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Det ville også være hyggelig om vi
kunne få til uformelle lokale treff iløpet av sesongen.
Ønsker dere alle en god jul og et opplevelsrikt nytt RR/Bentley år.
Med vennlig hilsen

Oddvar Birkedal

RREC Norska sektionen

rrec scandinavia 2
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Styret vil gjennom vinteren planlegge
neste års aktiviteter, hvor høydepunktene vil være teknisk seminar i april/
mai og Rally 2015 i Grimstad 21-23 august.
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Takker alle som gjennom året har bidratt til klubbens aktiviteter og det
gode samhold.

NO

Vi er kommet inn i sesongen hvor bilene er preparert og hensatt for vinter
lagring, og gleder oss over et innholdsrikt år med flotte treff og turer.

Efter Aen
sommar på många
N I S fantastisk
O
H S E C TI
håll i vårt avlånga land går vi nu in i
hösten.
TH
E EN USIA
Det har
YC varit en säsong fylld av aktiviteter och träffar. Tack alla ni som hjälpt
till att ordna och arrangera alla dessa
R W aktiviteter.
trevliga
E GIA N SECT
Nästa år
firar klubben 35 års jubileum
och planeringen är redan i full gång
med att få till ett trevligt program.
Några av nästa års arrangemang finns
redan ute på hemsidan och fler skall
det bli.
Om ni har lust att hjälpt till att ordna
något nästa år eller har en idé om något trevligt utflyktsmål, ta gärna kontakt med mig eller någon av våra distriktsansvariga.
Men innan dess har vi möjlighet att
träffas på våra månadsluncher i Stockholm och Göteborg. Sedan har vi ju det
traditionella julbordet i december.
Vi planerar också att genomföra ett
”Flying rally” tillsammans med den irländska sektionen.
De har bjudit in oss till en långweekend
i augusti nästa år. Tanken är att vi flyger
till Dublin där vi möts av våra vänner på
Irland. Vi åker sedan med värdarna i deras bilar på utflykter i och omkring Dublin. Preliminärt datum är bestämt till
21-24 augusti 2015. Året efter är det vi
som tar hand om irländarna på liknanD

RR/Bentley
Entusiaster

Bäste Medlem,

de sätt i Sverige under en långweekend. Mer om detta och program med
alla detaljer kommer längre fram. Håll
utkik på hemsidan!
Hoppas nu på en fin höst så du kan ta
en sista tur med finbilen innan det är
dags att ställa undan den i garaget till
nästa säsong.
BÄSTA HÄLSNINGAR

Lars Nord

Ordförande RREC svenska sektionen

rrec scandinavia 3

D IS

H SEC

D

AN

I S H S E C TI O

N

ROLLS R
O

LUB
S’ C
ST

TH
E EN USIA
YC

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

ROLLS R
O

LUB
S’ C
ST

TH
E EN USIA
YC

N

RW

E GIA N SECT

IO

NO

Formandens hjørne
Nu nærmer sig julens hygge meget
hurtigt, og vi kan alle se tilbage på et
godt og spændende klubår 2014, der
bød på mange gode oplevelser og
events.
I skrivende stund er det kun et par
dage siden, at der på Sjælland, hos
Beate & Claus, på Risbyholm Gods,
Havdrup, for 6. gang blev afholdt Mortens Aften, i år med deltagelse af ikke
mindre end 43 personer.
Vi havde en fantastisk aften med
god mad og hygge og det er værd
at bemærke, at Lis Berg Nielsen, der
desværre mistede sin mand, Ib Berg
Nielsen for et lille år siden, havde doneret 8 af de meget kendte og unikke
”dækketallerkener” fra de tidligere så
kendte Euro-Rallyes, med menuen påmalet under glasuren, sammen med
Rolls-Royce- og Bentleys Logoer m.m.
De nævnte 8 tallerkener blev sat på
auktion blandt de deltagende gæster
og hammerslaget gik ved ikke mindre end kr. 10.000, som går ubeskåret,
uden ”salær” direkte i klubkassen.
Klubben takker Vivi & Henrik Frederiksen for et par velgørende bud og ikke
mindst en stor tak tak til giveren Lis
Berg Nielsen.
Vi gør opmmærksom på, at der allerede den 7. februar 2015, vil blive af-

interesserede kan I finde invitation og
tilmelding på klubbens hjemmeside.
Nogle (KUN dem, der har opgivet sin
E-mail-adresse til klubben) har sikkert
bemærket, at der kommer mange små
meddelelser om dette og hint, i løbet
af sæsonen, så man ikke glemmer eller overser spændende aktiviteter.
Derfor beder vi alle, der gerne vil
have små beskeder fra sekretæren,
om at opgive deres e-mail-adresse til
sekretæren Jens Georg Hansen: på

e-mail: jensgeorg@dadlnet.dk, da der
ikke i fremtiden vil blive sendt breve
med post ud til medlemmerne, mere
end en- to gange om året.
Vi takker alle for en dejlig sæson, og
ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen

Jens Kjaerulff

Formand RREC Danish Section

holdt ”Julefrokost” hos Henrik Kjær,
på adressen: Ringstedvej 112, 4300
Holbæk kl. 13.00 til ”Høkerpriser”
Tilmelding til formanden Jens Kjærulff på 40 14 80 44.
Vi vil også takke Kim Larsen, fordi han
i år holdt ”Teknisk Seminar” med godt
fremmøde i Bjerringbro i september
måned. Næste år, vil ”teknisk Seminar” foregå på Sjælland – herom nærmere i løbet af året.
2015 er også Året, hvor RR Silver Cloud
og Bentley S-Serie holder 60 års jubilæum, og det vil blive markeret ved
nogle festligheder i Bray, Berkeshire,
England i dagene den 24-26, april.
Der er allerede nogle fra den danske
klub, der har tilmeldt sig, og hvis I er

rrec scandinavia 4
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EVENEMANGSKALENDER

Varje månad: Luncherna i Stockholm

Belgobaren i Freys Hotel kl. 13.00 första måndagen i månaden.

För deltagande anmäl senast fredag f.m. innan till Nils Vetterlein tel: 08-717 23 53 eller
nils.vetterlein@swipnet.se

Varje månad: Luncherna i Göteborg

Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 6
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från distriktsansvarige kalle giertz

Kanske vill du själv ordna en aktivitet? Hör av dig till mig! Tfn 0705 229258 eller maila kalle.
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giertz@telia.com
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8. nov. 2014.

Vad är detta för byggnad och vad är den känd för?
Skicka in ditt förslag till redaktionen: jan.segerfeldt@glocalnet.net
Rätt svar ger hedersomnämnande i nästa nummer av Bulletinen

Bilmesse & Brugtmarked i Frederica.
”Mortens aften” på Risbyholm Gods ved Beate og Claus Clausen.
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Nu försöker vi igen med en ny Quiz-fråga:
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I den förra Quiz sökte vi två personers namn. Det kom inte in något svar
alls. Var det för svårt? Hur som helst så finns svaret på de två namnen vi
sökte i Slaget om Rolls-Royce på sid 70-74.
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SVENSKA SEKTIONEN
Kalender 2015

A N SE
17-18EGIapril
Vinprovning på Bjertorp, tema: Champagne

25 maj Tjolöholm Classic Motor får celebert besök av RREC Schweiziska sektionen
30 maj Good Old England, Staberg, Falun. Träff med engelska bilar
13-16 juni RREC Danmark Rally Fredrikshamn
5-7 juni RREC Årsmöte i Lundsbrunn
21-24 augFlying Rally Irland

6-12 sept RREC Continental Rally i Ronneby brunn Hotell & Spa, Blekinge

Närmare detaljer om eventen FInns på hemsidan www.rrec.se. Kolla alltid där för

senaste info!
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Inbjudan o. Välkommen till

Sex
frågor
till DA

RREC Svenska sektionen har utsett distriktsansvariga
(DA) för att hålla i klubbens lokala
arrangemang. För att ge alla DA var sin
personliga presentation ställer vi sex
frågor och redovisar svaren i Bulletinen.
Denna gång är det Rune Sahlbergs tur och
han svarade så här på de fem första frågorna.
1. Vilket geografiskt område ansvarar du
som DA för?
Norra Stor-Stockholm, Södra Uppland
och Västmanland.
2. Vad vill du åstadkomma som DA?
Det finns många RR- och Bentleybilar i
distriktet som vi inte ser på våra träffar,
skulle gärna se att fler tar ut sina bilar och
kommer på våra träffar.
3. Vad har du genomfört hittills som DA?
2012 en vårträff i Upplands Väsby med
lättare lunch på ”The Nut House” vid
Torsåkers Slott och ett besök på Skånellaholms Slott, 2013 gjorde vi ett besök på
Nynäshamns Järnvägs museum och en
trevlig lunch nere vid Hamnen, deltog på
Valletuna flyg- och bildag i september och
i år har vi haft en träff på Lövstabruk ett
vallonbruk i norra Uppland (förlåt, det var
inte mitt distrikt). Sen får vi inte glömma
en återkommande tisdagsträff på ”The
Nut House”. Den träffen har pågått i 4 år
på tisdagar från mitten av maj till slutet på

“Källa till njutning sedan 1724”

LUNDSBRUNNS KONFERENS& KURORT
BRUNNSVÄGEN 32, 533 72 LUNDSBRUNN TEL.0511-57190

RREC SVENSKA SEKTIONENS ÅRSMÖTE/RALLY 5 – 7 JUNI 2015,
SAMT 35-ÅRS JUBILEUM!
Det är även 10-år sedan sista besöket av Sektionen här även då med Ordförande-byte!
Vi har även nöjet att välkomna som hedersgäster:
Ordföranden RREC Hunt House, Mr Duncan Feetham och fru Vivien!
(Under dagarna fri entre till Spa-avdelningen, lån av badrock!)

FREDAG 5 JUNI: ANKOMST FRÅN KL. 15.00. - CHECK-IN.

Kl. 18.00 en guidad tur på Kurorten av lokala historikern Bengt Rosen
Kl. 19.00 Välkomstdrink följt av grill-buffet inkl vin kl. 19.30

augusti, förvisso ingen RREC-träff. Hit är
alla med entusiastfordon välkomna. Nytt
för nästa år blir att vi byter veckodag, återkommer vilken veckodag det blir, håll koll
på RREC:s hemsida och RREC FaceBook.
4. Har du något kommande DA-arrangemang som du redan nu vill berätta om?
Här finns det flera saker i pipeline, en föreläsning hur vi på bästa sätt sköter lacken
på våra bilar platsen blir AHKs klubblokal
i Stockholm Bromma under detta vinterhalvår, en dag på Singö i norra Roslagen,
besök på Köpings bilmuseum, en dag i
Saltsjöbaden besöka några av dess sevärdheter och dess historia och besök på någon större industri. Vilka av dessa som blir
av 2015 återkommer jag till senare genom
RREC:s hemsida.
5. Hur får du medlemmarna i ditt DA-område att komma i kontakt med dig?
Jag sänder ut mail om kommande träffar
och arrangemang.

rrec
rrec scandinavia
scandinavia 10
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LÖRDAG 6 JUNI – NATIONALDAGEN - : FRUKOSTBUFFET

Avresa kl. 10.00 i individuell tropp till Läcko Slott där vi parkerar fint på slottsgården
Därefter följer en guidad tur genom slottet
Lunch kan avnjutas valfritt kl. 13.00 på “Spikens Brygga & Fiskeläge”
Kållandsö,( till ett pris av 115:- per person / RREC pris.)
Vi samlas åter i hotellet kl. 19.00 för en aperitif, följt av
3-rätters Gala-middag inkl. vin och surpriser samt priser
Dansar gör vi till trevlig underhållning!

SÖNDAG 7 JUNI: FRUKOSTBUFFET

Fri entre till Spa, lån av badrock
Kl. 10.00 Årsmöte
Hemfärd
Kostnad: 2.480Kr per person i dubbelrum / Enkel: 2.880 Kr
I priset ingår: 2 övernattningar, 2 frukost, 2 middagar inkl. vin, aperitifer, rallyskyltar,
besök Läckö Slott m guidning, entre till Spa, underhållning.
Anmälan med namn/bilinfo till:
Kaj Adolfsson, senast den 22 maj 2015! OBS! Vi har tillgång till 50 rum!
Kolla tillgänglighet innan betalning!
Betalning till klubb konto: Bg5965-7528. E-post: treasurer@rrec.se.Tel 08-7454878
Övrig info: Mona-Lisa Illingworth på cloud1@telia.com
Väl mött i Västergötland!
rrec scandinavia 9
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The Roycean

Rolls-Royce Motor Cars
- Strive for perfection

Jan Segerfeldt

En serie häftade böcker som kommer ut en
om året. Nu har nr 5 just kommit. Detta är
en bok för verkliga Rolls-Royce-nördar! Här
finns ingenting om klubbverksamheten,
bilutflykter eller social klubbsamvaro. Sådant får man läsa om i den engelska RREC
Bulletinen. Här skrivs bara om sådant som
hände för länge sedan och som har med
Rolls-Royce historia att göra, ibland litet
långsökt men härligt intressant för oss
nördar. Olika författare skriver diverse artiklar som: Claude Johnsons strävan att

skapa en särskild Rolls-Royce-aura, om F H
Royce hälsoresa till Sydafrika, en reklamkampanj för Wraith, den mindre ända karosserimakaren Connaught och en skotsk
typisk Rolls-Royceägarfamiljs bilar. Alla artiklar åtföljs av svatvita bilder från tiden.
Boken omfattar ca 150 sidor i måtten 240
x 185 mm med limmad rygg. Pris £ 12 plus
porto. Kan köpas i klubbshoppen på The
Hunt House eller genom www.theroycean.moonfruit.com. Nr 1 och 2 är redan
slutsålda och nr 3 är nästan slut.

Jan Segerfeldt

En ny bok har publicerats på Hirmers förlag efter den utställning som Rolls-Royce
Motor Cars anordnade i BMW-museet i
München från mars 2013 för att fira 150 år
sedan Frederick Henry Royce föddes, 110
år sedan hans bilfirma startade och tio år
sedan den nya Rolls-Royce Motor Cars startade.
Det är en verkligt elegant bok. Den håller
typisk BMW-kvalitet (=Rolls-Roycekvalitet?). Det är en stor bok som lämpar sig
väl för fina planschverk, vilket den också
innehåller i mängd. Man kan se den som
en flott utställningskatalog, om det inte
var för att utställningen numera är avslutad och boken kom ut först 2014. Författare
är konsthistorikern Andreas Braun, BMWmuseets kurator, som är väl påläst. Å andra
sidan är texten (på tyska och engelska)
inte så detaljerad att den täcker hela historien. Vill man läsa mer om den får man
köpa andra böcker.

mer de mästerstycken av nytagna foton
på just de 15 bilarna som stod på utställningen, superba bilar i mycket effektfulla
(50 stycken helsides- eller dubbelsides)
foton tagna mot svart studiobakgrund av
proffsfotografen Johannes Riedel. Snyggare kan det inte bli.
Jag tycker att boken ger onödigt stort utrymme åt nya Ghost och Phantom men
visst är det snyggt gjort. En del - överdrivet negativa - har klagat på att det kolsvarta i bakgrunderna innehåller små närmast mikroskopiska vita dammpartiklar.
Boken finns att köpa på www.bokus.se
och är på 180 sidor i landskapsformat med
ca 200 bilder. Bokens yttermått är 266 x
317 x 25 mm och den väger 1 959 gram.

Huvudsaken i den här boken är bildmaterialet. Många originalfoton i svartvitt
är alldeles för små men man har fokuserat på att göra de 24 färgsidorna med ritningar och renderings (teckningar i profil
av Rolls-roycebilar) full rättvisa. Man har
använt en matt papperkvalitet speciellt för
de här sidorna för att efterlikna originalen
som alltid gjordes på sådan papperstyp.
Det har resulterat i fantastiska dokument
över karosseribyggarnas förberedelsearbete. Boken i övrigt är tryckt på papper
av mycket fin kvalitet så att bildåtergivningen är skarp och perfekt. Till detta komrrec scandinavia 10
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sexcylindriga 6 1/2 litre. Ytterligare nya
modeller kom 1927 (4 1/2 litre), 1930 (8 litre)
och 1931 (4 litre).
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Jan Segerfeldt

DE FÖRSTA TOLV ÅREN JÄMFÖRT MED
DE NU HITTILLS TOLV ÅREN UTAN ROLLS-ROYCE
- DAGENS BENTLEY MOTORS OCH VARUMÄRKET
BENTLEY ÄR STARKARE ÄN NÅGONSIN

B

entley akt 1 (1919-31)

Ingenjören Walter Owen Bentley var bara
30 när han formellt grundade sitt nya
företag den 20 januari 1919 tillsammans
med F T Burgess och Harry Varley. De
hade begränsade ekonomiska såväl som
praktiska resurser för att driva företag
även om Burgess hade jobbat hos Humber
och Varley hos Vauxhall och W O själv hade
erfarenhet från bland annat DFP. W O hade
som mål att bygga ”a good car, a fast car,
the best car in its class”. Inom ett år hade
de skapat en helt ny komplett bil, Bentley
EXP1, i en enkel liten lagerbyggnad på New
Street Mews bakom Baker Street i London.
Två år senare fanns den fyrcylindriga
Bentley 3 litre i produktion i Bentley

amtidigt tävlade Bentley i stora viktiga
lopp som Le Mans 24 timmarslopp med
flera bilar och placerade sig i topp flera år i
rad. Företagets ekonomi var stökig och det
fanns säkert risk för att det skulle ha slutat
tidigare när pengarna tog slut, om det inte
hade varit för personer som Wolf Barnato
med stor förmögenhet, som kunde gå in
och rädda situationen mer eller mindre
tillfälligt. Ur detta kaos föddes ännu flera
bilmodeller som tillsammans med förarna,
playboyarna och hjältarna för dagen, The
Bentley Boys, som blev legendariska på
racerbanorna.
Bentley hade goda kontakter i de rätta
kretsarna. Hans produktionsbilar köptes av
de rika och berömda i England och i flera
andra länder. Chassierna kläddes med

eleganta skapelser hos karossmakarna
på modet. En framgångssaga - men trots
god ingenjörskonst och målinriktade
ansträngningar hann verkligheten snart
ikapp dem och slutet blev oundvikligt bara
12 år efter starten.
Bentley hann bygga totalt 3 033 bilar
(chassin) innan man la ner tillverkningen
sent 1931 inför förestående konkurs och
företaget köptes av The British Central
Equitable Trust för £ 125 275. Det skulle
senare visa sig att det var den farligaste
konkurrenten Rolls-Royce Ltd som gömde
sig bakom det imponerande namnet.

B

entley akt 2 (1933-2002)
Från 1933 och framåt var det Rolls-Royce
som tillverkade Bentleybilarna (ibland
kallade Rolls-Bentleys för att skilja dem från
Cricklewood Bentleys eller W O Bentleys)

Motors nya fabrik i Cricklewood. Även om
chassiet var ganska traditionellt så var
motorkonstruktionen med fyra ventiler
per cylinder något unikt. Redan från
början ansågs 3-litern vara en förnämlig
sportvagn med prestanda som tillät en
marschfart på 100 km/t, vilket ansågs
sensationellt för sin tid. Att W O Bentley et
consortes kunde bygga en bil med sådana
prestanda var mot bakgrund av deras
begränsade resurser inget annat än ett
rent mirakel. Den första Bentleymodellen
tillverkades i över 1 500 ex, varav bortemot
hälften fortfarande rullar.

Ä

nnu
mer
anmärkningsvärt
är
att Bentley Motors redan 1925 kunde
presentera en helt ny större modell, den
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parallellt med Rolls-Royce och så
småningom blev skillnaderna mellan
de två berömda märkena bara grillar
och namnskyltar. Intresset för Bentley
avtog allt eftersom till förmån för RollsRoyce ända tills turbon slog till 1982 och
gjorde Bentley snabbare och starkare och
bästsäljande igen. 1997 gick Rolls-Royce
ut med att man avsåg att sälja av Bentley
till högstbjudande. Efter några rundor
med olika bud slutade det 1998 med att
Volkswagen köpte Bentleyfabriken i Crewe
och Bentleymärket medan BMW köpte
rätten till Rolls-Roycenamnet och byggde
en ny fabrik för den fortsatta tillverkningen.
Den 1 januari 2003 skildes de båda märkena
åt igen efter 70 år tillsammans.

B

entley akt 3 (2003-)
Bentley under VW:s ledning fortsatte att
göra de tidigare modellerna i den gamla
fabriken samtidigt som de investerade
£ 500 miljoner i projektet, vari ingick att
tillverka helt nya framtida modeller.
Från september 2002 återtog Bentley sitt
fabriksnamn Bentley Motors. Samtidigt
bekräftades att en helt ny modell, Bentley
GT coupé med W12-motor och fyrhjulsdrift,
var på gång. Ett designkoncept visades
upp, först på Parismässan men snart
också på den internationella engelska
bilutställningen i oktober där den utsågs till
Car of the Show. I januari 2003 debuterade
den på Detroitmässan i USA men det
var först på Genevemässan två månader
därefter som en riktig produktionsbil
visades upp. Allt var nytt, ingenting hade
plockats med från någon tidigare Bentley.
Däremot hade den nya coupén hämtat
en hel del från Volkswagens tekniska

avdelning, även om det är svårt att säga
hur mycket av delarna till den som också
återfanns i en Volkswagen eller en Audi.

D

et är intressant att notera att
Bentley Motors inte verkade ha bestämt
sig för namnet på den nya bilen när den
först presenterades, för i de allra första
reklambroschyrerna som trycktes under
2002 användes inte namnet Continental.
På omslaget av broschyren anges bara
The new Bentley GT coupé och samma
modellbeteckning används i övrigt i
publikationen, där man gör stor sak av att
fullfölja traditionen från Bentley Speed Six
från 1928 och Bentley R Type Continental
från 1952. Man hänvisar till de gångna 80
åren av Bentleys kontinuerliga blodlinje,
vars DNA har format den nya GT coupén.
Snart fick den namnet Continental GT.

C

oupén kompletterades med en öppen
variant, Continental GTC, men även med
en fyrdörrad saloon, Continental Flying
Spur, samtidigt som de gamla modellerna
från Rolls-Roycetiden avvecklades allt
eftersom de nya modellvarianterna tog
vid. V8-motorer kompletterade W12:an
i de flesta modellerna och breddade
utbudet och ökade försäljningen betydligt.
Modellerna
förbättrades
ytterligare
genom åren. Även om det är Continental
GT som är ryggraden i utbudet så har det
varit företagsmässigt rätt att satsa på fler
varianter. Med nya Mulsanne 2009 fick
Bentley en verklig toppmodell, en grand
tourer, som kan konkurrera med RollsRoyce. Bentley återvände till racingen och
vann sensationellt på Le Mans 2003 och
har haft stora framgångar på racerbanorna
under 2014. Nya modeller finns i pipeline,
bland annat en SUV.
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I

dag byggs 25 Continental GT och fyra
Mulsanne på dag i Crewe. Continental GT
med W12-motor har byggts i över 60 000
exemplar sedan starten. Crewefabriken
har moderniserats för omkring en
miljard pund och är numera en mycket
modern produktionsanläggning. Det är
uppenbart att detta aldrig skulle hänt om
inte Bentley hade fått en ny ägare med
resurser att investera stort i nya produkter,
anläggningar och personal.

N

u har det gått ungefär lika lång
tid för det nya Bentley Motors som W O
Bentley-tiden varade i Cricklewood, cirka
12 år vardera. Även om förutsättningarna
på 1920-talet var väsentligt annorlunda
och biltekniken var relativt ny på den

tiden, så är det intressant att göra
jämförelsen mellan Bentley före RollsRoyce och Bentley efter Rolls-Royce. Under
de första tolv åren skapade W O Bentley
legendomsusade bilmodeller som står
sig än idag. Man kan inte låta bli att kalla
honom för ett ingenjörsgeni, även om de
ekonomsika förhållandena i företaget
inte var så förmånliga att utveckla nya
bilar i. Mervärdet av hans skapelser lever
fortfarande i märkesnamnet Bentley
och de bilar som finns kvar av dem som
tillverkades under hans begränsade tid
uppnår idag närmast fantasipriser på
begagnatmarknaden. Varumärket Bentley
kan värderas högt.

M

ånga trodde nog att Bentley i
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tyska händer bara skulle leda till att
kvalitetsmärket skulle förstöras och
Bentleynamnet urholkas, när Bentley till
sist bara skulle bli en förklädd Volkswagen.
Nu efter 12 år med produktion av nya
Bentleymodeller under VW-styre, kan man
väl med säkerhet säga att fullt så illa har
det inte alls gått. Företaget har idag 3 600
anställda i Crewe och de tillverkade över 10
000 bilar bara under 2013. Så mycket som
86 procent av produktionen går på export.
Det är intressant att göra jämförelsen
med produktionen 2002 för Rolls-Royce
och Bentleys sista år tillsammans. Det
året sålde man 1 398 bilar in alles. Sedan
de skildes har det gått klart uppåt för båda
märkena. Seprationen har uppenbarligen
varit lyckad. Deras respektive tyska
ägare har verkligen haft förmågan att
lyfta märkena genom att investera i rätt
produkter.

D

et tyska undrets tid är alltså inte
förbi. På de 12 åren sedan Volkswagen styrt
Bentley själva har deras ansvar för Bentley
skötts perfekt. Bentley har förändrats och
förbättrats samtidigt som dess produkter
har blivit mer tekniskt avancerade
och mycket attraktiva på marknaden
men det är fortfarande i allra högsta
grad Bentleybilar och inte alls några
uppiffade Folkvagnar. Bentleys framtid
verkar säkrad. Arbetsplatsen i Crewe
är starkt moderniserad och väsentlig
för sysselsättningen på orten. Bentley
nämns som en av de bästa arbetsgivarna
i England. Företaget gick med en vinst på
cirka 100 miljoner Euros 2012.

M

an kan lätt få intryck av att Bentley
under 1920-talet drevs av några glada
amatörer som hade mer nybyggaranda
än verkliga resurser, medan det nya

Bentley under 2000-talet besuttit
både professionell ingenjörskonst och
supereffektiv
företagsledning
enligt
tysk modell. Jag tror ändå att en sådan
bedömning kraftigt förringar de insatser
som W O Bentley och hans kollegor gjorde.
Jag tror att de var både väldigt duktiga,
ambitiösa och ytterst seriösa i sina roller
som Bentleybilarnas skapare. Situationen
för företagsamheten i England på den
tiden var både spännande och farlig.
Där fanns hundratals konkurrerande
biltillverkare i större eller mindre skala
och merparten av dem gick i konkurs
eller las ned inom bara några år, vanligen
i brist på pengar, och ingen saknar dem
idag. Sett i det ljuset lyckades Bentley
Motors betydligt bättre än många andra
jämförbara företag i landet.

M

an kan undra vad som skulle ha
hänt om Rolls-Royce och Bentley hade
kämpat vidare in i 2000-talet tillsammans
under engelsk ägo. Skulle Rolls-Royce
själva haft råd att investera tillräckligt för
framtagandet av nya Bentleymodeller?
Kanske hade Rolls-Royce hellre lagt ner
Bentleymärket och bara satsat på RollsRoyce? Eller skulle den engelska regeringen
ha fått hålla företaget under armarna
genom att bidra med kraftiga ekonomiska
subventioner? Sanningen är nog tyvärr
att Rolls-Royce inte skulle förmått bevara
Bentley Motors någon längre tid utan
hjälp utfrån, en hjälp som det är tveksamt
om den någonsin skulle ha materialiserats.
Risken är stor att Bentley inte hade funnits
idag (kanske inte Rolls-Royce heller) om
inte den här utvecklingen med Volkswagen
som ansvarig hade tillåtits ske. Så tack
Volkswagen (och BMW för Rolls-Royce) för
att ni var så klartänkta vid rätt tillfälle och
lycka till i framtiden på den inslagna linjen!
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Skönhet

INDISK
Jan Segerfeldt

E

n stor öppen Rolls-Royce Phantom III
som gjordes för indiska regenter har sålts
i USA nyligen. Bilen har chassi nr 3BU86
och är av 1936 års modell. Det färdiga
chassiet transporterades direkt till Thrupp
& Maberly för att förses med en speciell
sports four seater-kaross. Bilen hade
beställts genom Allied Motors i Bombay,
Indien, för hans höghet Hamidulah Khan,
nawaben av Bhopal, i februari 1936. Den
färdiga bilen levererades i april 1937 till
nawaben som behöll den till januari 1940,
när hans höghet Yadavindra Singh av
Pudjab, maharadjan av Patiala, tog över den.
1955 gav han bort den till sin brorsdotter
i bröllopspresent. 1963 sålde hon den i
sin tur vidare till två amerikanska bröder
Kenneth och Keith Sherper. Köpeskillingen
ska ha varit 1 650 US dollar. 1976 inledde
de en omfattande och extremt detaljerad
renovering som pågick under många år

och kunde avslutas först 2010 i och med
deltagandet på RROC:s årsmöte i Toronto,
där den vann pris för sin skönhet. Detta
följdes av flera priser i andra concourstävlingar bland annat en andraplats på
Pebble Beach Concours d´Elegance 2012.
Bilen har bara gått cirka 6 000 mil.
Auktionshuset Bonhams sålde bilen på
sin auktion på Quail & Lodge Golf Club i
Carmel, USA den 15 augusti 2014 för 852
500 US dollar vilket motsvarar 6 187 578 sv
kr. Bland flera andra Rolls-Royce och Bentley
som såldes på auktionen så framstår den
här bilen som en av de absolut vackraste
Rolls-Royce Phantom III och förmodligen
den allra finast renoverade bilen till
salu, genom denna helt kompromisslösa
strävan över en 30-årsperiod att återställa
bilen till ett skick som kanske till och med
överträffar det ursprungliga vid leveransen
1937.
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Silver

FARINAS

CONTINENTAL
Jan Segerfeldt

E

fter överenskommelse med
Rolls-Royce i England skeppades den 30
augusti 1950 ett högerstyrt Silver Dawnchassi över till den lokale Rolls-Roycerepresentanten Fernando Martoralli för
vidare befordran till Farinas fabrik. Efter
godkännande av ritningarna kunde så
Pininfarina börja konstruera en kaross,
huvudsakligen i stål av tunn beskaffenhet.
Endast dörrar, motorhuv och baklucka
gjordes i aluminium. Den var klar att visas
upp på bilutställningen i Turin i april 1951.
Den kom att bli en av de dyraste bilarna
i världen på sin tid, även om det exakta
priset inte anges officiellt.

startade omfattande efterforskningar
som så småningom ledde honom till Luigi
Bessanis släktingar. Det visade sig att bilen
fortfarande stod kvar i Bessanis garage.
Wilkie lyckades köpa den och skickade den
på försiktig renovering, främst en total
omlackering medan interiören lämnades
i stort sett orörd. Bilens mätarställning
uppges stå på 5 179 kilometer. Efter
avslutad renovering har bilen tävlat och
fått pris på Warren Concours d´Elégance
i maj 2014. Därefter togs den med på den
auktion som hölls av Silverstone Auctions i
samband med Salon Privé på Syon House i
London den 4 september i år.

ärefter har det varit väldigt
tyst om bilen. Det beror huvudsakligen
på att bilen var kvar i Luigi Bressanis ägo.
Det sägs att han var väldigt rik men levde
ett isolerat liv. Under många år har olika
samlare och Rolls-Royce-kännare försökt
att ta reda på var bilen kunde finnas. Ingen
har sagt sig ha sett bilen under den långa
tiden sedan 1951 och det finns såvitt är känt
inte heller några foton på bilen efter det
att den lämnade Farina. Det gjorde RollsRoyce-samlaren Stuart Wilkie extra nyfiken
på vart bilen kunde ha tagit vägen, så han

Det extremt höga priset för en Silver
Dawn, £ 425 500 eller nästan 5 milj kr, kan
kanske till en del förklaras med att bilen är
helt unik och kan betraktas som en Silver
Dawn Continental, om det hade funnits
något sådant, som en värdig efterföljare
till Rolls-Royce Phantom II Continental
(1930-1935). Man kan också se den om en
av föregångarna till Bentley Continental
(1952-1955) med sin fastbackdesign.
Det påstås ha förekommit diskussioner
mellan Pininfarina och Rolls-Royce om
att sätta bilen i begränsad produktion

D

Kanske inte den helt korrekta benämningen på en Rolls-Royce
Silver Dawn 2-door Fastback Saloon 1951 av Pinin Farina, chassi
nr SCA43 men i praktiken blev den en föregångare både till
Bentley Continental och Rolls-Royce Camargue men faktiskt också
uppföljaren till Rolls-Royce Phantom II Continental.
Carrozzeria Pininfarina i Turin, Italien,
har fått massor av uppdrag att formge
intressanta bilar genom åren. Ett
begränsat samarbete uppstod efter andra
världskriget mellan Rolls-Royce och Farina,
vilket ledde till att fem stycken Bentley
Mark VI fick one-off karosserier från den
italienska bilmodefirman. Någon större
produktion blev det aldrig. Den här enda
Rolls-Royce Silver Dawn (på samma chassi
som Bentley Mark VI) tillkom 1950-1951.
Det stannade vid det här enda exemplaret.

Även om både Rolls-Royce Silver Dawn
och Bentley Mark VI sålde flest exemplar
som Standard steel saloons, så gick det
fortfarande att få dem med karosseri från
någon av de kvarvarande karosserifirmorna
i England. Även några få beställdes med
karosseri från utländska firmor.

R

olls-Royce Silver Dawn 2-door
Fastback Saloon från Pininfarina beställdes
ursprungligen 1950 av italienaren signor
Luigi Bressani från Milano.
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Royal

concours
Tekst og foto: Ivar Engerud
Bildetekster: Jan Segerfeldt

ARRANGØRENE AV CONCOURS OF ELEGANCE SKJØT GULLFUGLEN DA DE I 2012
FIKK MED SEG HRH DRONNING ELISABETH OG FIKK ANLEDNING TIL Å HOLDE
ENGLANDS MEST EKSKLUSIVE BILUTSTILLING PÅ WINDSOR CASTLE UTENFOR
LONDON. I ÅR BLE ARRANGEMENTET HOLDT FOR TREDJE GANG – DENNE
GANG PÅ HAMPTON COURT PALACE FØRSTE HELGEN I SEPTEMBER – MED EN
REKKE VAKRE ROLLS-ROYCE OG IKKE MINST BENTLEY.

men ett realistiskt försäljningspris på £ 10
000 var avskräckande, så det blev aldrig
mer än denna one-off. Rolls-Royce hade
redan på gång att låta H J Mulliner göra
sin supersportbil Bentley Continental för
ungefär halva priset, så intresset var nog
inte på topp för ett utvidgat samarbete

med Farina just då. Främst bör SCA43 nog
ändå betraktas som anfader till Rolls-Royce
Camargue (1975-1986). Har den tjänat som
inspirationskälla till nya Rolls-Royce Wraith
(2013-)? Visst kan man spåra vissa likheter.
Kanske har den här bilens historiska
betydelse underskattats...
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Nå var ikke Dronningen selv å se blant
de 60 utvalgte bilene, men det var til
gjengjeld hennes fetter, Prince Michael av
Kent, som er utstillingens «Patron» - og en
ikke helt ukjent Bentley-entusiast er det
vel lov å si i disse spalter.
Nå er også Bentley en av sponsorene for
Concours of Elegance, så prinsen fikk lov
å kjøre sin nyeste Flying Spur helt inn
på «gårdsplassen», hvor den var utstilt
sammen med de øvrige nyeste modellene

fra Crewe og som sagt mange av de gamle
storhetene med historie fra Le Mans og
andre baner.
Concours of Elegance er «by invitation
only», og du skal ha en rimelig spesiell
bil for å komme gjennom nåløyet på
arrangementet som er blitt en favoritt for
flere av USAs og Europas største bilsamlere.
Også Bentley Drivers Club hadde utflukt
til Hampton Court Palace, og et 50-tall av
medlemmenes biler var parkert langs den
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ROLLS-ROYCE PHANTOM II CONTINENTAL 1933 FREESTONE & WEBB FHC, CHASSI NR 42PY, FÖRSTE ÄGARE SIR JOHN LEIGH,
INDUSTRIALIST I ULLBRANSCHEN OCH KONSERVATIV PARLAMENTSLEDAMOT FÖR CLAPHAM I LONDON.
HAN ÄGDE SAMMANLAGT FYRA PHANTOM II CONTINENTAL, ALLA MED FREESTONE & WEBBKAROSSERIER. DENNA SPORTIGA
ONE-OFF I ART DECO-STIL FÖR LÅNGTURER I EUROPA, ÄR EXEMPEL PÅ TIDIG RAZOR EDGE DESIGN. FRÅN 1957 I USA DÄR DEN
BLEV MÅNGFALDIGT PRISBELÖNT. SENAST SÅLD PÅ RM AUCTIONS I NEW YORK I NOVEMBER 2013 FÖR USD 2 420 000.
NUVARANDE ÄGARE LORD BAMFORD.

BENTLEY 4 1/2 LITRE SUPERCHARGED; CHASSI NR HB3403, REG NR UU5872, HARRISON-KAROSSERI,
LEGENDARISK NUMBER 2 TEAM CAR, KÖPT AV DOROTHY PAGET FÖR TIM BIRKIN, KÖRDE PÅ LE MANS 1930, IRISH GP 1929 OCH
1930, BROOKLANDS DOUBLE TWELVE 1930 MM.

PRINCE MICHAEL OF KENTS NYA SKOTTSÄKRA BENTLEY FLYING SPUR MED REG NR VYW1, ÖVERFÖRT FRÅN HANS ROLLS-ROYCE
PHANTOM VI LIMOUSINE 1982. ÄVEN WILLIAM OCH KATE, DUKE OCH DUTCHESS OF CAMBRIDGE, ÅKER NU FLYING SPUR.
DENNA TRE TON TUNGA VERSION KOSTAR ENLIGT TIDNINGSUPPGIFT £ 250 000 (PRIS STANDARD FLYING SPUR £ 140 000).
BENTLEY MOTORS TILLHANDAHÅLLER KUNGAHUSETS MEDLEMMAR ETT ANTAL BENTLEYBILAR FÖR OFFICIELLA ÄNDAMÅL.

EN I RADEN AV CIRKA 700 BILAR PÅ PLATS I SLOTTSOMRÅDET VAR DENNA BENTLEY 3 1/2 LITRE OPEN TOURER CIRKA 1935.
MED KAROSS AV VANDEN PLAS ÄR DEN EN AV FLERA SOM BESTÄLLDES AV BILHANDLAREN OXBURROW & FULLER,
CURZON STREET, MAYFAIR, LONDON W1.
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HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE MICHAEL OF KENT, GCVO, PRESIDENT I RAC, HEDERSMEDLEM I BDC OCH BRDC, BILENTUSIAST
OCH GILLAR ATT KÖRA FORT OCH SPORTIGT, OFFICIELL BESKYDDARE (PATRON) AV HAMPTON COURT CONCOURS OF ELEGANCE.

BENTLEY SPEED SIX, KALLAD OLD NUMBER ONE, CHASSI NR LB2332, REG NR MT3464, URSPRUNGLIGEN FABRIKSRACER MED VANDEN PLAS FOUR SEATER TOURER BODY NO 1589. WOLF BARNATO KÖRDE DEN TILL SEGER
PÅ LE MANS 1929 OCH 1930. OMBYGGD 1930 MED NY RAM MM OCH VANDEN PLAS BODY NO 1634 TWO-SEATER BROOKLANDS. OMBYGGD 1932 MED DELAR FRÅN 4 LITER, SEDAN 8 LITRE-MOTOR TWO-SEATER AV GUNREY
NUTTING. KVADDAD PÅ BROOKLANDS, FÖRAREN CLIVE DUNFEE DÖDAD. OMBYGGD SOM H J MULLINER FIXED
HEAD COUPE. OMBYGGD IGEN SOM TWO-SEATER AV PADGETT 1957. RENOVERAD SOM GURNEY NUTTING 1932
TWO-SEATER REPLICA AV CRAIVILLE 1990. BILENS IDENTITET SOM OLD NUMBER ONE IFRÅGASATTES I EN FÖRSÄLJNINGSTVIST SOM AVGJORDES I HIGH COURT OF JUSTICE 1990. TROTS ATT NÄSTAN ALLA DELAR PÅ BILEN
HADE BYTTS UT GENOM ÅREN, ANSÅGS DEN ÄNDÅ HA BEHÅLLIT SIN IDENTITET ENLIGT DOMSTOLSUTSLAGET.
KÖPESUMMAN VAR PÅ £ 10 MILJONER.

BENTLEY 3 LITRE 1925, CHASSI NR 1124, REG NR YK6653, KAROSSERI URSPRUNGLIGEN FRÅN FREESTONE & WEBB,
NU ERSATT AV EN VANDEN PLAS REPLICA TOURER.
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ene sidefløyen på slottet.
Concours of Elegance er absolutt verd
et besøk, både for å se på Rolls-Royce og
Bentley og bilhistoriens fremste perler fra
andre merker.

Neste år blir arrangementet flyttet ut av
London – og nærmere Skandinavia – til
Edinburgh. Nærmere bestemt til Palace
of Holyroodhouse, Dronningens residens
i byen. Datoene er 5. – 6. september 2015.
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Tuta Och Kör
På Telefon

Jan Segerfeldt
Det här fotot togs den 20 maj 1932 med
av den kvinniga assistenten medan
anledning av att His Highness Prince Alexis
kontorschefen håller upp telefonluren.
Mdiviani hade beställt en Rolls-Royce
Som synes är kontoret utsmyckat med
i England. Bildkommentaren säger att
prylar från Thrupp & Maberly. Det beror
personal på kontoret på Piccadilly i London
på att det var den karosserimakaren som
demonstrerar ljuden i olika tutor per
hade fått uppdraget att bygga prinsens
utrikessamtal i telefon för Prince Mdivani.
nya Rolls-Royce. Thrupp & Maberly har
Mdivani befinner sig således i andra änden
anor så långt tillbaka som till 1760. Rootespå telefonen men rent fysiskt i Paris.
koncernen, i vilka bland annat ingick
Han bestämmer sig för den fyrapipiga
Hillman och Humber, köpte upp firman
modellen som just håller på att trakteras
1925. T & M:s verkstadslokaler var sedan
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1924 belägna i Cricklewood i Londons
nordvästra del (för övrigt ganska nära den
gamla Bentleyfabriken). T & M hade också
ett försäljningskontor i centrala London
på North Audley Street, en tvärgata till
Piccadilly i Mayfairområdet men det är
osäkert om de hade kvar kontoret efter
samgåendet med Rootes. Bilden skulle
i så fall kunna vara tagen där. Det är
dock mer sannolikt att kontoret ifråga är
beläget i fashionabla Devonshire House på
Piccadilly som ägdes av Rootes.
Även om T & M fortsatte att göra fina
karosserier på bland annat Rolls-Royce
efter övertagandet så var brödfödan
för firman de Humber-karosserier som
tillverkades på löpande band i den stora
fabriken på 108 Cricklewood Lane fram till
1967.
Sannolikt var det den Phantom II
Continental
drophead
coupe
som
beställdes av Prince Mdivanis maka
Barbara Hutton och som han körde ihjäl
sig i 1935, som försågs med det fyrpipiga
signalhornet. Eller också var det en

Phantom II Special Sedanca de Ville chassi
nr 176PY som även den specialbyggdes av T
& M vid den aktuella tiden.
Oaktat den fina titeln Prince Mdivani
(namnet ska betyda ungefär sekreterare)
sägs det att den adliga ätten kom från
en grisfarm i Georgien. De fem barnen till
generalen Zakhari Mdivani och hans maka
flydde till Paris efter Rysslands invasion
av Georgien. Alla fem gifte sig till stora
rikedomar, vilket gav dem epitetet The
Marrying Mdivanis i svallerpressen.
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Teknisk seminar
i den danske sektion
I den danske sektion er der tradition for at afholde et teknisk seminar en gang om året.
Seminaret afholdes hvert andet år hos Kim’s Autoimport i Bjerringbro og hvert andet år
hos Kaj Simonsen i Tåstrup. I år blev klubbens tekniske seminar afholdt i weekenden den
27. – 28. september hos Kim’s Autoimport.
Formålet med det tekniske seminar er at give klubbens medlemmer mulighed for at mødes en weekend, hvor de selv kan arbejde på deres fine Rolls-Royce og Bentley biler. Kim
Larsen åbner således sit værksted, hvor der er plads til 12 biler, og stiller lifte og værktøj til
rådighed for medlemmerne, ligesom han giver faglige råd og en hjælpende hånd.

Men ud over muligheden for, at vi som
medlemmer selv kan stå og bakse med
vores biler, bidrager det tekniske seminar
også til hyggeligt og socialt samvær.
I år var der tilmeldt 10 medlemmer med
8 biler, hvoraf halvdelen havde taget turen helt fra Sjælland. Lørdag ved 10-tiden
mødte vi ind og blev budt velkommen af
Kim og hans kone Mette, der havde sørget
for kaffe og rundstykker. Mette sørgede
på alle måder for, at vi hele weekenden på
intet tidspunkt kom til hverken at tørste
eller sulte. Således anrettede hun et stort
frokostbord til os om lørdagen, sørgede for
kaffe og kage om eftermiddagen, og søndag til frokost havde Mette lavet en meget
velsmagende skipperlabskovs til os.
Henrik Kjær i gang med at justere nipler
på sin Silver Wraith fra 1947.

Her tager Per Thomsen og Kresten Elgaard
sig et velfortjent hvil med kaffe og kage.

Kim hjælper her Jens Peter Rønholt med sin Silver Shadow.
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Hele lørdagen blev der arbejdet flittigt på
bilerne med både små og store reparationer. Søren Fruensgaard fik således skiftet
tændrør, så hans Silver Spirit igen kunne
køre på alle 8 cylindre, mens Henrik Kjær
fik justeret nipler i sit centrale smøresys

tem på sin Silver Wraith.
Efter en lang og slidsom lørdag var vi alle
godt trætte, og lørdag aften sluttede af
med hyggeligt samvær hos Kim og Mette,
der havde inviteret os alle på stegt flæsk
og persillesovs og en lækker dessert. Overnatningen foregik på Nørgaards Højskole i
Bjerringbro.
Om søndagen fortsatte vi arbejdet med bilerne, og de der allerede var færdige med
deres biler, blev og hjalp os andre med
vores biler, således at vi alle nåede det, vi
havde planlagt.
Vi afsluttede seminaret med en dejlig frokost, og vi kunne alle køre fra Bjerringbro
veltilfredse med weekendens arbejde og
glade efter to dage i hyggeligt samvær.
En stor tak til Mette og Kim Larsen for at
have huset os såvel på værkstedet som privat og for det store arbejde med at servicere os såvel fagligt som kulinarisk.
Michael Christensen
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Pebble Beach

Rolls-Royce På
2014

Jan Segerfeldt
Ferrari.
Ett av många av de stora viktiga eventen i
Pebble Beach är inte en plats dit man
världen när det gäller gamla bilar är Pebble
kommer som man är. Det finns strikta
Beach Concours d´Elegance. Det äger rum
regler för hur man ska klä sig som publik.
varje år i augusti på en flott golfbana i
Man bör vara bekvämt klädd så att
Californien. Här tävlar något hundratal
man lämpligen kan promenera och ta
av världens absolut finast renoverade
en picknick. Klädkoden är ”dressy” eller
bilar om vilka av dem som är de mest
”casual”. Eftersom klimatet på morgonen
överdådiga. Förutom klassen Best in Show
är svalt men varmare på dagen så bör man
finns det ytterligare 26 klasser, fyra Most
ha kläder som kan anpassas på lämpligt
Elegant Awards och 25 Special Awards.
sätt. Förslagsvis bör man ha bekväma
Tävlingen har pågått sedan 1950 och
promenadskor, hatt med solbrätte,
betydelsen av tävlingen har ökat för varje år
solglasögon, tröja eller jacka, medtagande
liksom gränserna för vad ägarna är beredda
en kamera och en filt för picknicken. Inom
att lägga ut i renoveringskostnader för
området finns gott om restauranger och
sina underverk. I år vann för första gången
serveringar. Under de två dagarna lördag
i Pebble Beachs historia en efterkrigsbil
och söndag pågår många andra event
Best in Show Award, en Ferrari 375 MM
inklusive Gooding & Companys Auction.
Scaglietti Coupe 1954.
Bland de fem nominerade i klassen Best
Här är några utmärkelser där Rolls-Royce
in Show fanns Lord Bamfords Rolls-Royce
placerade sig i Pebble Beach Concours
Phantom III Vanvooren Sports cabriolet
d´Elegance.
1937 men den blev alltså slagen av en

LUCIUS BEEBE TROPHY: ROLLS-ROYCE PHANTOM I BREWSTER RIVIERA TOWN CAR, ÄGARE QUINTESSENCE
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KLASS H-1: ROLLS-ROYCE: FÖRSTA PLATS: 1937 ROLLS-ROYCE PHANTOM III VANVOOREN SPORTS CABRIOLET,
ÄGARE LORD BAMFORD, ENGLAND

KLASS H-2: ROLLS-ROYCE PHANTOM POSTWAR: FÖRSTA PLATS: 1961 ROLLS-ROYCE PHANTOM V
JAMES YOUNG SEDANCA DE VILLE, ÄGARE KEN & ANN SMITH, USA
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Inflyttningsfest

Jan Segerfeldt

HOS ROHDINS 2014

Det nymålade golvet hade precis hunnit torka så
pass att det gick att köra in några tunga bilar tidigt
på morgonen före träffen. Denna Rolls-Royce New
Phantom (chassi nr S222FP) är tillverkad i Springfield USA 1928 men senare (1934) ombyggd med
ett Trouville Town Car-karosseri från Brewster & Co.
Trouville-modellen hade en mycket elegant design
som hade tagits fram av designhuset Hibbard &
Darrin i Paris och som Brewster kopierade rakt av
som sin egen design utan att skämmas. Med sina
blanka barnvagnsstänger ser den ut att ha ett nedfällbart tak men det är bara den lilla delen över förarhytten som kan öppnas.

In i det sista pågår förberedelserna inför den stora
publikrusningen. Anders Rohdin går igenom salulistan med en av de extrainkallade i personalstyrkan inför garageträffen. Här står hela raden av Rolls-Royce
och Bentley och väntar på att provförarna ska bli så
sålda på dem att de blir köpta.

VI HAR FLYTTAT! Rohdins har precis hunnit lämna sina gamla lokaler på Industrigatan 7 inför den stora
årliga garageträffen modell 2014. De stora hydraulliftarna är borta men flyttningen hade inte hunnit göras
färdig, så något måste lämnas kvar tillfälligt. Det fick bli den imponerande Mercedes-Benz 300 Cabrioleten, en liten gaffeltruck och en hel del verkstadsmaterial.

De nya lokalerna är belägna inom promenadavstånd från de gamla på samma gata, med den nya adressen
Industrigatan 1. På den enorma parkeringsytan samsades salubilar med alla besökares fordon. Nästan 100
Rolls-Royce och Bentley syntes på träffen, vilket gör den till Nordens största arrangemang för märkena.

Roberth Nironen var morgonpigg och hade redan
riggat upp klubbflaggan med stöd av hans RollsRoyce Silver Shadow. Här har han slagit sig ner bredvid bordet fullt uppdukat med RREC-material för
att sprida information om klubben till alla besökare
som ännu inte har hunnit ansöka om medlemskap
i klubben.

En Rolls-Royce 20/25 HP med snygg kaross av Freestone & Webb väntar på att några reparationsarbeten ska avslutas så att den kan återgå till sin ägare.

Till varje års garageträff
har Rohdins bjudit in musikgrupper och artister så
att olika musikstilar har
funnits
representerade.
Denna gång stod en grupp
som kallar sig Instant
Swing för det nostalgiska
musikinslaget. Sångerskan
Anna-My Zetterberg framförde härliga lätt svängiga
jazz- och poplåtar av typ
Billie Holliday, Melody Gardot och Sting ackompanjerad av de professionella
musikanterna Ole Jörgensen på blås, Sten Löfman,
piano, Jörgen Svensson
bas och Anders Söderling
trummor.
Det är alltid lika spännande att följa renoveringsarbetena som pågår hos Rohdins. När man bara ser vad
som har åstadkommits sedan den förra garageträffen för ett år sedan, kan man tycka att det har gått sakta
men Bentley Mark VI med James Young-karosseri (närmast i bild) ska, enligt ägarens överenskommelse
med Rohdins, åtgärdas allt eftersom det kommer fram nya pengar för det fortsatta arbetet. Märkligt att
som här se tre bilar med karosserier från James Young (de två bortre bilarna är stora Phantom V:or) stående
bredvid varandra. Ytterligare en Phantom V James Young limousine fanns på annan plats i lokalen. Är Rohdins den James Young-tätaste platsen i norra Europa?

På den stora parkeringen utanför verkstadslokalen stod flera Silver Shadow uppradade. Några av dem verkade helt perfekta medan andra befann sig i något stadium av pågående arbete.

Den världsberömde basgitarristen i hårdrockbandet Hammerfall
Magnus Rosén, som uppträdde under garageträffen i år, säger så
här om sin musikaliska karriär: Jag betraktas som en kameleont när
det kommer till elektriska basspelare. Efter mer än tio år med ”Hammerfall” och en enastående karriär som ”rock star” beslutade jag att
utveckla min nya musikaliska karriär och började samarbeta med
musiker inom det klassiska världen men även jazz, pop, konstmusik
och nya vänner inom rockmusiken. Göteborgs symfoniker, Kungliga
Fil Harmonikerna, Gävle Symfoniorkester, Göteborg Wind Orchestra
är några av orkestrarna jag spelat med.

Framemot eftermiddagen var det så dags för prisutdelning. Segrare i Rohdins Concours d´Elegancetävling blev Rolls-Royce Silver Cloud II H J Mulliner
drophead coupe Adaptation 1962 chassi nr LSAE67,
ex Lucille Ball i USA. Nuvarande ägarna heter Regina
och Hans Lindquist. Grattis!

Segrare i Peoples Choice-omröstningen blev RollsRoyce Silver Cloud II Standard Saloon 1961 chassi
nr SZD167. Den stolte ägare Kurt Norberg från Nysäter i Värmland poserar här med den blå utmärkelsen mot kylaren på sin erkänt fina bil.

Grattis!

Min 25-30hp drop
head coupé 1937

Tommy Strömberg
I vår bilhobby är det ofta så att man blir något av en arkeolog omkring sitt föremål. Den
bil man hittat blir ett objekt som man samlar
uppgifter och historia omkring. Man söker
efter tidigare ägare och deras erfarenhet och
händelser, fotografier mm omkring bilen. Man
renoverar och förbättrar och söker återskapa
ett bra originalskick. För många har det blivit
viktigare med detta arbete än att så fort som
möjligt komma ut på vägen. I vår klubb är det
ej ovanligt att en renovering tar bortemot 50
år i anspråk. Ett sådant arbete ger tyvärr aldrig
ekonomisk återbäring men är istället en trivsam och intressant hobby.
För min del har jag gjort en kompromiss av renovering och komma ut på vägen. Det började
med att jag hälsade på en god vän och båtracingkompis på hans gård norr om Stockholm.
Döm om min förvåning då jag upptäckte en
Rolls-Royce från 1937 stående ute på en åker i
ur och skur. Den var försedd med en kaross av
typ begravningsbil och den var inte i något bra
skick. Mitt intresse för äldre bilar hade länge
funnits och jag hade genom åren haft en rad
intressanta bilar. Bl a Chrysler 2+2 1928, BMW
303 1934, Fiat 508 1937 och även en mängd motorcyklar. Efter att ha besökt min vän ett antal
gånger och noterat att denna Rolls-Royce bör-

jade sjunka mer och mer ner i jorden började
jag bearbeta honom att sälja den. Han hade
köpt den i England och avsåg att bygga om
den till pick-up att användas i sin firma men
det blev aldrig tid till. Så småningom gav han
upp och jag köpte bilen för blygsamma 5.500
kr.
Den transporterades hem till Saltsjöbaden
med hjälp av bärgare och fick nu vård i mitt
garage. Jag insåg att den kaross som den nu
hade inte var särdeles rolig även om mina vänner påpekat att den var ju bäddbar om man
ville ut och campa. Det ville inte jag och arbetet började nu med att återställa bilen till s k
civil tjänst. Den hade börjat sin bana hos Windovers i Huntingdon i Northamptonshire där
den blev klar under 1937 och då fick en saloonkaross. I slutet av 1940-talet dog första ägaren
som var bosatt i Skottland och den nya ersatte
då karossen med en av begravningstyp. Den
gjorde tjänst under ett antal år och köptes sedan av min gode vän. När jag nu hunnit tänka
över vad som skulle ske med detta objekt fann
jag att det såväl roligaste som ekonomiskt vettigaste var att ersätta karossen med en tvådörrars öppen. Jag ägnade nu mycket tid åt att
studera fotografier av karosser till detta chassi
och efter dessa upprätta ritningar på lämpligt

utseende. För att behålla så mycket som möjligt av den ursprungliga karossen gjorde jag
nu exakta ritningar på en ny med två dörrar,
tvåsitsig med extrasäte för hund bak och enkel sufflett. Från originalbilen har jag sparat:
framskärmar, huv, delar av vindrutan, delar
av bakskärmar men inte något mer. Således
blev det en helt nyritad bakdel med bredare
bakskärmar, nya fotsteg och en helt ny bakdel
med stort bagageutrymme. Jag träffade nu en
mycket duktig karossbyggare i Stora Mellösa
som heter Ingemar Edlund som åtog sig att
bygga om bilen efter mina ritningar och till ett
rimligt pris. Jag hade gjort en omfattande undersökning av skicket på chassiet och funnit
den värd att satsa en hel del på. Arbetet startade och efter en tid var den nya trästommen
klar. Jag hittade nu en duktig bilplåtslagare
med vana med aluminium. Efter ytterligare en
tid stod så bilen karossmässigt färdig och det
återstod nu ¨endast¨ totalrenovering av chassiet, lackering samt inredning med nya stolar
och annat.
Under denna tid var jag hårt engagerad i mitt
företag och av en händelse träffade jag Anders
Rhodin, som just startat en renoveringsfirma
för just Rolls-Royce och Bentley. Anders var en
positiv och trevlig bekantskap som utmynnade i ett avtal om att totalrenovera mitt chassi.
Vårt avtal grundade sig på att han skulle göra
arbetet under längre tid och till lägre pris, hellre än att det skulle vara färdigt fort och bli dyrt
och dåligt. Anders föredrog det tidigare. Med
tiden insåg jag att renoveringen knappast
skulle hinna klaras under min livstid och vi
satte nu en deadline för sista leveransdatum.
Efter nästan 10 år hämtade jag nu bilen för att
göra den klar vad gällde lackering och inredning mm. Till min förvåning fick jag nu göra
om nästan allt som Anders gjort men efter något år stod nu äntligen, min egenhändigt ritade, öppna Rolls-Royce färdig för vägen. Var än
jag mötte intresserade fick jag mycket beröm
för den vackra bilen. Den är ju även rätt ovanlig
i det att den har en öppen kaross. Troligtvis är
endast ca. 5% av denna chassityp försedd med

öppen kaross. Att det är en efterskapad kaross
har inte påverkat intresset för bilen. Som vi vet
gjorde ju inte Rolls-Roycefabriken några egna
karosser före andra världskriget. Detta gör att
endast ett fåtal av dessa chassin har likadana
karosser. Jag blir naturligtvis mycket glad då
jag ibland vunnit concourser. Jag har ju faktiskt litet del i det själv.
Ja, så började mitt intresse för Rolls-Royce.
Med åren utökades min samling till två Rollsar
till men med ålders rätt hur jag nu krympt ner
mitt innehav av samlarbilar och har nu endast
den här beskrivna Rollsen kvar. Jag noterar
med intresse hur Clifford Hellzén kämpar vidare och tror sig snart vara ute på vägen efter
bortemot trettio års arbete. Men visst är det
roligt att få köra också.

TEKNISK INFORMATION

Chassi No GAR19 1937.

Motor: 6 cylindrig med toppventil 4.257
cc, 29,4 rated hp och ca. 115 bhp. En fallförgasare.
Växellåda: Fyra växlar framåt och en back
samt numer tillagt en överväxel som ger
30% lägre varvtal. Trean och fyran synkroniserade.
Koppling: torrlamell.
Elsystem: 12 volt. Start och generator. Batteritändning och stand by tändspole.
Stel fram- och bakaxel.
Servomekaniska bromsar.
Ställbara stötdämpare.
Inbyggda domkrafter.
Dubbla reservhjul.
19 tums hjul.
Mått längd hjulbas 11´,4¨, total längd
16´,11¨.
Totalvikt ca. 2,0 ton.
Prestanda: Marschfart ca. 90 kph, toppfart troligen ca. 130 kph.
Acceleration: 0 -100 på 25 sec.
Bensinförbrukning: troligen 1,8 l per 10
km.

KOMMER

En morgonstund
med Bentley

Mårten Carlsson

-KOMMER EJ
Bilen på bilden är en Bentley Mulsanne Cabriolet men den
finns inte i verkligheten, i vart fall inte ännu.
Bilden ovan har funnits ett bra tag på internet, skapad av
några datakunniga som har utgått från en Mulsanne saloon och byggt om den och byggt ihop den med en Continental GT cabriolet. Den här öppna versionen av den stora
Bentleyn skulle kunna vara en naturlig ersättare till den
förra cabrioletmodellen Bentley Azure.
Bentley Motors har inte lovat att det verkligen kommer att
bli en sådan modell. Just nu har man främst fokus på framtagandet av andra modeller som kan utvidga Bentley som
bilmärke till nya områden utanför de traditionella.
I första hand har man tänkt sig satsa på en Bentley SUV.
Mer information följer så snart Bentley har något nytt att
meddela.
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När man bjuds på en åktur i en av de mest remarkabla bilar vi har i vårt land, är det inte
svårt att tacka ja. Fru Helen Elmgrens vackra Bentley R-type Continental H.J. Mulliner coupé från 1955 (chassi nr BC39D) är överlag en av de vackraste karosser som prytt ett Bentleychassi och i den tidiga morgondimman framstår den som tagen ur en svunnen värld.
Det är den på sätt och vis också. Sätter man in den i sin egen samtid, i en värld av Folkvagnar, Ford Anglior och tvåtakts-Saabar, så är Bentleyn utan motstycke. Den tillhörde en värld
som omgavs av flärd, elegans och inte minst integritet, ouppnåelig för de flesta. Sextio år
senare är det inte mycket som är förändrat i den bilden.
Färden går genom en tät morgondimma på smala sörmländska vägar som slingrar sig
fram i okänt territorium. Med förvånansvärd smidighet och exakthet följer den de krokiga
vägarna, motorn drar tyst och starkt någonstans där framme under den långa huven. De
tjocka dimbankarna som ligger över landskapet ger intrycket att man färdas i en bubbla,
bortom tid och rum, så här kändes det att åka en av världens mest exklusiva bilar 1955,
så här såg vägarna på landsbygden ut. Nästan så man glömmer bort ibland att utanför
rutorna är det år 2014....

Vi håller nu på att renovera en
Volkswagen Bubbla Cabriolet från 1953.

Rohdins har renoverat cirka 200 bilar sedan vi startade
1979 och cirka 170 av dem Rolls-Royce och Bentley.
Vi har bland annat renoverat Mercedes 770 K, 500 K,
Rolls-Royce Phantom II 1929, Lagonda V12,
Buick Roadster 1938, Mercedes 280 SL med mera.
Som ni ser har vi stor erfarenhet av totalrenoveringar
av de flesta märken.Har ni några funderingar eller vi ha
en offert på renovering eller delrenovering kontakta oss
för mer information.

BENTLEY MULSANNE, 1981 RHD.
Chassinummer: BCH02037.
En bil i mycket bra bruksskick. Ingen större rost
på karossen. Inredningen är i ett väldigt bra skick
och träpanelerna är omlackade.
Den är extrautrustad med ett stående flygande B.
Väldigt mycket bil för pengarna.

PRIS: SEK 99 000:-

WIKLUNDS
priskurant för 1914
Jan Segerfeldt

Ett sensationellt dokument av betydelse för vår kunskap om
Rolls-Royce tidigaste historia i Sverige har nyligen kommit
fram ur sina gömmor. Det är en försäljningskatalog som gavs
ut för exakt etthundra år sedan av Wiklunds i Stockholm.
Trycksaken, som Wiklunds kallar priskurant, innehåller
flera intressanta faktauppgifter om och flera originalbilder av
Rolls-Royce Silver Ghost.
BAKGRUND

Företaget Wiklunds började omkring 1886
att sälja engelska velicopeder (cyklar) på
den svenska marknaden. Märken som
förekom var Coventry Machinist´s,
Hillman, Humber och Singer.
Först och främst sålde man till
vänner och bekanta i omgivningarna. Jernvarubutiken låg
på Kungsholmen i Stockholm.
Anton Wiklund hade blivit framgångsrik ryttare på hästkapplöpningar. Det var han som satte i
gång det hela 1891 genom att
bilda Anton Wiklunds Velocopedfabriks Aktiebolag. Eftersom cykelförsäljningen medförde ett ökande
behov av reparationer, var Wiklund
snabb med att möta efterfrågan genom en utvidgning av fabrikationen.
Allt löpte bra fram till 1894, då en tvist uppstod mellan honom och den övriga bolagsstyrelsen. Anders Olson utågs nu till ny VD
och trots att Wiklund lämnade företaget
helt och hållet, så valde man att behålla
bolagsnamnet Wiklunds, som redan hade

hunnit få något av ett kvalitetsrenommé.
Efterfrågan på cyklar var fortsatt god, vilket innebar att företaget utvidgade sina
försäljningslokaler på Birger Jarlsgatan 7. Här såldes cyklar av märkena Nordstjernan, Polstjernan,
Juno och Vesta. Man beslutade
1899 att uppföra en ny fabriksbyggnad på S:t Eriksgatan
under namnet AB A Wiklunds
Velocopedfabrik. Vid den här
tiden sysselsatte företaget så
mycket som 140 anställda. Det
nya femvåningshuset stod klart
året efter, alltså 1900. Nu tillverkade man även egna cyklar under
produktnamnen Stjernan och Kulm.
1902 sålde man 3 500 cyklar, varav en
betydande del gick till svenska försvarsmakten.
Här hade man börjat glida in på att diversifiera verksamheten, så att den också
inkluderade motorcyklar. Från 1903 importerade Wiklunds sådana från FN i Belgien,
vilka något vilseledande försågs med det
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svenska namnet Nordstjernan på den
svenska marknaden. Med motorcyklarna
kom också Emil Salmson in i företaget och
han tävlade mer än gärna med de namnbytta FN-hojarna.
Något år senare kom man också igång
med försäljning av automobiler, främst av
märkena NAG, Star och Fiat. Som man då
skrev i tidningen Idun så ställde Wiklunds
ut ”åtskilliga automobiltyper” på automobilutställningen på Kaptensudden på Djurgården i april 1905. Emil Salmson avancerade snart hos Wikunds och blev direktör.
Han tävlade även med Fiat-automobilerna
och vann tre gånger i följd (1906, 1907 och
1908) det prestigefyllda Vintertäflingarna
som gick mellan Stockholm och Göteborg
och dårigenom erövrade han för alltid
Vinterpokalen, ett pris som KAK (Kungliga Automobil Klubben) hade instiftat. Vid
vintertäflingarna 1912, 1913 och 1914 vann
Wiklunds anställde chaufför G E E Karlsson Göteborgspokalen bakom ratten på
företagets NAG Darling-bilar. Båda dessa
ståtliga pokaler finns numera hos Anders
Läck, ordförande i AHK (Automobilhistoriska Klubben) och tillika medlem i RREC.
Nu var företagets omsättning uppe i en
miljon kr och arbetsstyrkan hade ökat till
170 personer. Man gjorde ytterligare ut-

byggnader av fastigheten 1910 och 1914.
Som vi kan se av Wiklunds katalog som nu
återfunnits, så ansvarade de vid den här tiden för försäljningen av NAG, Fiat, Wall och
Rolls-Royce. Det måste ha varit en stor sak
för företaget när prestigemärket från England kom med bland försäljningsprodukterna. Ute i Europa hade Rolls-Royce haft
stora framgångar och byggt upp kundernas förväntningar på kvalitet långt utöver
vad konkurrenterna förmådde. Sannolikt
var det Emil Salmson som låg bakom Wiklunds beslut att även ta med Rolls-Royce
som prestigemärket i sin portfölj. Såvitt
man vet kom den första Rolls-Roycebilen
till Sverige redan 1912.
Första världskriget blev en motgång för
Wiklunds, vars omsättning sjönk något
men 1920 var man på fötterna igen med en
omsättning på 14 miljoner kr. Man hade nu
också utvidgat försäljningsagenturen med
Nash, Chevrolet, Packard och MercedesBenz. Samtidigt gjorde man cyklar som
tidigare under namn som Nordstjernan
men cykelförsäljningen sjönk under hela

rrec scandinavia 43

1920-talet. De stora ekonomiska kriserna
på grund av depressionen ute i världen
sent 1929, följt av Kruegerkraschen tidigt
1932 här hemma i Sverige, gjorde det inte
precis lättare för Wiklunds att hitta betalstarka köpare till sina cyklar, motorcyklar
och automobiler.
I 1928 års engelska försäljningskatalog
för Rolls-Royce 40/50 HP Phantom anges
Aktiebolaget A Wiklunds Maskin & Velocipedfabrik, Stockholm bland Rolls-Royce
Overseas Services. Samma uppgifter finns
att läsa i katalogen för Rolls-Royce 40/50
HP Phantom II, utgiven 1933, och för RollsRoyce 40/50 HP Phantom III, tryckt 1935.
Wiklunds avyttrade cykelverksamheten till
Nymans i Uppsala 1939. Ett par år senare,
när andra världskriget hade försvårat företagsamheten ytterligare, gick Wiklunds
slutligen i konkurs.

Det nya Wiklunds AB, som bara sysslade
med försäljning av bilar, hade inte kvar
kontakten med Rolls-Royce i England.
Svensk återförsäljare för Rolls-Royce blev
Sahlén och Wikander AB i Stockholm. Förenade Bil AB med företagsledaren Allan
Söderström övertog försäljningsansvaret
för Rolls-Royce i Sverige 1972. Som alla vet
ägs bilmärket idag av BMW men man har
inte byggt upp någon försäljningsorganisation för Rolls-Royce här.

PRISKURANT 1914

Aktiebolaget A Wiklunds Maskin och Velocipedfabrik Stockholm gav ut något de
kallade en ”priskurant (utan förbindelse)
för säsongen 1914”. I denna försäljningskatalog ”kan vi utlofva noggrann, reell behandling af affärerna”.
Rolls-Royce personautomobil presenteras
kort och gott som ”Världens bästa au-

tomobil”. Uppenbarligen är övriga kommentarer överflödiga. Man får anta att
Rolls-Royce rykte som The Best Car in the
World är vida känt även i lilla Sverige så här
tidigt som 1914, alltså när det engelska lilla
företaget Rolls-Royce Ltd inte har byggt
bilar mer än i tio år. Det påpekas också
särskilt i katalogen att ”Rolls-Roycechassis
med Rothschild & Fils´ eller Barker & Co´s
vagnskorg är det bästa i sitt slag”.
Wiklunds erbjöd ett 40/50 hkr Rolls-Roycechassis för 22 000 riksdaler. Det kan konstateras här att namnet Silver Ghost inte
förekommer någonstans i denna katalog.
Var namnet ännu 1914 inte tillräckligt etablerat som modellnamn på exportmarknaderna? Redan 1906/1907 när de första
Rolls-Royce 40/50 HP började säljas kal�lades de Silver Ghost, sedan det trettonde
tillverkade chassit hade lackerats i silverfärg, döpts till det individuella namnet Silver Ghost och använts vid kraftfulla marknadsföringsåtgärder a la Claude Johnson,
F H Royces affärspartner. Silver Ghost-modellen fortsatte tillverkas ända till 1925 och
var den modell som skapade Rolls-Royce
gedigna världsrykte för kvalitet. RollsRoyce byggde förstås enbart chassit. De
separata vagnskorgarna tillhandahölls av
fristående karosseribyggarföretag, varav
det fanns hundratals ute i Europa vid denna tid. Företrädesvis valde man bara bland
några av de välrennomerade när det gällde
att karossera de förnämsta chassierna.
För en färdig bil kunde man enligt Wiklunds priskurant 1914 välja antingen Rothschild- eller Barker-karosseri till ett pris
av 30 000 riksdaler. Den kompletta bilen
hade då försetts med en lyxvagnskorg i
Double-Torped-Phaëtonutförande
med
sittplatser för sex a sju personer, nedfällrrec scandinavia 28

bar vindskärm framför föraren och en stor
sufflett med sufflettskydd. Elektrisk belysning från C A V dynamo ingick. Alternativt
kunde man för 32 000 riksdaler välja en
lyxvagnskorg Torped-Landaulet eller -Limousine, fortfarande från Rothschild eller
Barker, också den med sittplatser för sex a
sju personer, tak över och glas framför föraren. Elektrisk belysning in- och utvändigt
från C A V dynamo inkluderades i priset
även här.

Oavsett vagnskorgsalternativ så utrustades bilen med Spencer-Moulton gummiringar, strålkastare, lyktor, signalhorn, ringhållare, packningshållare, verktyg samt
lådor för verktyg.
Wiklunds lämnade sex månaders nybilsgaranti på bilarna men uppenbarligen
omfattade garantin inte vagnskorgen och
alla de utrustningsdelar som nämnts i föregående stycke. I praktiken var det således
bara chassiet som garanterades. Detta kan
ha haft sin förklaring i att beträffande de
övriga delarna på bilen och extratillbehören stod respektive tillverkare redan sitt
ansvar genom en egen garanti.
I katalogen anges fabriken och kontoret
ligga på adressen S:t Eriksgatan men gatu-
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numret framgår inte, medan utställningslokalen är belägen på S:t Eriksgatan 46.

tjäna till ledning för likartade modeller för
en intresserad Silver Ghost-spekulant.

I vart fall två av bilderna i Wiklunds katalog
är desamma som i Rolls-Royce engelska
försäljningskatalog. Illustrationen på sidan
8 visar exakt samma bil som förekommer
på sidan 9 i Rolls-Royce Miniature Catalogue (Season 1913), där den beskrivs som
en parallel-sided torpedo phaeton. Som
brukligt vid denna tid så anges inte karossmakarens namn. Bilden på en Limousine i Wiklunds katalog är exakt samma
bil som visas på sidan 13 i den engelska
katalogen för 1913. Inte heller här anges
namnet på karosseriets upphovsman. Det
finns ändå goda skäl att anta att dessa
båda bilar har karosserier från Barker & Co,
som Rolls-Royce Ltd tydligt favoriserade
under de tidiga åren. Vagnskorgen på bilen
på omslagsbilden kan däremot mycket väl
vara från Rothschild & Fils, som hade varit
verksamma i Paris sedan 1838, gjorde första bilkarosseriet 1894 och stängde 1930.
Ventilationsöppningarna på motorhuvens
sidor har ett utseende som inte är så vanligt på Rolls-Royce i England men däremot
förekommer på andra kända Silver Ghost
från Rotschild & Fils. Det är inte säkert att
någon av de avbildade bilarna i katalogen
förekommer bland dem som har importerats i Sverige. Bilderna kan ha tillhandhållits Wiklunds av Rolls-Royce Ltd i syfte att

Vid den här tiden började också svenska
karosserimakare kunna konkurrera och
erbjuda inhemskt tillverkade karosserier
av lika god klass som de engelska och
franska. Den äldsta Silver Ghosten i Sverige är av 1911 års modell och har chassi nr
1653 men kom till Sverige som begagnad
bil först samma år som Wiklunds gav ut
sin priskurant, alltså 1914. Den försågs av
sin nya ägare generalkonsul Axel Johnson
med en open tourer-kaross från Nordbergs
i Stockholm, karossbyggarens första på en
Rolls-Royce. Bilen lär finnas kvar än idag
inom familjen Axelson-Johnson i mycket
gott skick.
Såvitt man vet kom den allra första RollsRoycebilen som såldes i Sverige in i landet
i juni 1912, en Silver Ghost med Landauletkarosseri som köptes av attachén på Utrikesdepartementet Harry Ax:son Johnson.
Det finns en Silver Ghost i Sverige, närmare bestämt i Göteborg bland stadsmuseets samlingar, med chassinummer 2252
och av 1913 års modell, som har ett karosseri från den av Wiklunds i priskuranten
rekommenderade firman J Rothschild &
Fils i Paris. I teorin skulle det därför kunna
ligga nära till hands att tro att denna Silver
Ghost kom till Sverige genom Wiklunds -
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men så är faktiskt inte alls fallet. Den Göteborgska Ghosten kom inte till vårt land
förrän 1923 och då som en begagnad bil.
Den har således inget med Wiklunds importverksamhet att göra. (Lägg för resten
märke till att den har luftintag på huvsi-

dorna liknande dem som finns på bilen på
omslagsbilden på Wiklunds priskurant.)
Särskilt tack till Anders Rohdin som har
ställt den unika Wiklundskatalogen till
redaktörens förfogande som utgångspunkt för denna artikel.
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Åsunden Runt 2014
Jan Segerfeldt

Skulle det bli tredje gången gillt för Åsunden Runt?
Första gången vi deltog i RREC:s och Kjell
Linds arrangemang med besök hos de
förnämsta gårdarna i det oerhört populära turiststråket ”Gårdarna runt sjön” var
2006. Då gick resan under namnet ”Änglagårdsrallyt”, eftersom vi besökte några
av de hus som användes vid inspelningarna av Colin Nutleys populära filmer om
Änglagård. Ett välorganiserat och mycket
lyckat rally.
Rally nummer två gick 2011 i ungefär
samma miljö men på andra vägar men nu
under namnet ”Åsunden Runt med Bosse
Bildoktorn”. Även detta rally var mycket
välorganiserat och lyckat. Eftersom jag
fick nöjet att ratta Kjells vackra Rolls-Royce Wraith under hela rallyt och dessutom
vann ett fint pris, boken Bosse bilar med
särskild inskriven dedikation från författaren, som jag högtidligen fick ta emot ur
hans hand, så var jag alldeles särskilt nöjd
med den här dagen.

Skulle Kjell ha varit det allra minsta benägen att oroa sig inför ansvaret att arrangera träffar där samtliga deltagare ska
kunna vara nöjda efter genomfört värv, så
måste han ha ställt sig den här frågan: Går
det att göra ett Åsunden Runt i version 3.0
utan att det bara känns som en repris av
ettan och tvåan? Jag tror inte att Kjell är
särskilt nervös av sig utan kan lita till sin
organisationsförmåga, långa erfarenhet
och bra fingertoppskänsla. En god portion
äkta entusiasm för Rolls-Royce och Bentley
underlättar.

hade de föregående två i gott minne. Första gången körde jag med egen bil (Vanden
Plas Princess Limousine 1961) men i rally
nummer två blev det alltså Kjells Wraith
som gick som en dröm. Körupplevelsen gav
en bestående, härlig känsla. Det var inga
konstigheter, bara att köra, nästan som i en
modern bil, på de fina vägarna, om än med
viss återhållsamhet av vederbörlig hänsyn
till bilens aktningsvärda ålder.

Nu hade det fallit sig så väl att Kjell ganska
nyligen hade blivit ägare till en vänsterstyrd Bentley S2 Continental H J Mulliner
Flying Spur four door saloon från 1960,
som har gått i Göteborgstrakten de senaste 25 åren (märkligt nog utan att jag
har sett den tidigare). Det är en otroligt
vacker bil och i mycket fint skick efter renovering utförd i England eller möjligen i
USA. Jag skulle få sitta vid ratten på denna

Vädret dagarna innan hade mest bestått
av häftiga skurar ibland med åska, så förutsättningarna den här gången var något
tveksamma vädermässigt. Men sådana detaljer kan man inte planera flera månader
i förväg. Kjell måste ha kunnat slå ifrån sig
och tänka att man får chansa och ta det
som det kommer, för rallyt blev genomfört
och jag är övertygad om att allt avlöpte till
allas belåtenhet trots regnstänk.
Jag har deltagit vid alla tre tillfällena och
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derna. Men man får förstås inte låta lura
sig av Dan Sverneborns häftiga Bentley
Special som ger intryck av att vara en racer
från 1920-talet medan den i själva verket
är byggd på en Bentley S 1959 med nykonstruerad överbyggnad efter Dans egen design.
Kjell hade samlat oss på hans egendom
Skottek vid 10-tiden för en kopp innan
start. Efter diverse taktiksnack så körde vi
iväg. Färdvägen följde sjön Åsunden och
passerade bland annat handelsplatsen
Gällstad innan vi kom fram till första anhalten, Glasets hus i Limmared. Nu var vi
redan hungriga och lunchebuffén väntade
på oss. Här fanns ruccolasoppa, kyckling a
la Jacob och köttpaj med vällda grönsaker
att smaka på.
Det var militären Gustav Skarp från Karlskrona, senare adlad som Ruthensparre,
som startade Limmareds Glasbruk så tidigt som 1740. En kvinnlig guide berättade
hela brukets historia för oss och visade
glas från alla tider i Glashusets utställningsmontrar. Sedan fick vi en föreläsning
fina bil i sällskap med Kjells (ex Henning
Sjöström) Rolls-Royce Silver Cloud III with
special coachwork by H J Mulliner & Co Ltd,
en nästan identisk bil men med R-R-grill
(se artikel i Bulletinen nr 4 2012), vilken för
dagen kördes av Hans Helmersson. Vilket
perfekt tillfälle att låta dessa båda bilar
framföras i par genom landskapet. En extremt ovanlig syn! Ja hela kolonnen av 16
olika Rolls-Royce- och Bentleybilar följt av
en vass Ferrari på slutet bildade en sevärdhet som sällan skådats. Åtta Rolls-Royce
från 1939-2000 och sju Bentley från 19532007 representerade ett brett urval av två
av Englands finaste bilmärken genom tirrec scandinavia 52

i praktisk glasblåsning av en kille med tio
års erfarenhet i yrket men också med en
komisk begåvning som gjorde det hela till
en kul föreställning. Glasbruket ägs idag
av ett irländskt bolag och dess idag mest
kända produkt är Absolutflaskan som görs

maskinellt i miljonupplagor.
Vi fortsatte vår färd och kom efter många
vackra, slingriga och jämnt asfalterade
skogsvägar fram till renässansslottet
Torpa stenhus. Husets nuvarande ägare
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Pehr Zethelius har genom släktskap efterträtt riksrådet Arvid Knutsson som år 1470
lät bygga Torpa stenhus. Därefter har det
byggts om i flera omgångar. Godset har
övergått genom arv via familjerna Stenbock, Sjöblad, Sparre, Storckenfelt och Zethelius. Pehr Zethelius är byggherren Arvid
Knutssons sonsons sonsons sonsons dotterdotters sonsons sondotters dottersons
son!
Naturligtvis spökar några av hans gamla
ättlingar fortfarande i huset på nätterna.
En ung kvinna som en gång murades in
levande i ett rum får ingen ro där och går
igen. En treårig son som föll ner i en brunn
spökar också. Ibland skakar slottet vid
midnatt när en gammal Stenbock åkallas.
Någonstans i detta måste det finnas en
naturlig koppling till våra Ghost, Phantom
och Wraith!
Det sägs att Gustav Vasa bodde här ibland
och vid ett tillfälle träffade han då 16-åriga

Katarina Stenbock som blev hans tredje
hustru 1552. Redan under gårdens glansdagar på 1600-talet började stenhuset anses
otidsenligt och förföll under 1800-talet,
när det användes som spannmålslager.
Det är först på senare år som godset har
återställts till sin ursprungliga glans. Det
är inte bara själva slottet utan även dess
omgivningar som är fantastiskt vackra och
lockar stora skaror av turister till trakterna
varje år. Det är främst av turism som familjen Zethelius lever idag. Den har möjliggjort för dem att investera stora summor
i egendomen.
I en angränsande byggnad träffade vi Pehr
Zethelius själv, som berättade litet för oss
om livet på landet. Under tiden serverades
vi fika med en utsökt delikat rulltårtebakelse till kaffet eller teet. Det var verkligen
smaskens!
Imponerade av denna genuina slottsmiljö
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satte vi oss åter i bilarna och fortsatte färden runt Åsunden för att till sist åter nå Ulricehamn och de fortsatta festligheterna.
Kjells Bentley Continental som jag hade
fått låna gick som en klocka under rallyt.
Det var sällan motorn gjorde mer än 1 000
varv enligt varvräknaren, så det var verkligen inte någon påfrestande körning för
bilen. Man hörde inte ens motorn arbeta
och bilens servoassisterade styrning och
väl avstämda fjädring gjorde färden högst
behaglig. Det var bara att så gott som ljudlöst glida fram genom landskapet. Endast
vindrutetorkarna gav ifrån sig ett diskret
störande ljud (däremot inte klockan!). Jag
tror inte att vi idag riktigt förstår hur sensationellt tyst och bekvämt det var att åka
Rolls-Royce och Bentley på den tiden för
över 50 år sedan, när man mest bara hade
trånga, skramliga, dragiga och allmänt
obekväma 1950-60-talsbilar att jämföra
med.

Som varje läsare förstår av denna rapport
så har Kjell lyckats med det svåraste av allt,
att återupprepa en succé utan att upprepa
sig! Lika roligt som vi har haft på de tidigare rallyna hade vi den här gången och
fick se nya saker som var både roliga och
intressanta. Alltså än en gång ett mycket
välordnat och trevligt rally runt Åsunden.
Och tack Kjell för lånet av Bentleyn (som
vi nog tyvärr aldrig får återse för den är på
väg till sin nya ägare i USA)!
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Continental 2015
Rally
RREC

6 – 12 september
Ronneby Brunn Hotell & Spa Blekinge
Härmed inbjuds till RREC’s Continentala Rally 2015
förlagt till det sydöstra hörnet av Sverige, i landskapet
Blekinge - “ Sveriges Trädgård”!

Vi bor på det vackra historiska hotellet Ronneby Brunn,
(www.ronnebybrunn.se), en välkänd hälsobrunnsplats sedan 1705!
Blekinges huvudort är världsarvsstaden Karlskrona,
uppbyggt på 33 öar!
Vi kommer att besöka utvalda delar av denna vackra marina region.

Välkommen till ett rally i Sverige!

Inkluderat:

6 ÖVERNATTNINGAR I RONNEBY BRUNN HOTELL
6 MIDDAGAR MED VIN INKLUDERAT
4 LUNCHER MED DRYCK
INTRÄDE TILL OLIKA LOKALER
UNDERHÅLLNING
VÄLKOMSTDRINK/APERITIF
FREDAGS GALA/BANQUET – FORMELL KLÄDSEL
PRIS: £700 per person i dubbelrum (rallyt förfogar 50 rum).
PROGRAMMET innefattar turer runt detta vackra landskap, besök till utvalda platser, såsom; safaritur, ubåtsbesök, bilmuseum med över 300 bilar, båtfärja ut till ön
Aspö, besök vid glas blåsning och hyttsill, samt trevlig underhållning!
Vi hoppas få se många deltagare från de Skandinaviska Sektionerna då eventet är
förlagt så att säga i grannskapet detta år!
Rallyinformation/anmälningsformulär publiceras i den engelska Bulletinen. För
ytterligare information kontakta Derek & Mona-Lisa Illingworth på corniche@
telia.com / cloud1@telia.com
Varmt Välkomna att deltaga önskar å The Hunt House och RREC’s vägnar
organisatörerna Derek & Mona-Lisa
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Continental Rally
Annual

7-13 september
Lars Nord

Efter 4 år med internationella rallyn under
den svenska sektionens flagg hade MonaLisa och Derek Illingworth fått uppdraget
fråmn moderklubben att arrangera ett internationellt rally utanför Storbritannien.
44 bilar var anmälda från åtta nationer
och vi var sex bilar från Sverige. Äldsta bil
var en Silver Ghost - 1924 från Nordirland
och yngsta en Bentley Continental GT 2004 från Sverige. Med på rallyt var även
RREC´s ordförande Duncan Feetham med
fru Vivien.

Rallyt var baserat i Hollands sydöstra del
i Vaals som ligger på gränsen mellan Holland, Belgien och Tyskland. Här bodde vi på
det luxuösa hotel ”Kasteel Bloemendal”.
Härifrån gjordes sedan utflykter i närområdet både till Belgien och Tyskland.

Söndag 7/9

Deltagarna anlände löpande under eftermiddagen och körde upp framför den
imponerande hotellentrén där det blev
många kära återseenden när gamla vän-

ner träffades igen. Efter att alla fått deltagarförteckning, program och rallyskyltar
avslutades dagen med gemensam middag
på hotellet.

Måndag 8/9

På morgonen träffades alla till frukost
utsövda efter i vissa fall lång resa dagen
innan.
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Dagens program var en mycket naturskön
utflykt genom små byar till slottet Nercanne precis vid belgiska gränsen. Efter att
ha parkerat alla bilar inne på slottsgården
såg vi oss omkring inne på slottet och i
trädgården. Efter en stund bjöds vi på en
aperitif på terrassen, hotellchefen berättade om historiken för byggnad och plats,
innan det blev visning av vinkällaren och
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därefter lunch med trevlig samvaro där en
lokal trubadur underhöll oss iklädd medeltida dräkt - men hans repertoar var något
sparsam med två visor och två ackord på
gitarren - men glad ändå.
Efter lunchen gick vi åter ut på slottsterassen och då hade dimman som tidigare
störde utsikten skingrats och vi bjöds på
en fantastiskt vacker utsikt.
Så småningom blev det dags för sakta
återfärd till hotellet där vi på kvällen samlades i baren för drink och därefter middag
med jazzmusik underhållning.

Tisdag 9/9

Dagens utflykt gick till Tyskland och museet - ”Zinkhuetterhof Museum” - där vi
fick inblick i traktens industrihistoria. Efter besöket på museet var vi inbjudna till
”Gut Schwarzenbruch”, en trevlig restaurang ägd av Peter Schmidt (RREC-medlem
i Tyskland).
Här möttes vi av hans fina bilar utställda
på restaurangens innergård. Här fanns
också den välkände tyske Rolls-Royce- och
Bentleykännaren Klaus-Josef Rossfeldt,
som skrivit många böcker om Rolls-Royce
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och Bentley. Efter välsmakande lunch tog
många en underbart vacker väg hem till
hotellet genom det som kallas ”Mergeland
Dutch Mountains” - ja det finns faktiskt
berg och dalar i Holland!
Under middagen på hotellet underhölls vi
av ordföranden Gerard Le Clerk i den nybildade RREC-sektionen Romande (fransktalande delen av Schweiz) som spelade cello
och underhöll oss med musik och sång tillsammans med två damer, Corinne sopran
och Ann piano.

Onsdag 10/9

Utflykt till den fantastiska ”World Gardens” Mondo Verde i Landgraaf. Här fanns
12 olika trädgårdar från Japan, Australien,
Ryssland, Marocco etc och även en djurpark med tropikhus med underbart vackra
fåglar. En fräck apa lade beslag på Bengts
(Olceder) kamera i ett obevakat ögonblick!
Kanske för en ”selfie”?
Efter en grillbuffé till lunch var eftermiddagen till fritt förfogande.
På kvällen samlades vi som vanligt i baren för mingel och följt av middag med
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tillhörande musik, ett bekant band från
Schwarzwald i läderbyxor! Här passade
många på att dansa och stämningen var
på topp, som under hela detta trevliga rally.

Torsdag 11/9

Torsdagen hade inget program utan var
och en kunde disponera dagen fritt.
Vi åkte till den lilla staden Valkenburg där
vi promenerade i det härliga solskenet. Vi
besökte också en grotta där 3 000 människor sökt sin tillflykt under andra världskrigets slutskede. Tyvärr var guidningen på
holländska, vilket inte var så lätt att förstå,
men det var trots det en upplevelse.
Efter lätt lunch och lite shopping var vi åter
på hotellet för mingel i baren och därefter middag. Kvällen var fantastisk med en
show vi sent skall glömma med sång och
dans. Underhållningen avslutades med
ABBA och musik ur Mama Mia - en fantastisk stämning!

Fredag 12/9
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Sista dagens program var en båtfärd på
floden Maas. Vi skulle ta oss till Maastricht
där vi skulle parkera på kajen och äntra
flodbåten. Efter att vi kört i helt fel riktning och lurat våra vänner som följt efter
oss, blev det lite stressigt men som tur var
hann vi fram till båten innan avgång.
På båten avnjöt vi en god buffé medan vi
gled fram på floden, där vi också slussade

från Albertkanalen till floden Maas och tillbaka.
Kvällen bjöd sedan på, förutom en vin auktion för lokal ”charity” i baren, avslutnings(Gala)-middag. Alla damer var vackert
klädda och alla herrar i smoking.
Nu var det också dags för prisutdelning
till äldsta bil, längst ifrån komna ekipage,
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vackraste bil etc. Vinnarna var: Äldsta bil
RR Silver Ghost 1924, ägare Raymond och
Hazel Moffatt från den irländska sektionen. Längsta körsträckan uppnåddes av
två par från vår svenska sektion: Tommy
o Ann-Christin Mårder samt Clifford o Siv
Hellzén!
Hotellets favoritbil blev: Rolls-Royce Silver
Cloud III 1963, ägare Derek o Sylvia Freeman, Paulerspury-sektionen, UK. Överblivna rallytallrikar såldes per donation till den
lokala hjälporganisationen för barn och totalsumman uppnådde, inkl. vinauktionen,
1 370 Euros!
Kvällen avslutades med dans inpå småtim-

marna, innan det var dags för det tråkiga
avskedstagandet av nya och gamla vänner.

Lördag 13/9

Uppbrott! Några åkte tidigt, medan andra
åt frukost i lugn och ro innan avresan.
Sammanfattningsvis
Ett mycket lyckat rally bra arrangerat med
fint väder hela veckan. Vi ser redan fram
mot nästa års Continental Rally! Preliminärt har det ryktats att det skall gå i Blekinge i Sverige.
Tack Mona-Lisa och Derek!
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Rolls-Royce
Silver Shadow

som fortalt av NRKs Richard Herrmann
ved lanseringen i 1965 Ivar Engerud
Richard Herrmann ble født i Larvik og virket
gjennom karrieren som journalist, kåsør og
forfatter. Han var stemmen fra London for
alle nordmenn som i dag er over 50 år.
Etter først å ha jobbet for Reuters i London
i årene etter krigen ble han NRKs korrespondent i samme by fra 1964 til 1977.
Herfra ga han nordmenn en rekke innsiktsfulle og underholdende innslag fra dagliglivet og livet i maktens korridorer og de
royale kretser på de britiske øyer.
Noe av det han leverte til norske lyttere i
1965 var lanseringen av den splitter nye
Rolls-Royce Silver Shadow, på sin glitrende,

underfundige måte.
Husk at for 50 år siden var bilsalget i Norge
bare så vidt blitt fritt etter Krigen, og RollsRoyce var selve symbolet på uoppnåelighet på fire hjul…
”En revolusjon er det vel ikke, skjønt det
kan diskuteres. Men det er i hvert fall så
nær man kan komme til en sosial omveltning på de britiske øyer.
Med overskuelige følger.
Rolls-Royce, bilen over alle biler, er kommet med en ny modell - etter ti års hektisk betenkingstid. Skal vi kikke litt på den

glinsende, glitrende, utilnærmelige totonneren som her borte koster flere hundre
kroner mindre enn 140.000?
Rolls-Royce-fasaden har alltid vært den
samme: Stiv og stram og høyreist, som en
motorisk adelskalender fra uminnelige tider. Et slags uskrevet ”Adgang forbudt for
uvedkommende” i edelt håndlaget sølv.
Det kan som kjent aldri skje noe galt med
en Rolls-Royce. Men hvis, nei det mener
vi ikke, det er bare ment som en morsom
overklassespøk:
Det er altså tre forskjellige fjæringssystemer på denne nye kjerra. Så hvis ett, eller
gudbedre to av dem skulle svikte, så vil
man altså likevel ikke merke en fjert av en
ert på veien.
Det er to elektriske systemer også. Så hvis
man i vilt overmot skulle forestille seg at
det ene gikk, så sjaltet altså det andre elektrisitetsverket seg inn automatisk, slik at
man ikke behøvde å rødme.
Og hør nå her: Enda en luksuriøs overflø-

dighet for alle de hundretusener hjemme
som tenker på å bytte ut Folkevognen sin:
Hvis transmisjonen, det automatiske giret
mot all sunn fornuft ikke hadde lyst lenger,
så fins det under det dype gulvteppet i bagasjerommet en liten, men helt alminnelig
sveiv. Den sveiven man ellers skal bruke for
å skru på hjulkapslene.
Hvis man altså skulle stå der, uten det automatiske giret, så kan privatsjåføren bare
unnskylde seg for herskapet, hente sveiven
og plugge den inn i gulvet. Og så er sveiven
plutselig blitt en ganske normal girstang.
Litt plebeiisk og utfordrende kanskje, men
man kan nå komme videre med håndkraft
i en naturkatastrofe som altså aldri, aldri
kommer til å skje.
Så er det tre sigartennere, en for hver person om bord, unntatt sjåføren.
Så er det elektrisk oppstandelse for radioantennen og hydrauliske pumper for hvert
sete. Det vil si: Hvis en overvektig hertuginne dumper ned i et av dem, pumpes
hun stilt og ubemerket opp på høyde med
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Spökar

ROLLS-ROYCE SPOOK
tørrpinnene i selskapet.
Det er plass til fire i denne, den største bilen på de britiske øyer. Fem i et helt utenkelig knipetak.
Men det er med i beregningen, og etter
lang erfaring: Man kjører ikke rundt i et
statussymbol som Rolls-Royce var, er og
har tenkt å bli, i en sammenklemt tilstand
eller i flokk.
Åtte sylindre, toppfart på 200 km/t, skjønt
hvor man finner veier til slike hastigheter
oppgis ikke i salgskatalogen. Om lag fire
kilometer på literen hvis man kjører med
anstand, som man alltid gjør i en doning
som denne.
Det som følger med i salgsprisen og som
gjør en Rolls-Royce rimelig, rent ut billig –
et røverkjøp for pengene – er naturligvis
den garanterte respekt, den ærbødighet,
den underdanighet som følger med den
loddrette, unnskyld, den svakt hellende radiatoren hvor den viser seg offentlig.
For en tid siden foretok man et eksperiment i britisk radio. De satte opp en liste på
50 grove trafikkforseelser og sendte to reportere ut i rushtiden i London. En i en velbrukt Mini-vogn, som han kjørte selv - en
annen i en leid Rolls-Royce med uniformert
privatsjåfør.
Reporteren i Mini-bilen ble tatt i 12 av de
13 første forseelsene, så ga han opp. Reporteren i Rolls-Roycen ble bukket gjennom
samtlige 50 brudd på trafikkreglene, hvorav noen førte til fullstendig stans i trafikken i London sentrum.
Den nye Rolls-Roycen, den har fått navnet

Sølvskyggen, ble vist frem denne uken i en
ballsal under svære kandelabrer.
Servering? Champagne.
Før Sølvskyggen ble sluppet ut blant den
gemene hop hadde man åpnet og lukket
dørene 100.000 ganger for å se om den
diskrete lyden av privilegert velvære virkelig holdt seg.
Det lød som den velsignede lyden av glatt
silke – eller som knirket av ferske tusenlapper.”
Jeg går ikke god for alle ”fakta” Herrmann
presenterer for den nye bilen, men glimrende radio var – og er – det.
Vil du høre hele kåseriet med Herrmanns
egen karakteristiske stemme (anbefales!),
så ligger det på NRKs sider:
http://radio.nrk.no/serie/bakoversnakkdette-vil-jeg-dele/DMPO53025114/17-102014
Kåseriet er det 11. innslaget i programmet.
Han hadde nok aldri trodd at modellen
skulle selges i rundt 30.000 eksemplarer
frem til 1980. Langt mindre at det nå, nærmere 50 år senere, skulle være godt over
100 eksemplarer av den omtalte modellen
og til en hver tid mer enn et titalls til salgs
– i Norge. Ofte til langt under 200.000 kroner…
Richard Herrmann mottok gjennom karrieren priser som Order of the British Empire, Norsk lytterforenings ærespris og
Riksmålsforbundets litteraturpris før han
døde i 2010, 90 år gammel.
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Jan Segerfeldt

Kommer ni ihåg Mini Inspired by Goodwood som kom för ett par år sedan och
var en Mini med Rolls-Royce-touch där inredningen hade tagits fram av ett designteam under ledning av Rolls-Royce inredningschefsdesigner Allan Sheppard (se
RREC Bulletinen nr 1 2013 sid 34-35). Det var
den dyraste Mini man kunde köpa och den
gjordes bara i ett begränsat antal av 1 000.
Det var fullt möjligt att skapa en Mini med
Rolls-Royceinslag eftersom båda märkena
ägs av BMW.
Nu har några som kallar sig AutoProjecoes
tagit fram en ny liten Rolls-Royce i compact premium-klassen. I god Rolls-Royce-

anda har valts det spöklika namnet Spook.
Bilen har inte bara fått en grill från RollsRoyce Ghost, hela fronten är starkt påminnande om Ghost/Wraith. Den har också
fått framdörrar som öppnas i framkant
som på Wraith och Phantom coupé medan
inredningen är som i en vanlig Mini förutom att man har valt exklusiva material och
en RR-ratt hämtad från Ghost. Tanken är
att denna småbil från Rolls-Royce ska drivas av BMW:s 2-liters turboladdade bensinmotor på 245 hkr från BMW 328i och en
åttastegad automatlåda. Nu är detta bara
en virtuell skapelse men vem vet vad som
kan hända!
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Hur gick det egentligen till när de båda tyska storbolagen BMW och
Volkswagen tog över Englands stolthet Rolls-Royce Motor Cars för 15 år
sedan? Medan förhandlingarna pågick för fullt verkade allt väldigt rörigt
enligt rapporteringen i media. Vem hade egentligen köpt Rolls-Royce och
exakt vad var det man egentligen hade köpt? Vi reder ut allt här.

R

Jan Segerfeldt

olls-Royce har ända sedan starten för
110 år sedan varit en relativt liten biltillverkare. Färre än 3 000 bilar i snitt per år har
lämnat fabriken under efterkrigstiden, vilket inte låter särskilt lönsamt. Vissa år det
varit besvärligt för företaget och prognosen för överlevnad har inte alltid varit den
bästa. Under 1970-talet ledde utvecklingen
av företaget till att det 1980 köptes upp av
Vickers (stora inom skeppsbyggnad, flygplanstillverkning, stålindustri). Därmed
var det Vickers som bestämde över biltillverkningen hos Rolls-Royce. Den hade alldeles för liten omfattning för att löna sig.
Ett tag såg det ut som om det var krisläge
och Vickers övervägde att sälja dem vidare.
Med en krympande biltillverkning av Silver
Spirits och Spurs och med Bentleyversionerna i absoluta botten såg det ett tag ut
som om Bentleymärket skulle avvecklas
helt. Men det var innan Mulsanne Turbo
och Turbo R kom ut och räddade märket
från utrotning. Det var Peter Horbury (senare mer känd för sina Volvodesigner) som
förbättrade Bentleys märkesvärde. Bentley
återuppstod från nästan ingenting några
år tidigare och det smittade av sig även på
Rolls-Royce-försäljningen.
Även om det gick något så när att sälja bilarna, så var Vickers underliggande avsikt
hela tiden att låta något stort bilföretag ta
över. Det fanns inte pengar för att kunna
skapa nya modeller med en så liten tillverkning. 1984 sålde man bara 2 270 bilar men

det började bättra sig och 1990 var man
uppe i 3 333 sålda bilar och en förbättrad
lönsamhet. Men säg den glädje som varar.
Konjunktursvackan började 1991 (1 700 sålda) och förvärrades (bara 1 400 sålda per år
1992-1994). 2 500 av totalt 5 500 anställda
avskedades och företaget rekonstruerades.
Det började bli allmänt känt att Vickers
försökte göra sig av med Rolls-Royce och
det var ett av de stora
bilföretagen som kunde vara intresserade.
Men vem? Ett bolag
som Vickers hade kontakt med var Toyota.
Ett annat var BMW lett
av Bernd Pischetrieder
men ingen var särskilt
het på ett övertagande
just då. BMW köpte Ro- Bernd.Pischetrieder
ver i stället och fick annat att tänka på. Så
Vickers härdade ut och tänkte nytt. Varför
inte i stället satsa på att inleda ett samarbete med en stor tillverkare och på så sätt
kunna utveckla nya motorer till en ny generation Rolls-Royce och låta fler dela på
kostnaderna. Det fanns inte pengar så det
skulle räcka för att utveckla egna nya motorer. Valet stod nu mellan Mercedes-Benz
och BMW. Mercedes-Benz hade intressanta nya V8- och V12-motorer på gång och
dessa skulle passa perfekt för Rolls-Royce.
Men BMW erbjöd ett bättre avtal och vann
slaget om att få leverera motorer till en
kommande Rolls-Royce (V-12) och Bentley
(V8). Bernt Pischetsrieders hemliga stra-
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tegi var att gör Rolls-Royce så beroende av
BMW att de skulle ha första tjing på att
köpa hela bolaget.
Vid den här tiden dök
ett par märkliga bilköpare upp, prins Jefri,
sultanen av Brunei,
och hans bror prins
Hakeem. Mellan 1994
och 1997 hade de köpt
på sig cirka 75 bilar
per år av Rolls-Royce
och bara detta gjorde
sultanen.av.brunei företaget
lönsamt!
Samtidigt gjorde Rolls-Royce Motors vissa
nedskärningar i kostnaderna (t ex sålde
man kontoret och utställningslokalen på
14-15 Conduit Street i London som var företagets ”hem” sedan 1904), så just för tillfället var behovet av sälja ut företaget inte
akut, trots att årsförsäljningen låg på 1 900
enheter. Det fanns pengar i en begränsad
budget för att utveckla de nya modellerna
Rolls-Royce Silver Seraph och Bentley Arnage med nya BMW-motorer. De introducerades våren 1998. Trots det sjönk försäljningen till bara 1 600 bilar första året.
I oktober 1997 gick Vickers plötsligt ut med
att Rolls-Royce Motor Cars var till salu. Bara
ett halvår tidigare hade Vickers försäkrat
för Rolls-Royce VD Graham Morris att man
inte hade för avsikt att sälja. Vad fick dem
att ändra sig? Under hösten hade bolagets
situation försämrats. Världskonjunkturen
var på nedåtgående, prins Jefri hade slutat strö landets pengar omkring sig och
alla visste att förr eller senare skulle man
tvingas att sälja till någon stor biltillverkare som hade de ekonomiska musklerna
att kunna finansiera nödvändiga investeringar i nya modeller och fabriker.

Nu hade man redan en intresserad i form
av samarbetspartnern BMW. Samtidigt sa
Mercedes-Benz att man inte var intresserade men bakom kulisserna agerade Daimler AG trots det som om de var redo att
träda in närhelst tillfälle skulle uppstå. Slaget stod mellan dessa
båda tyska jättar. Visst
fanns det även andra
som försökte visa att
de var starka nog att
ta över Rolls-Royce,
så som Mohamed al
Fayed, Harrods ägare, Mohamed al Sayed
och Bernie Ecclestone, bas över formel 1-racingen och varför inte prins Jefri? Det var
till och med en advokat vid namn Michael
Shrimpton, som ville
bilda ett privat konsortium för att samla
ihop tillräckligt för
att försöka behålla
Rolls-Royce i engelska händer. Alla dessa
och några till uppvak- Bernie.Ecclestone
tade Crewe med besök och förhandlingar
under några månader. Det mesta talade
ändå för att BMW eller Daimler AG skulle
ta hem spelet till slut. Men saker och ting
förändras över tid. Plötsligt backade Mercedes ur förhandlingarna i mars 1998, för
man hade annat på
gång. Nu vet vi att
det var samgåendet
med Chrysler och
utvecklingen av det
egna märket Maybach. Så tack och farväl Mercedes-Benz.
Det är nu som outsidern Ferdinand Piech Ferdinand.Piech
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kommer in på scenen. Som varande sonson till Ferdinand Porsche och från 1993
VD för Volkswagen AG beskrivs han ofta
som rotweilern för sin tuffa ledarstil. Han
var på köphumör och den 25 mars 1998 la
VW ett bud på företaget Rolls-Royce Motor
Cars. Det fanns andra som bjöd över och
fyra dagar senare gick Vickers ut med att
de valt att anta BMW:s bud på £ 340 miljoner, ungefär som om budgivningen bara
var ett spel för galleriet, eftersom Vickers
redan från början hade bestämt sig för
BMW. Vickers skulle ha sitt nästa styrelsemöte den 29 april, så under tiden låg VW
lågt. Men i själva verket hade Piech och
Pischetrieder sins emellan haft löpande
telefonkontakter i hemlighet ända sedan
hösten 1997. Piech lämnade ett högre bud
än BMW den 25 april, £ 430 miljoner. Det
slutliga beslutet om att anta Volkswagens
bud kom först i juni, när aktieägarna visade sig stå bakom ett övertagande från VW
av bilföretagen Rolls-Royce och Bentley.
Men hur skulle Rolls-Royce Motors kunna
köpa motorer från BMW i fortsättningen?
Alla utgick från att Rolls-Royce Motor Cars
också inkluderade Bentley Motors och
tänkte sig inte att de två bilmärkena skulle
delas upp var för sig. Ingen utomstående
kände till Piechs och Pischetsrieders inbördes överenskommelser och det stod inte
klart förrän långt senare att de avsåg att
dela upp köpet mellan VW och BMW. Men
Pischetrieder hade också ett ännu hemligt
sidoavtal med Robins på Rolls-Royce plc
om rätten till namnet Rolls-Royce.
I mediakretsar stod det först nu klart att
Volkswagen hade blivit ägare till Bentley
(namnet, fabriken, infrastrukturen, personalen och hela organisationen runt
omkring verksamheten) men vem ägde

egentligen Rolls-Royce? I vart fall inte Vickers, så rätten till själva namnet Rolls-Royce
ingick inte i köpet! Det lustiga i sammanhanget är att fabriken i Crewe alltid har
uppfattats som Rolls-Roycefabriken. De
anställda ansåg sig arbeta för Rolls-Royce. I
fortsättningen skulle den vara en Bentleyfabrik.
Nu skulle BMW få ta över det lilla som
blev kvar när VW hade fått sitt. Här fanns
bland annat rätten till namnet Rolls-Royce.
Det fördes fortsatta diskussioner mellan
Piech och Pischetrieder om detta en tid.
Pischetsrieders och BMW:s strategi hade
varit att köpa upp hela Vickers! På så sätt
skulle BMW kunnat ta hand om namnet
Rolls-Royce, som ägdes av Rolls-Royce plc
(flygdelen alltså), med diverse andra rättigheter. Nu behövdes det inte för BMW
fick lov att köpa loss namnet Rolls-Royce
för futtiga £ 40 miljoner.
Förhandlingarna mellan Piech och Pischetrieder utmynnade i att BMW tillfälligt
avstod från namnet Rolls-Royce fram till
den 1 januari 2003, så att VW fick tid att utveckla nya bilar med nya motorer (ej BMW)
och fick rätten att fortsätta göra bilar med
namnet Rolls-Royce fram till den 31 december 2002.
VW övertog det som var Bentley Motors,
inklusive fabriken i Crewe, i vilken Vickers
hade investerat stora pengar de sista åren
med ombyggnader och moderniseringar.
Under tiden fick BMW bygga en ny fabrik
själva och utveckla sina helt nya Rolls-Royceprodukter med tillverkningsstart den 1
januari 2003. BMW skulle också äga rätten
till statyetten Spirit of Ecstasy (skapad av
Charles Sykes för Rolls-Royce 1911) och till
alla bilnamnen som börjar på Silver ... Däremot hade man glömt att inkludera AX201,
alltså den 13:e tillverkade Rolls-Royce Silver
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Ghosten, ofta ansedd som världens mest
värdefulla veteranbil. Den ägs numera
märkligt nog av Bentley Motors!
Piech har sagt i efterhand att han redan
från början bara var intresserad av att
köpa Bentley som ett affärsmässigt bra
projekt men att det såldes ihop med RollsRoyce i ett paket och då tog han det. Han
lovade satsa stort på nya modeller i framtiden, precis som Pischesrieder gjorde för
det nya Rolls-Royce Motorcars, så även om
många var ledsna över att se de båda fina
bilmärkena gå skilda vägar igen efter 70 år
tillsammans, så var det ändå en tröst att
båda skulle få leva vidare i god kondition.
Det var bara Rolls-Royce som gick dåligt
och tappade i försäljning fram till 2003
med bara cirka 500 bilar sålda per år. Den
allra sista Crewe-Rolls-Roycen byggdes i
augusti 2002.
Det såg inte ut att bli någon särskilt bra
start av verksamheten 2003, när BMW
skulle börja sälja sin nya Rolls-Royce Phantom byggd i Goodwood. Den helt nya
Goodwoodfabriken kostade BMW £ 60
miljoner att bygga. Marknadsföringskostnaderna för det nya företaget avslöjas
inte men de var säkert avsevärda. Härtill
kommer de omfattande utvecklingskostnaderna från scratch för den nya modellen Phantom. Det måste ha känts nervöst
för BMW. Efter en trög start har det nu
gått allt bättre varje år för nya Rolls-Royce

Motor Cars. Nya modeller har tillkommit.
Framtiden verkar säkrad.
Samtidigt hade VW investerat stort i sin
helt nya Bentley Continental GT. Det visade sig vara en mycket lyckad satsning och
Bentleys breddade modellutbud säljer nu
som aldrig förr. Även här verkar framtiden
ljus.
De båda tyska bilföretagen har gjort att
ärevördiga och urbrittiska Rolls-Royce och
Bentley i princip har rest sig från askan och
blivit goda tyska lyxprodukter delvis tillverkade i England. Skulle Rolls-Royce och
Bentley alls funnits kvar som biltillverkare,
om inte Piech och Pischetrieder hade drivit
på och satsat på ett övertagande? Troligen
inte - precis som alla övriga engelska bilmärken idag hade de säkert varit ett fall av
lost cause of motoring.
Denna artikel är bara en kortversion
av vad som verkligen hände vid BMW:s
respektive Volkswagens övertagande av
Rolls-Royce resp Bentley. Det var juridiskt mycket komplicerade affärer med
många, många små steg och fullt av
olika villkor och underavtal som inte
redovisas här. För en mer komplett bild
av hela förfarandet rekommenderas boken Kidnap of the Flying Lady av Richard
Feast (Motorbooks International, 2003).
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SWEDISH SECTION

Post-War Rolls-Royce & Bentley Parts Specialists
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Buskudden 4, 18594 Vaxholm
Tel: 08 541 37279, 0707 774035
Epost: lasse@brollopsbilar.se
Göran Berg
Kontaktperson, If försäkring
Klavaslättsvägen 112, 26995 Båstad
Tel: 08 765 3103, 0431 366531, 0708 108118
Epost: goran.berg@rrec.se
Michael Andersson
Kontaktperson/Besiktningsman MHRF försäkring
Björnhuvudv 10, 184 93 Åkersberga
Tel: 08 54354376 må-to 8-17.00
Epost: michael42@telia.com
Anders Rohdin
Besiktningsman MHRF försäkring
Rohdins Automobile Service AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan
Tel: 0520-10806 Epost: anders@rohdins.se

Distriktsansvariga

Skåne, Halland
Göran Berg, Båstad, 0708-108118,
goran.berg@rrec.se
Öland o Kalmar län
Rune Johansson, Färjestaden, 076-2247705
runepolis@hotmail.com
Västergötland, Göteborg och Bohuslän
Ola Germundsson, 070-2791590
olagermundsson@gmail.com
Jönköpings-, Kronobergs och Blekinge län
Rolf Eriksson, Tingsryd, 070-6525630
genesmala@gmail.com
Södra Stockholm, Södermanland, Östergöland
Kalle Giertz, Grödinge, 0705-229258
kalle.giertz@telia.com
Norra StorStockholm, Södra Uppland, Västmanland
Rune Sahlberg, Spånga, 070-9975917
rune.sahlberg@telia.com
N Uppland, Dalarna, Norrland
Roberth Nironen, Gävle, 070-3991765
roberth.nironen@rrec.se

Bestyrelsen RREC Danish Section
Formand
Jens Kjaerulff
Ansvarsh redaktör
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje
tlf. 0045 40 14 80 44
familien@kjaerulff.net

Sekretaer
Jens Georg Hansen
Rosenlunden 9, Hasseris,
9000 Aalborg, Danmark.
Tlf: +45 2164 5867
sekretaer@rrec.dk

Bestyrelsemedlem Teknisk support
Kim Bögelund Larsen
Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 4147 tlf tid 1600-1800
kim@kimsvintagecars.dk

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

Kasserer
Michael Christensen
Nordre Strandvej 82
8240 Risskov
Danmark
kasserer@rrec.dk

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

Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer
Formann
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210
birk@statoil.com

Styremedlem
Jørn Viumdal
Tlf. 908 26 307
jorn.viumdal@biooffice.no

Redaktør
Ivar Engerud
Tlf. 901 72 980
iengerud@online.no

Sekretær/Kasserer
Jens E Rønneberg
Tlf. 920 11 268
jensroen@online.no

Varamedlem
Lars Ramsdal
Tlf. 403 09 000
lars.ramsdal@online.no

Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745

Styremedlem
Tom Brubak
Tlf. 908 38 670
Brubak@online.no

Varamedlem
Åge Antonsen
Tlf. 975 77 464
age.ant.rrec.no@gmail.com

Nya Medlemmar
Svenska sektionen

VIKTIGT MEDDELANDE

AND108862 Olle Andersson, Hägersten
TIL108811 Mathias Tillman, Arboga

Jag har varit på träff med Motorhistoriska Riks-

KAS108812 Frank Kaså, Alingsås

förbundet (MHRF) i Stockholm för besiktnings-

MEU108878 Stefan Meuller, Råda

män och där framhölls vikten av att besiktiga

om bilar som har MHRF-försäkring vart tionde

GRA108879 Göran Grape, Huddinge
ERI108880 Mats Eriksson, Knivsta

år! Det är du som försäkringstagare som ska ta

Den norske seksjonen

Det kan hända mycket på tio år, både bra och

Inga nya medlemmar

så rättvis bedömning som möjligt vid en even-

Den Danske sektion

initiativ till ny besiktning.

dåliga saker, med våra klenoder. Så för att få en
tuell skada så är det viktigt att du vart tionde

år låter klubbens besiktningsman titta på bilen

Bjarne Graakjær Lund, Ravnsbjergvej 2, 6710 Esbjerg
V. Ole Otto Ernst, Ved Slusen
15z, 2300 København S.
Jens S. Pedersen, Kirkeloft 84, 7600 Struer.
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Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666

och skriva ett nytt protokoll samt skickar in

nytagna bilder på bilen till MHRF. Om du inte

gör det, kan eventuell ersättning vid en skada
bli lägre, och i värsta fall utebli helt!
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Vinder af
Morningstar
Award

Indsigt styrker afkastet i
Sydinvest HøjrenteLande
Et gennemsnitligt afkast på 11,0 %*) pr. år over de seneste 5 år. Det er en
del af baggrunden for, at Sydinvest HøjrenteLande har vundet Morningstars Fund Award 2014 – og det viser, at det kan betale sig at investere i
obligationer fra højrentelandene.
Læs mere på opsparing.nu
*) Pr. 1/9-2014. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Annons publicerad i Svensk Motortidning 1926

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB
Classic & Sport Car i Ulricehamn AB
Ferrari 575 F1 Maranello

Ferrari 575 F1 Maranello 2003. OBS
850 mil! Ferrari i absolut nyskick.
Nyservad och av högsta klass. En
modern ”Daytona” och givetvis en
kommande klassiker.

Ferrari Dino 208

Ferrari 208 GT4 Dino 1975. 10 300
mil. Mycket fint renoverat skick.
Ett riktigt tillfälle att köpa en ovanlig
Ferrari Dino. 208 är tillsammans
med 206 är de minst tillverkade
Dino.

Rolls-Royce New Phantom 1925

Rolls-Royce New Phantom 1925. Började sitt liv som en Weymann
Saloon. Nu totalrenoverad med en Park Ward kaross, 2-d All Weather Salamanca. En fantastisk bil med många trevliga detaljer och
fina utställningspriser i bagaget.

Lamborghini Diablo 1991

Lamborghini Diablo 1991. Specialtillverkad för ex. F1 Världsmästaren Keke Rosberg. Körd endast 400 mil. En helt unik bil i absolut
nyskick och med bästa historik, en given investering.

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB, Adress: Stora Skottek, S 5-23 31 Ulricehamn, Sweden
Hemsida www.classicsportcar.se Tel. 0046 321 416 08 Mob. 0046 709 820 255 E-mail. kjell_lind@swipnet.se

