYCE PHANTOM COUPE
text: Jan Segerfeldt. bild: Rolls-Royce Motor cars
Varje konkurrensutsatt biltillverkare är
mån om maximal uppmärksamhet för
sina produkter. Därför är det viktigt att se
till att man har något intressant att presentera vid de största internationella bilmässorna i Europa, Geneve (våren) och
Frankfurt ( hösten).
Rolls-Royce Motors valde att presentera
sin nya Phantom Coupé på Salon International de l´Automobile i Geneve i
början av mars i år. Eftersom den kommer
i produktion först till sommaren bedömdes en presentation i mars som ett lagom
lämpligt tillfälle för att skapa intresse
kring bilen och så tidigt som möjligt få in
så många beställningar som möjligt på
den nya bilen (med åtföljande långa väntetider för leverans).
Härmed kan man säga att Phantomfamiljen är komplett, med en saloon, en
förlängd saloon/limousine (EWB), en
drophead coupe och en coupe (enligt
den traditionella engelska modellnomenklaturen). Designen på den nya bilen är
närmast identisk med den helt handbyggda exprimentbilen101 EX, som visades
redan för två år sedan. Steget från dropRREC
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head coupe till coupe är inte heller särskilt långt. Så någon större överraskning
är nog inte den nya Coupén för bilutställningsbesökarna och marknaden. Men det
finns mer under skalet…
Man har satsat på att göra den nya Coupén mycket mer körvänlig än cabrioletmodellen av Phantom. Genom många
små modifieringar och förbättringar har
man gett den moderna Coupén en högre
dynamisk förmåga på vägen. Naturligtvis
har den ett av världens mest avancerade
aluminiumchassin, precis som övriga modeller, men i coupeform har man kunnat
få karossen betydligt mer vridstyv jämfört med en cab, vilket ska garantera en
tydlig känsla av perfekt landsvägslok på
fina motorvägar såväl som på kurviga och
ojämna småvägar, men ändå med bibehållen komfort.
Motorn är samma V12 på 6,75 liter som
tidigare modeller utrustats med och ska
ge 453 bhp/460 PS (DIN) /338 kW och ett
vrid på 720 Nm, vilket borgar för mycket
god acceleration (0-100 km/t under 6
sekunder) såväl som segdragningsförmåga av högsta klass. Trots den ökade

NYA ROLLS-ROYCE PHANTOM COUPE
vridstyvheten har man lyckats bibehålla
vikten från de tidigare modellerna, cirka
3 050 kg. Bränsletanken har kunnat göras
25 procent större än i cabben (100 liter)
vilket ger extra lång körsträcka mellan
tankningarna. Det är ju inte precis någon
bränslesnål bil (den snittförbrukning på
1,6 liter per mil som uppges torde vara
teoretisk, räkna med högre i verklig körning), så det behövs en rejäl tank.
Coupén är väldigt smäcker i form och
utförande så det är utan tvekan många
både i Europa och i USA som har väntat
just på en sportigare modell av Phantom

med fast tak. En annan finess som man
har tagit med från prototypen 101 EX är
det exceptionella innertaket. I det annars
mörka innertaket sitter massor med små,
små lysande lampor i fiberoptik som kan
varieras i styrka efter smak, så när man
kör i mörker kan man förnimma att man
sitter ute med den stjärnklara himlen rakt
ovanför sig, precis som i en öppen bil,
men man är ändå helt skyddad från regn,
kyla och blåst och glider fram tyst och bekvämt oavsett årstid och kontinent. Kan
det bli behagligare?

Klubbshopen
Vi har några kavajpins RREC 50 år kvar enligt bilden. 75.- kostar de. Vill du
köpa mejla till Clifford på clifford.h@bredband.net

43 - RREC

SWEDISH SECTION

PHANTOM I FÖRLÄNGD SKEPNAD - BY MUTEC
text: Jan Segerfeldt. bild: WorldCarFans.com
Tycker du att din nya Rolls-Royce Phantom
är för liten (standard 5834 mm eller LWB
6084 mm)? Leder detta till allvarlig frustration och mindervärdeskomplex? Har du
inte plats i bilen för alla dina partykompisar/ditt jaktsällskap/ditt entourage när ni
ska ut på spännande events?
Här finns lösningen på ditt problem. En
förlängd version från Mutec i Tyskland.
Företaget bildades så sent som i januari
2000. Här gör man en Hollywood-version
med 43 inches (1075 mm) förlängd hjulbas (totallängd 6909 mm) för att du ska
få rikligt med plats i baksätet. Man kan säkert beställa sin egen inredning men här
på bilderna föreslås att du sätter in två helt
identiska säten av typen Theatre seating
package, som är option i stället för det

vanliga breda standardbänkbaksätet, fast
med det ena sätet bakvänt och med sin
egen groggveranda/barskåpsutrustning.
På det här viset får du fyra individuella
bekväma sittplatser i baksätet. Varken du
och dina kompisar bör ha något att klaga
på i den här bilen, såvida ni inte är fler än
fyra förstås. I så fall får du väl köpa en
likadan bil till, om ni är så många. Utöver
den påbyggda förlängningen finns flera
andra intressanta val av extrautrustning,
till exempel utökade gardiner för skydd
av privatlivets helgd, olika mittkonsoler
för diverse ändamål och om det behövs
en elektrisk mellanruta mellan förarsätet
och bakre salongen. För ägare med problem med omgivningen kan man erbjuda
alla varianter av skydd mot attentatsmän,
krypskyttar m m. Givetvis kan beställaren själv bestämma hur
bilen ska vara utrustad,
så länge den mycket
höga nivån för kvalitet
i hantverket inte behöver eftersättas. Annars
framgår inte var Mutec
sätter gränserna för det
acceptabla när det gäller
alltför vulgära idéer hos
vissa beställare.
Karossbyggaren Mutec
har som enda företag i
världen sedan den 1 juli
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PHANTOM I FÖRLÄNGD SKEPNAD - BY MUTEC

2006 full officiell status från Rolls-Royce
Motor Cars att bygga om Rolls-Royce
Phantom på beställning och sägs uppfylla
världsklass när det gäller hantverket, så
att du inte ska behöva märka någon skillnad i kvalitet mellan det som utförts på

Goodwoodfabriken i England och gjorda
modifikationer i Tyskland. Företaget i
Oberstenfeld har 30 anställda som bara
har intresse av att göra kunderna nöjda.
Fråga bara inte vad den här versionen
kostar!
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NYA MEDLEMMAR
Stig M Lindgren Tunhems Västergård Rolls-Royce Slver Shadow 1974
Östra Tunhem521 94 FALKÖPING
Jan Ydresjö
1974

Kärra Mellomgården 204

Rolls Royce Silver Shadow

463 95 LÖDÖSE

Tommy Almgren
Wraith II 1980
818 33 VALBO

Guldsmemdsvägen 10

Tomas Gillberg Stalevägen 53		
455 34 MUNKEDAL

Rolls-Royce Slver

Bentley Turbo R 1990

Mikael Almblad Stenkullevägen 17		
	112 65 STOCKHOLM

Rolls-Royce Silver Spur 1992

Vi önskar Er alla hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av
klubbens arrangemang
Annonsregister
Bentley
Bil & Industribromsar
English Car Care
GAD
Kent Sävåsen, Self System AB
Norrorts Bil & Van Service
Nynäs
PASCO AB
Prinfo Alfredssons AB
Raymond Weil
RR & B Motors
Rohdins Automobile Service AB

sid 	17
sid
41
sid	26
sid
30
sid	10
sid 	14
sid	2
sid
47
sid 	26
sid
48
sid
45
sid 	24-25

Annonspriser i den Svenska Bulletinen, priserna anges för helt år
		
Färg
Omslagets sista sida		11 000 kr
Mittuppslag		10 000 kr
Helsida		
5 000 kr
Halvsida 		
3 000 kr
Kvartssida		
2 000 kr
Medlemmars radannonser är gratis
Guiden
I våra planer kommer RREC guiden att finnas på klubbens hemsida. Denna kommer
att vara till för dig som äger en Rolls Royce och där kan du få många tips. I Guiden
kommer du att hitta företag som är intresserade av att hjälpa dig på olika sätt.
Antal utgivningar, 4 nr per år, Upplaga 500 ex
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UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB

Aston Martin Virage Volante 1991 Premiärbilen
från Birmingham-Utställningen, den enda i sitt
slag. Röd med svart skinninredning. Bilen är i
nyskick och nyservad av fabriken. En unik och
vacker cabriolet med mycket god potential för
framtiden

Bentley R-type 1953. Vinröd och svart med
cocgnacsfärgat skinn. Mycket fin bil med överväxel. Bilensom är känd i RREC har sollucka
och samtliga verktyg. En mycket trevlig och
användbar bil för alla tillfällen

Bentley MarkVI 1952, Freestone & Webb Vinröd
och silver med vacker beige skinnklädsel samt
fantastiskt vackra bord i baksätet. Tillverkad i
aluminium i endast ett fåtal exemplar. Bilen är i
ett synnerligen gott skick.

Rolls-Royce Phantom II 3-position drop head by
Ranalah. Gräddfärgad med vacker skinninteriör i
oxblöd. Unik 2-dörrars Rolls-Royce, som vunnit
Concour d´Elegance bland 500 bilar. Endast 2
tillverkade. Bilen har genomgått en 4 000 timmars nut and bolt restoration.

Maserati Royale 1989, Grafitmetallic med vacker
magnolia skinnklädsel. Obs! Endast körd 1 900
mil. Wn alldeles unik bil, som tillverkats i endast
48 exemplar, helt för hand för stadsöverhuvuden och personer som Pavarotti. Motorn är den
legendariska v(:an på 4,9 liter. Bilen är svensksåld och har all tänkbar utrustning inkl utsökt
vackra bord i baksätet

Panther DeVille 1979, unik handgjord bil med
aluminiumkaross. Tillverkad i endast 46 exemplar. Vacker röd skinninredning. Vänsterstyrd,
svenskregistrerad och körd endast ca 3000 mil

Vi köper gärna Er fina bil kontant./ Vi åtager oss gärna säljuppdrag. Ring för besök! Vi finns också på www.pascocar.com
Visning efter överenskommelse.. Välkommen

Tel 070-756 46 60, 08-756 38 30, Garage 08-624 06 50, pasco.car@tele2.se
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Finns hos välsorterade Urbutiker;
Generalagent Bandax Time AB
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