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2017-09-3/9
Continental Rally ”Medival Rally Fortress
Sedan.”
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2017-08-18/20
Rolls-Royce & Bentley träff i Trollhättan.
Mer info kommer.
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2017-07-14/16
Weekend Rally på Irland, Cork OBS! Nytt
datum.

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.dk

TH
E EN USIA
YC

NO

2017-05-08
Måndagskvällar Årstaviken. En AHK inbjudan. Besök; http://www.ahk.se/Kalendern.
php

2017-06-23/25
Annual Rally & Concours d`Elegance,
Burghley House, Stamford, Lincolnshire 60 Years.
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Fredag d.25. til søndag d.27. Maj 2017
THUS forårsrally og generalforsamling i
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2017-03-22
Katarina Brandstation. En AHK inbjudan.
Mer info 3 veckor före.

2017-06-11
Kulturdag på Grönsöö Slott, Enköping.
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Varje månad:
Luncherna i Göteborg
Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i
månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93
00 66

2017-06-06
Motorhistoriska dagen. Se MHRF´s kalender.
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RREC Norska sektionen
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Oddvar Birkedal

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.se
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Rally Sunnmøre vil bestå av hovedarrange-

Med vennlig hilsen

NO

Tiden er inne for å forberede 2017 sesongen. Klubbåret begynner med teknisk seminar hos Auto Askim 13. mai, hvor RR/Bentley ekspert fra England vil bistå med råd
og hjelp. Temaet denne gangen vil være
forberedelse til langtur, for å stå best mulig
rustet til Rally Sunnmøre / 30 års jubileum.
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Varje År:
The Hunt House Seminars 2016
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Luncherna
i Stockholm
Belgobaren
i
Freys Hotel kl. 13.00 första
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måndagen
i månaden.
För deltagande anmäl senast fredag f.m.
innan till Nils Vetterlein tel: 08-717 23 53
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eller
nils.vetterlein@swipnet.se
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2017-06-2/4
Årsmöte och Rally 2017 på Öland.
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Kjære medlemmer.
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www.rrec.no
For medlemskap
(1300 :-/år) kontakt
Jens Rönneberg på
tel. 920 11 298.
Sektionens bankkonto
er: 1064.10.19319

Formand

EVENEMANGSKALENDER

Rune Johansson
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ment fra torsdag til søndag. Et utvidet program for de som måtte ønske en mer omfattende opplevelse av den storslåtte natur
med fjell, fjord og hav vil tilbys fra mandag
til onsdag før hovedarrangementet. Program og påmeldingsskjema vil være tilgjengelig på vår hjemmeside: www.rrec.no
Vi vil gjerne dele denne opplevelsen med
internasjonale medlemmer av RREC, og
annonserer også i «The Bulletin». For medlemmer som ikke har anledning til å medbringe egen bil, vil det tilbys plasser i deltagende biler etter avtale.
Ønsker alle en god 2017 sesong.

Frans Goldbach
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ordförande RREC-svenska sektionen

Distriktsansvarig Rrec-Småland & Blekinge

Til alle Nordiske medlemmer:
Der er valg til Hovedbestyrelsen i Hunt House og vores danske repræsentant Allan Rosetzsky tager gerne en periode mere. Hermed en opfordring til at stemme på Allan,
som nordens repræsentant i Hunt House.
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Välkomna till Öland, solens och vindarnas
ö, den 2-4 juni!
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Jag har sett det som ett stort privilegium
och förtroende från klubben att ha fått
leda denna fina klubb. Varmt tack för att
jag fick erbjudandet. Det kommer att bli
ett vackert minne på ålderns höst. Nu ser
jag fram emot nya äventyr både på det nationella planet och i distriktet.

Glöm inte att överväga DA-ansvaret i
Stockholm med omnejd, se mera om detta
på hemsidan.

Vinteren eller man kan fristes til at kalde
det regntiden er over os. Køretøjerne er
pakket væk og tiden er kommet til at lægge planer og så småt begynde at pakke
dem ud af varmeposerne for den kommende sæson.
I november havde vi endnu engang, en
fantastisk hyggelig Mortens aften på Risbyholm Gods hvor familien Clausen havde
kreeret i køkkenet, med rigtig god mad og
stemning, dejligt at se medlemmerne hygger sig.
Den 20 januar havde klubbens næstformand, Henrik Kjær sammen med familien
inviteret til Julefrokost og 60 års fødselsdag for alle klubbens medlemmer. Der var
dækket op i den store ”garage ” mellem alle
de udstillede biler og
ind over det lange opdækkede bord hang
der 8 flotte krystal lysekroner. Det var super
hyggeligt, at sidde i disse omgivelser, med

lækker mad og vine og som Henrik sagde,
det er så sjælden man bliver 60 så jeg giver en middag, da jeg holder så meget af
klubbens medlemmer. Dejligt at se jyderne
også var pænt repræsenteret og alle hyggede sig. En STOR tak til familien Clausen
& familien Kjær.
Klubbens hjemmeside er nu godt i gang
og jeg vil opfordre til at bruge og læse den.
Sæt billeder af jeres flotte køretøjer på fotosiden, så der er noget at kigge på for alle.
Husk det er kun klubbens medlemmer der
kan se dem.
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rer på Ölands Djurpark, att få trampa runt
(OBS! runt, inte ner!) bland många tusen
blommande orkidéer eller att få uppleva
ett speciellt besök på Solliden?

Kære medlemmer
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www.rrec.dk
Opplysninger om
medlemskab se info
på hjemmesiden.
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Planeringen pågår för fullt av årsmötet på
Öland. Det ska bli jättekul att få träffa alla
gamla vänner igen med sina fantastiska
bilar. Jag
H som vanligt optimist och hopTär
E EN USIA
YC 40-50 bilar. Standarden på boendet
pas på
blir högre än jag har upplevt något av de år
jag deltagit sedan mitten av 90-talet. Och
jag Wgör
Olite reklam för några tidigare
E D gärna
I S H S E C TI
ej upplevda inslag i programmet. Eller vad
sägs om möjligheten att få sitta med famTH S
E ENav U(mycket
IA
nen full
snälla; jag lovar!) lemuYC
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Ordföranden har ordet
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Bäste Medlem,
Just denna tid på året känns det som en
brytpunkt. Perioder med helt snö- och isTH
E EN USdär
IA
friaYCvägar,
man riskfritt kan testa försiktig körning med sin dubbfria bil, varvas
med nätter då det är 10-15 grader kallt. Blir
detR nederbörd just då vet man i vilken form
W
E G I A N S E C T Men snön smälter snart bort
den kommer.
igen. Ett återkommande glädjeämne är att
dagarna blir allt längre. När detta skrivs är
ökningen en halvtimme varje vecka. Synd
att inte ökningen gäller hela året.....
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www.rrec.se
För medlemskap se info
på hemsidan.
Plusgiro: 495 29 27 - 4
Bankgiro: 5965 - 7528
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NORSKA
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.no

Lørdag 13. mai 2017, Teknisk seminar hos
Auto Askim
Mandag 21. august – søndag 27. Rally
Sunnmøre / norske seksjonens 30 års
jubileum
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Min första nya
ROLLS-ROYCE
Phantom III
J E Victory-Field, Esq.

H

är står jag alltså nu och minns tillbaka till året 1938. Jag
lever i Storbritannien under gynnsamma förhållanden. Vår ekonomiskt oberoende familj bor i en rymlig våning belägen i Mayfair i
centrala London med nära till det mesta. Om det vore enbart för
att kunna förflytta oss runt i stan, så finns väl egentligen inte någon anledning att skaffa den här nya bilen. Nej, om sanningen ska
fram så är det nog snarare så att jag genom ägandet av detta yttre
statusattribut anser mig bättre kunna lyfta fram min personliga
karaktär på ett sådant sätt att - särskilt om man som jag har nedärvt blått blod i ådrorna - min smak för elegans och sinne för perfektion möts i naturlig harmoni. Hade jag däremot varit en person
utan gedigen stamtavla men ändå hade förfogat över pekuniära
resurser i övermått (ofta kallat new money för att markera brist på
anor), skulle ett förvärv av en sådan ägodel i stället markerat den
där eftersträvansvärda acceptansen i de högre sammanhangen,
som hade förbättrat mina chanser att välkomnas in i rätt bekantskapskrets - förutsatt att jag hade valt rätt sorts automobil.
Någon lär ha sagt att Daimler är den bil som sedan lång tid tillbaka har föredragits av den engelska aristokratin, medan Rolls-Royce
är för industrialister, alltså uppkomlingar med nya pengar och
tveksam smak. (Så här i efterhand kan jag nu konstatera att detta rimmar väldigt illa med verkligheten, för Rolls-Royce blev tidigt
överklassens främsta val av privat transportmedel, medan Daimler
med tiden konkurrerades ut och senare blev uppköpta av Jaguar!)
Jag skäms absolut inte för att göra klart att jag tillhör den förstnämnda kategorin; jag är alltså en oklanderlig engelsk aristokrat,
vars bakgrund går tillbaka åtskilliga generationer. Nu befinner jag
mig just i den angenäma situationen att jag avser att införskaffa
en ny automobil. Givetvis kommer min anställde chaufför, Mr Wilson, att köra den. Själv har jag inga sådana avsikter. Nej, min plats
kommer att vara i baksätet. Därför förväntar jag mig att det ska
vara rymligt, ytterst bekvämt och stilfullt inrett.
Vad för bil skulle jag i så fall välja? Vilken modell skulle passa mina
behov bäst? Vilket märke är det som anses politiskt korrekt inom
mina kretsar just nu? Vilket är mitt ”enda rätta” val?

I

För mig som relativt välbärgad engelsman känns det viktigt att äga några av de absolut mest perfekta prestigeföremålen. Det finns ingenting som bättre bekräftar personlig status och framgång än förvärvet av en ny automobil. Så sa i alla fall min doktor på
Harley Street. Jag är fullt medveten om att gemene man i England under sent 1930-tal
knappast hade råd med en egen bil, möjligen en liten begagnad Austin Seven. På den tiden hade de flesta människor tillräckligt svårt att få sina inkomster att räcka till det mest
nödvändiga - mat och hyra. För dem var en bil inte att tänka på, annat än som en dröm.
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detta nådens år 1938 finns det gott om högklassiga automobiler att välja mellan för personer för vilka endast det bästa är gott
nog. Jag tänker då naturligtvis i första hand på engelsktillverkade
bilar som Daimler, som sedan bilismens barndom har varit och
alltjämt är det bilmärke som föredras av de kungliga. Daimler saluför flera imponerande modeller, bland annat det stora Straight
Eight-chassit, som kan fås som sjusitsig limousine men även i en
”Light”-version som sports saloon eller cabriolet för 4-5 personer.
Daimler äger den välrenommerade karosserifirman Hooper & Co
med sin stora försäljningslokal på 54 St James´s Street, belägen på
bekvämt promenadavstånd från min bostad. Hooper har av tradition ända sedan hästvagnarnas tid varit kungahusets förstaval
bland karossmakarna och kvalitetsstämpeln ”Kunglig hovleverantör” gäller alltjämt även för bilarna i hovstallet, The Royal Mews.
Några av mina närmaste bekanta rekommenderar mig att välja
en Daimler. Själv tycker jag inte att Daimler är överdrivet sportig
till sin karaktär. Den några år gamla men helt klart imponerande
Daimler Double-Six som jag ofta ser passera här i Mayfair liknar
ett rullande edwardianskt palats och lämnar efter sig en pelare av

Efter åratal av genomarbetade
konstruktioner av motor och chassi
så måste detta vara världens absolut
bästa bil. Den har imponerat oerhört mycket på mig.
tjock rök från den stora, tysta men otidsenliga slidventilmotorn.
Daimler-bilarna må ha en aura av klassisk engelsk högadel i sin
högst förnämliga utstrålning men de här gamla snart utdöda
skräcködlorna passar helt enkelt inte in i min bilsmak. Nej, Daimler är inget för mig!

S

å om nu inte Daimler faller mig i smaken, skulle då Armstrong Siddeley, som har låtit mycket tala om sig med sin Siddeley
Special, kunna vara ett intressant alternativ? Modellen introducerades redan 1933 som en farlig konkurrent till Rolls-Royce med sin
tekniskt avancerade femliters hiduminium lättmetallmotor. Visserligen är den kanske inte en så het nyhet längre men man skulle
nog fortfarande kunna få den med en med en sportigt snygg kaross från Hooper, om man inte trakteras av Siddeleys egna fabrikstillverkade ”Burlington” standardkarosserier? Även om de alltjämt
annonseras i tidningarna, så undrar jag om inte modellen är nedlagd nu, för man verkar inte ha sålt särskilt många. De verkar inte
ha blivit så eftertraktade som man förutsåg vid introduktionen
(totalt cirka 250 stycken på fyra år enligt tillgänglig bilstatistik som
jag fått fram senare).
Nej, varför inte hellre något mer exotiskt och äventyrligt så som
ett förnämligt utländskt chassi? Vad sägs om den ståtliga Hispano-Suiza V-12 med vackert originalkarosseri från välkända Letourneur & Marchand som jag såg parkerad utanför deras showroom
på Albemarle Street? Även prestigemärkena Isotta Franschini, Delage och Delahaye har visat upp många uppseendeväckande modeller från Figoni et Falaschi (eller Phony and Flashy som en del ironiska engelsmän säger), helt enligt det senaste chica Parismodet.
Jag tror att de har försäljningslokaler här i Mayfair någonstans. På
klubben skulle mina vänner säkert bli mäkta imponerade om jag
anlände i en sådan exklusiv bil!
Ja, det finns flera bra val jag skulle kunna göra - men, nej tack,
helst inte något utländskt. Det är nog inte riktigt min kopp te och
inte moraliskt bra val i dessa svåra tider av politisk oro. Jag följer
hellre devisen för dagen: Buy a car made in the United Kingdom!

N

u hör det till saken att jag egentligen redan har bestämt
mig - jag ska ha den nya, fantastiska lyxvagnen från Rolls-Royce.
Jag har hunnit förbereda mig och läst på en hel del om det nya
chassit från Englands högst rankade bilmärke, tillverkare av världens bästa bil. Deras nya Phantom III med sin V12-motor presenterades i The Times redan för ett par år sedan. Jag fick tillfälle att
se deras förproduktionsexemplar på nära håll på London Motor
Show på Olympia (17-26 oktober 1935). Däremot har inte så många
färdiga exemplar synts till ens här i Mayfair ännu (annars det
Rolls-Royce-tätaste området i världen), för fabriken har inte hunnit få fram mer än några hundra leveransklara bilar hittills. Denna
enastående nya modell kallas kort och gott 40/50 HP, precis som
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de tidigare. Detta kan verka förvirrande
och få det att låta som om det här inte var
något så alldeles nytt och mäktigt som det
faktiskt är. Nu har den också fått det viktiga
tilläggsnamnet Phantom III, vilket markerar att det är fråga om ett helt nykonstruerat chassi - det mest tekniskt avancerade
från Rolls-Royce någonsin. Även föregångarna hette Phantom men då förstås I respektive II. Tekniskt spännande på Phantom
III är den nya tolvcylindriga motorn på 7
340 cc och 50.7 hp enligt RAC-formeln. Som
standard får man ett stort chassi med en
lång hjulbas på 11 fot 10 tum. Efter åratal av
genomarbetade konstruktioner av motor
och chassi så måste detta vara världens absolut bästa bil. Den har imponerat oerhört
mycket på mig. Högt kvalificerade engelska
ingenjörer hade i flera år vänt och vridit på
varje sten i sin forskning och utveckling av
den nya produkten och genomfört omfattande tester med provbilar både i England
och på kontinenten, medan företaget ännu
leddes av den framstående men numera
bortgångne ingenjören F H Royce, den legendariska skaparen av Silver Ghost, redan
tidigt ansedd som den bästa vagnen i världen. Royce var ju den mest envise och noggranne mekanikern på denna jord. Det var
bara hans sviktande hälsa som stod i vägen
för hans ingenjörskonst. Inget kunde väl
rimligen överträffa en sådan skapelse som

en ny Phantom III! Allt till det facila priset av £1.900 (introduktionspriset 1936 var
£1.850 men höjdes snabbt) - men då ingick
förstås inte karossen.

J

ag har noga studerat deras nya försäljningskatalog som jag fick 1935 vid mitt
besök på den stora bilutställningen på
Olympia. Eftersom det sedan tog ett helt
år innan de första färdiga bilarna började
säljas, är flera förslag till kombinationer av
chassi och kaross något fantasifullt illustrerade i den. Enligt min uppfattning gör
de tecknade bilderna inte bilarna rättvisa.
Den skulle ha blivit betydligt mer informativ om man hade använt sig av fotografier.
Men det fanns ju inga bilar att fotografera
vid den tiden, så man får helt enkelt bortse
från illustratörens frihet och artisteri och
föreställa sig de riktiga bilarna i fantasin
- vad sägs om en snygg Continental Touring Saloon för £2.535, en rymlig Enclosed
Landaulette för £2.600 eller varför inte en
elegant Sedanca de Ville för £2.690?
Det enklaste sättet för mig att göra min
beställning är att ta en kort promenad över
till Conduit Street, en tvärgata som utgår
från den stora affärsgatan Regent Street
och korsar Bond Street i riktning mot Berkeley Square. I hus nr 14-15 Conduit Street
med entré i själva hörnet mot Mill Street

har Rolls-Royce sedan åratal tillbaka sitt
huvudkontor och sitt försäljningsställe för
Londonregionen. Här är det lätt att kontakta en säljare om man vill ha hjälp med att
bestämma sig för rätt bil, så som man själv
vill ha den. Kanske borde jag inledningsvis skriva några rader till kontoret med en
stilla förfrågan, där jag översiktligt redogör
för mina önskemål? Jag vet att alla sådana
brev brukar bemötas med vederbörlig respekt och artighet. Ofta leder det till att
man som presumtiv köpare får en försäljningskatalog med aktuell prislista i posten
som utgångspunkt för fortsatt kontakt, om
man så önskar.

S

om jag har förstått det hela, så tillverkar Rolls-Royce fortfarande bara själva
chassiet komplett med motor och växellåda mm, medan karossen - vars utförande
jag som kund kan välja nästan helt fritt utförs av någon av de hundratals små mer
eller mindre välrenommerade karossmakarverkstäder som finns utspridda över
hela England. Alla bilar byggs i princip bara
mot beställning och tar därför viss tid att
färdigställa. Rolls-Royce har särskilt nära
kontakter med de etablerade firmorna i
London. Sådana samarbeten kan underlätta och i vissa fall leda till att färdiga bilar erbjuds direkt ur eget lager, även utan
föregående beställning. Jag är fullt med-

veten om att Rolls-Royce har sin närmaste
kontakt med Park Ward & Co Ltd, 473 High
Road, Willesden, London NW 10. Jag har
hört att de har anförtrotts utföra vissa
konstruktionsarbeten för Rolls-Royce, som
dessutom på senaste tiden har skaffat sig
finansiella intressen i företaget. Jag får en
kanske helt oberättigad känsla av att om
jag skulle vända mig till huvudkontoret på
Conduit Street för min beställning, så skulle de favorisera sin ”egen” karossmakare
Park Ward vid valet av lämplig kaross.
Jag har redan tidigare träffat personerna
som sköter försäljningen i showroomet
på 14-15 Conduit Street, D Henderson och F
Evershed samt säljarna D G Mc Kechnie och
T Harker och fått deras visitkort. Vid mina
initiala kontakter fick jag intrycket att de är
både vänliga och tillmötesgående. De garanterade att om jag skulle beställa bilen
genom dem, så kan jag helt fritt utse en för
mig lämplig karossmakare. Denna fulla frihet skulle också gälla själva utformningen
av karosseriet, under förutsättning att det
inte riskerar att uppfattas som vulgärt eller
eljest opassande på en Rolls-Royce. Man sa
det aldrig rent ut men genom mycket försiktiga kommentarer och genom att i förbigående nämna ett fall, där en köpare hade
begärt fullständigt hårresande avsteg från
etablerad smak som föranledde Rolls-Royce att vänligt men bestämt avråda kunden
från att fullfölja beställningen, lät man mig
förstå att det finns gränser för vad man kan
utsätta ett Rolls-Royce-chassi för när det
gäller vulgaritet.

S

äljarna hos Rolls-Royce har otvivelaktigt ett icke helt obetydligt inflytande över
hur de rika och berömda familjerna i landet väljer bil, särskilt de med egen anställd
privatchaufför och som äger en eller flera
Rolls-Royce sedan tidigare. Chaufförerna
utsätts för viss diskret påverkan/övertalning från företaget för att ”hjälpa till” med
arbetsgivarens val av bil och kanske får
de en extra dusör (muta) för besväret. Jag
tänker i vart fall inte låta min egen privatchaufför Wilson lägga fram några eventuellt ”köpta” rekommendationer för sin husbonde, så jag har inte blandat in honom
alls i den här viktiga frågan eller ens nämnt
någonting till honom om mina idéer och
avsikter - ännu.
För mig känns det viktigt att få behålla initiativet själv. Således behöver jag inte nödvändigtvis söka vägledning från Conduit
Street inför min beställning av en ny Rolls-
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Royce Phantom III. Som alternativ kan jag
nämligen vända mig direkt till någon av de
av Rolls-Royce inofficiellt ”godkända” karossmakarna, eftersom flera av dem också
agerar som återförsäljare av Rolls-Roycebilar med egna försäljningslokaler just här i
Mayfair-området. De här företagen räknas
upp i katalogen för Phantom III:
Barker & Co (Coachbuilders) Ltd, 66-68
South Audley Street, W1
Hooper & Co (Coachbuilders) Ltd, 54 St
James´s Street, SW1
Windovers Ltd, 62 Conduit Street,W1
Thrupp and Maberly Ltd, Devonshire House,
Piccadilly,W1
Park Ward & Co Ltd, 40 Conduit Street, W1
Mann, Egerton & Co Ltd, 156 New Bond
Street, W1

F

örr i tiden, det vill säga innan de fick
inflytande över Park Ward, pushade RollsRoyce litet extra för Barkers karosserier och
de skulle säkert kunna åstadkomma en
stilig design om jag så önskade. Dessutom
kan jag utan vidare uppsöka deras flotta
showroom på South Audley Street, som
jag brukar passera på väg till något viktigt
möte. Det har faktiskt hänt att jag har gluttat in i deras skyltfönster men ändå har jag
aldrig gett mig tid att stanna och gå in. Jag
känner att de nog är litet för gammaldags
för mig. (Jag är naturligtvis ännu inte medveten om att 1938 är Barkers absolut sista
verksamhetsår.)
Utöver de ovannämnda finns det ytterligare företag som är officiellt certifierade som
återförsäljare för Rolls-Royce. Tvärtemot
vad man kan förledas tro är det mer vanligt
att man som presumtiv kund vänder sig till
någon av dem än till Conduit Street, när
man står i begrepp att beställa en ny bil.
Jag har läst om bilar i motortidningen The
Autocar, som jag numera prenumererar på.
Där har jag fått veta att den största återförsäljaren för Rolls-Royce i England är Jack
Barclay Ltd på George Street, Hannover
Square, W1. Grundat av Jack D Barclay, då
med adress Great Portland Street, W1, förflyttades försäljningslokalen 1926 till George Street och är från 1930 officiellt utsett
till Rolls-Royce-återförsäljare. Företaget
växte och växte tills det blev världens absolut största återförsäljare av Rolls-Royce och
Bentley. Barclays köpte upp karossfirman
James Young Ltd tidigare i år. Självklart beställer nu Barclays företrädesvis sina kundbilar med karosserier från James Young.

Chaufförerna utsätts för
viss diskret påverkan/
övertalning från företaget för att ”hjälpa till”
med arbetsgivarens val
av bil och kanske får de
en extra dusör (muta)
för besväret.
Bland de större bilförsäljningsföretagen för
Rolls-Royce och Bentley måste också nämnas The Car Mart Ltd, 146-150 Park Lane,
W1, ägt av major Bradstock som också äger
karosserimakaren Coachcraft Ltd, med de
duktiga försäljarna A H Pass och C J Joyce
(som senare bildar eget företag, Pass and
Joyce Ltd på 24-27 Orchard Street, W1, nära
Selfridges, där de framgångsrikt säljer Sunbeam, Chevrolet m fl). Stora på försäljning
är också Jack Olding & Co Ltd på 8-10 North
Audley Street, W 1 (där försäljarna Bleaney
och Dickson arbetade innan de fick anställning hos Rolls-Royce på Conduit Street).
Som ni märker har jag förberett mig väl
och läst på ordentligt!

J

ag är på det klara med att de här stora
etablerade försäljningsföretagen i allmänhet har bättre möjligheter än sina mindre
namnkunniga konkurrenter att hålla sig
med ett fåtal helt färdiga lagerbilar för
snabb leverans till mer otåliga kunder. De
stora kan också våga ta risken att lägga
in löpande beställningar hos karossmakarna även utan specifika kundbeställningar och på så sätt snabbt erbjuda nya
kunder färdiga alternativ. Så kan det bli
betydligt lättare att få igenom en affär. De
stora försäljningsfirmorna kan också räkna
med generösa rabatter hos Rolls-Royce. I
allmänhet ges en rabatt på 10 procent på
de första två beställda, 12 ½ procent på de
följande tre och 15 procent på ytterligare
bilar och kanske hela 20 procent rabatt på
löpande beställningar. Således en klar konkurrensfördel för de etablerade firmorna.
De kan nog också få gehör hos karossmakaren för att tillmötesgå en kunds krav på
smärre förändringar i specifikationen på
en förbeställd bil, även om den då kanske
redan befinner sig en bra bit in i tillverkningsprocessen. Mot bakgrund av att det
tar flera månader att bygga färdigt en bil,
är det inte ovanligt att den ursprungliga
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kunden ändrar sig under tiden och avbeställer. Då gäller det att hitta en ny köpare
till en halvfärdig bil. Det är lättare för en
stor försäljningsorganisation att efter ytterligare ändringar anpassa en sådan till
en ny kunds önskemål. Det förklarar delvis
varför man brukar vänta in i det sista med
att bestämma vilken färg en bil ska lackeras i. Kanske görs den färdig för en annan
person med helt annan smak än den ursprunglige beställaren.

N

u väljer jag att lägga min beställning hos försäljningsfirman H R Owen på
17 Berkeley Street, W1. Ni undrar säkert hur
detta kan komma sig. Det finns förstås en
god anledning till det något udda valet.
Låt mig förklara hur jag tänker.
Mannen som öppnade försäljningslokalen
här, Harold Rolfe Owen, är en man med en
vision. Han är också en typisk högrisktagare, som redan vid 18 års ålder råkade bli allvarligt skadad när hans flygplan kraschade
i första världskriget. Genom att samarbeta
med Jack Barclay gav han sig in i bilbranschen och startade sitt framgångsrika
bilförsäljningsföretag i Mayfair 1932. Efter
bara några år har namnet H R Owen nu
hunnit bli välkänt för försäljning av RollsRoyce och Bentley. Jag tror att en av hem-
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ligheterna bakom framgången är att H R
Owen redan tidigt såg till att skaffa sig alla
de rätta kontakterna. Till exempel anlitar
han alltid karossmakaren J Gurney Nutting
& Co, när kunderna lägger in beställningar
som går något utöver det vanliga och får
det utfört också. En viktig omständighet
är att J Gurney Nutting vid den här tiden
har en mycket skicklig designer, Mr A F Mc
Neil, som anställdes 1924 och som snabbt
har gjort sig ett namn i branschen. Särskilt
hans ritningar av briljanta karosserier som
Sedanca de Ville och Sedanca Coupé har
fått berättigad uppmärksamhet i motorpressen både i England och utomlands.
Märkligt nog använder H R Owen inte
företagsnamnet J Gurney Nutting på de
designer som tas fram till kunderna. Copyrighten till dessa designer tillhör alltid
H R Owen Ltd, trots att de alltså utförts av
en utomstående underentreprenör med
eget gott anseende. Det betyder också att
om man vill ha en Gurney Nutting-kaross
måste man gå via H R Owen, eftersom han
har ensamrätt på vissa utföranden. Inte
ens Conduit Street har rätt att beställa just
dessa modeller direkt hos karossmakaren.
Det började med att jag fick se H R Owens
annons i The Times med bild på en RollsRoyce Phantom III med Visa-Ville Sedanca-

kaross. En sådan vill jag ha! Jag imponeras
starkt av den fina katalogen som Owens
själva gett ut helt nyligen. Den visar vilken
fin känsla för elegans som utmärker Gurney Nuttings designer. På en av de stiliga
färgbilderna är en väldigt snygg Sedanca
de Ville. Det är precis en sådan som jag har
attraherats av och som får mig att välja
just H R Owen.

J

ag har alltså bestämt mig för att
anlita H R Owen för min nya Rolls-Royce
Phantom III. Vid första mötet med personalen på försäljningskontoret på 17 Berkeley Street i slutet av september framför jag
mina idéer och anger vissa grundteman i
specifikationen av Visa-Ville-karosseriet
som jag önskar få utfört på mitt Phantom III-chassi. När det gäller den utvändiga formgivningen så gillar jag den som
H R Owen hade i sin annons i The Times.
Jag har tagit starka intryck av de senaste
modeströmningarna och tycker att razoredge-design är det snyggaste som finns.
Därför har jag föreslagit att man ska modifiera bakpartiet så att det får en form
med vassa kanter i stället för de runda.
Mina önskemål och synpunkter noteras
noggrant och jag informeras om att dessa
ska vidareföras till designavdelningen.
Man meddelar att jag inom kort kommer

att föreläggas en tecknad rendering, där
mina förslag till utförandet finns beaktade, så gott det nu är möjligt. Kan detta svar
möjligtvis antyda att Rolls-Royce Ltd först
måste välsigna dem?
Det må så vara men bara några dagar senare blir jag vid ett inbokat möte på kontoret på Berkeley Street förevisad en professionellt utförd designritning av en härlig
Rolls-Royce i profil med ett karosseri kallat
Visa-Ville seven passenger Sedanca. Själva
ritningen är inte signerad men kompletteras av en blueprint på ett stort ark signerat
BPJ med bilen ritad i sidoperspektiv med
angivande av alla uppmätta inre mått för
mitt eventuella godkännande. Ritningen
med refensnummer 28.829 och ritningsnummer 275 är daterad den 6 oktober
1938. H R Owen står som ansvariga för designen. (Jag visste inte då att den berömde
Mr Mc Neil hade lämnat Gurney Nutting
redan 1936, så han hade inte något finger
med i utformningen. Men vem står då BPJ
för? Är det John Polwhele Blatchleys signatur men bakvänd? Den unge Blatchley anställdes 1935 hos Gurney Nutting av Mr Mc
Neil direkt efter avslutad utbildning. Redan
som 23-åring tog han över McNeils jobb
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som chefsdesigner, när denne gick till James
Young. Blatchley brukade signera sina ritningar med JB eller JPB. Skrev han möjligen
även BPJ ibland?)

E

nligt beskrivningen är denna VisaVille Sedanca en komfortabel och attraktiv
touringvagn, utformad för största möjliga
passagerar- och bagageutrymme men likväl i ett högst elegant och modernt utförande som erbjuder bästa visibilitet för
passagerarna i baksätet. Det öppningsbara taket över förarhytten är utfört helt
i metall och i stängt läge medger det fullt
skydd mot vind och kyla. Defroster på
framrutan är standard och det finns ett
nytt system för air-condition för baksätespassagerarna. Vad jag förstår så avser
man härmed ett värmeaggregat med fläkt
som tar vara på motorvärmen, som genom
långa rör under golvet överförs till baksätet och håller kupéluften uppvärmd.
Andra finesser som framgår av den omfångsrika blueprinten är dold interiörbelysning för baksätet, separata läslampor
och små speglar i så kallade companions,
ett under av finsnickeri i smaklig Art Deco-

stil och placerade på vardera sidan om baksätespassagerarnas huvuden. Bakrutan
kan skärmas av elektriskt medan de bakre
sidorutorna kompletteras av små svängbara rutor som kan öppnas och stängas
manuellt för bättre luftgenomströmning.
Mellanrutan dirigeras upp eller ner elektriskt medelst en knapp som är placerad
vid armstöden. Mittsektionen nedanför
mellanrutan döljer två utfällbara extrasäten. Mitt emellan dem finns ett barskåp
med plats för lämpliga förfriskningar. Bagageutrymmet är fyllt med anpassade,
skräddarsydda bagageväskor i ljust läder.

E

n särskild konstruktionsfiness som
imponerar på mig är att hela aluminiumpanelsektionen som utgörs av taket och
bakpartiet inklusive bakskärmarna är tillverkad utan synliga skarvar som ett enda
stycke. Det är sådant man värdesätter, som
bara en karossmakare av rang kan åstadkomma och som skiljer en handbyggd
aluminiumkaross från de serietillverkade,
som oftast består av ett antal hopsvetsade
sektioner gjorda i pressad stålplåt. Trots
att H R Owens karosseri är elegant och inte
alls ser klumpigt ut utifrån, så har stylisten

(i min ohämmade beundran tror jag fortfarande felaktigt att det är ikonen Mc Neil
som står för formgivningen!) lyckats med
konststycket att få innerutrymmena att
kännas härligt rymliga och bekväma.
Om jag nu skulle säga OK till H R Owens
förslag, så kommer förberedelser för produktionen omedelbart att påbörjas. Så
snart Rolls-Royce i Derby har avsatt ett
chassi i produktionen för min beställning
och till min specifikation, så kan arbetet
med karosseriet börja utföras hos Gurney Nutting. Det har berättats för mig att
chassit då skickas per tåg till Rolls-Royce
depå Lillie Hall på Seagrave Road i London
för vidare befordran till Gurney Nutting,
vars verkstad ligger alldeles i närheten. Beräknad leveranstid av färdig bil är (alltför
optimistiskt?) satt till tre månader.

J

ag känner ett stort förtroende för att
karossen i det skissade utförandet kommer att passa mig utmärkt, så jag anser
mig kunna acceptera förslaget enligt ritningarna utan några större avvikelser.
Jag godtar även de föreslagna färgvalen
och materialvalen och känner mig hundra

procent trygg med deras professionalitet
i uppgiften att åstadkomma en bil med
högsta kvalitet och stil.
Om jag hade insisterat hade jag säkert
kunnat besöka karossfirman då och då för
att få en lägesrapport steg för steg över
hur arbetet med min bil fortskrider. Gurney Nuttings verksamhetslokal ligger på
Lacland Place, en liten bakgata invid Kings
Road i Chelsea, ett område jag definitivt
kan säga att jag aldrig har satt min fot i.
Nu har jag ändå inte praktiska möjligheter
att besöka dem, eftersom jag alltid tillbringar de här månaderna av året på franska Rivieran för vila och för klimatets skull.

S

å när jag återvänder till min lägenhet i Mayfair i mars 1939 är bilen redan
klar för leverans. På den stora dagen får
jag såsom ägare en instruktionsbok till
bilen samt en skriftlig garantisedel med
datum för överlämnandet angivet. Eftersom jag har begärt det får jag också utan
kostnad en prenumeration på husorganet
Rolls-Royce Bulletin, där man kan läsa om
Rolls-Royce och dess nöjda ägare över hela

Jag får rådet att, om han
inte redan har genomgått
den, anmäla min chaufför till den förnämliga
och unika utbildningen
för att hantera fordonet
och kunna serva det, som
erbjuds hos Rolls-Royce
School of Instruction vid
Hyde Cottage, Edgware
Road, The Hyde, Hendon, London NW9.
världen. Jag räknar också snart med att få
celebert besök av en auktoriserad reparatör, särskilt utsänd från fabriken för att serva och kontrollera min bil och rekommendera eventuella andra lämpliga åtgärder.
Jag får rådet att, om han inte redan har genomgått den, anmäla min chaufför till den
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förnämliga och unika utbildningen för att hantera fordonet och
kunna serva det, som erbjuds hos Rolls-Royce School of Instruction
vid Hyde Cottage, Edgware Road, The Hyde, Hendon, London NW9.
Inget annat bilföretag i världen kan ståta med en sådan värdefull
uppföljning av sina kunder, även efter det att köpet är ”in the bag”.

E

fter en viss pappersexercis kan jag så mottaga min helt
unika bil vid dess högtidliga överlämnande av nycklarna genom
en representant från H R Owen. Nu står min imponerande bil här
på gatan utanför där jag bor. Karosseriet blänker i mörkblått med
svarta skärmar. Den förstklassiga inredningen är i finaste West of
England cloth i en slags ljust beigegrå nyans, medan förarsätet
(Wilsons arbetsplats), är i stryktåligt svart skinn. Träintarsiaarbetet
i min sittkupé är oklanderligt utfört i valnötsrot, symmetriskt spegelvänt mönstrat, konsekvent utfört finsnickeri rakt igenom och
täckt med skinande klarlack. Sjangdåblare kan det faktiskt inte bli!
Jag har åkt runt på ett par små shoppingturer i bilen och noterat
att Wilson verkar kunna hantera bilen utomordentligt väl efter att
ha varit borta på körkurs i en vecka. Den 12-cylindriga motorn går
så otroligt tyst och jämnt och jag känner mig behagligt innesluten
i min privata hytt, där alla de eleganta detaljerna motsvarar vad
jag hade förväntat mig och litet till. Jag känner mig helt nöjd med
mitt val. Rolls-Royce har tillverkat ytterligare en perfekt produkt
och Gurney Nutting har klätt chassiet med en högklassig kaross
helt i min smak. H R Owen har bevisat sin professionalitet genom
att hantera beställningen av den kompletta bilen problemfritt,
utan att jag har behövt ödsla en massa onödig tid på att diskutera
hit och dit om diverse detaljer. Jag är verkligen nöjd! Jag kanske
borde skriva ett brev till Rolls-Royce och låta dem få veta det? Jag
har ju hört att några ägare har gjort så och ibland fått breven publicerade rakt av utan förskönande ändringar i företagets egna
annonser i dagstidningarna.

J

ag lutar mig bekvämt tillbaka i baksätet medan Wilson ( jag
kommer aldrig ihåg hans förnamn) kör ut mig till ännu en liten
social artighetsvisit hos någon av mina kära kvinnliga bekanta här
i stan. Jag måste erkänna att jag njuter av att alla som ser mig och
bilen får något avundsjukt i blicken. Jag sluter ögonen och börjar
fantisera över hur jag tänker mig att min nästa nya bil ska komma
att se ut. Ska jag fortsätta att välja mellan Rolls-Royce utbud av
konservativa men trygga modeller eller borde jag kanske satsa
på något mer sportigt modernt som en liten Bentley nästa gång?
Man kan undra hur det ska gå med Storbritanniens förhållande till

den där Herr Hitler. Ibland känner jag mig osäker inför framtiden
och det får mig att tveka att beställa en ny bil just nu, även om
det alltid är lämpligt att börja planera i god tid. Det tar ju faktiskt
några månader innan en ny bil blir färdig och jag har redan fått en
intressant försändelse i brevlådan från H R Owen om nya fräscha
Rolls-Royce- och Bentley-designer för nästkommande år…

Fotnot:
Denna berättelse om hur det gick till när jag skulle köpa
mig en ny bil i England 1938 kunde ha varit helt sann, om
det inte var för några små detaljer:
- jag var inte ens född 1938
- jag är inte engelsman
- jag skulle ändå inte haft råd!

DANSKA SEKTIONEN BESÖKER

BENTLEY

COPENHAGEN

Denna artikel är ett försök att återge ett rent hypotetiskt
händelseförlopp så som det möjligen skulle ha kunnat gå
till i verkligheten. Det är alltså fullt teoretiskt möjligt att
den här förekommande Rolls-Royce Phantom III H R Owen
Visa-Ville 7 passenger Sedanca skulle ha kunnat tillverkas
hos J Gurney Nutting Ltd och existerat i verkligheten. Pappersritningen finns i min ägo som en så kallad rendering
(utkast/förslag/skiss) för en tänkt modell, som H R Owen
har låtit ta fram för en kund som hjälp och stöd vid hans
val av one-off karosseri för en ny Rolls-Royce. Förmodligen
valde han ett annat alternativ i slutändan, för någon bil
i detta utförande blev såvitt är känt aldrig tillverkad. Blueprinten är ett äkta original utgett av H R Owen, tryckt i
begränsat antal hos H Fitch & Co Ltd, London E1 - för övrigt samma tryckeri som under en följd av år anlitades av
Rolls-Royce Ltd för framställning av försäljningsbroschyrer och andra publikationer.
Som exempel på den lyxiga utrustningen i Phantom III visas en interiörbild från Jack Barclay.
Red.

Søndag den 8 november havde vi
i samarbejde med Bentley Copenhagen arrangeret besøg i Bentleys showroom på Banevingen i
København.
Bentley havde sørget for at fire centrale medarbejdere modtog
os og fremviste og fortalte om de fine biler der pt. findes i showroomet. Der blev også lindet lidt på sløret for hvad der rører sig
af fornyelser på fabrikken og hos den danske forhandler. De 27
af medlemmer af RREC.dk der mødte op blev modtaget fint med
både drikkevarer og sandwiches – og ikke kun mad og drikke fik
mundvandet til at løbe. Midt i rummet præsenteredes den nye
Bentley Mulsanne long version, der har alle de features man kan
tænke sig – alt fra en fantastisk lækkert udført kabine i lyst skind,
med indbyggede computer- og TV-skærme koblet op via bilens
eget 4-K wi-fi anlæg, til forlygter der via GPS tilpasser sig det område man kører i. Hele bilen var spækket med nye smarte detaljer,
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der ville kunne hjælpe enhver bilist
til behageligere, bedre og sikrere
kørsel.
Så hvis man lige står og skal købe
en yderst præsentabel bil (og har
fået kr.: 8.100.000,- med i lommen)
var vi i hvert fald 27 personer, der kan anbefale at prøve dette unikum.
Størst interesse vakte den nye SUV-model Bentley Bentayga. Den
indeholder alt, hvad man kan drømme om for en flyder, der samtidig kan klare sig som en af verdens bedste terræn gående køretøjer, Bilen ligner lidt en Range Rover bare meget flottere og bedre
udstyret. Der var flere af de tilstedeværende RREC-medlemmer
der var yderst interesserede og jeg skulle undre mig meget, om
ikke den snart vil være parkeret flere steder i Danmark.
Vi skal takke Bentley Copenhagen for en udbytterig og informativ
søndag eftermiddag.
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RREC Yearbook Launch
Kensington Palace 2016, ST James’s House, London
Jens Georg Hansen

ÅRSRALLY 2017
VESTJYLLAND 25.-27. MAJ PÅ NØRRE VOSBORG I VEMB

THE DANISH RALLY

• JYDSKE DRAGONREGIMENT
• TV2 MIDTVEST
• DANMARKS FLYMUSEUM
• LYNGVIG FYR OG
RINGKØBING FJORD
Lanceringen af årbogen fandt sted i december måned. Grete og jeg har deltaget før, og det er en meget festlig begivenhed midt i den mørke tid i december, hvor London stråler
i juleglansen. I år var mødet henlagt til The Orangery, Kensington Palace. De kongelige gemakker var en fornem kulisse for fejringen af Rolls-Royce Enthusiasts’ Club, der blev
dannet den 11. august 1957. Man fejrede altså diamant jubilæum, og titlen på årbogen er derfor ikke overraskende: A
Legacy of Luxury, celebrating the RREC’s diamond jubilii. Introduktionen stod klubbens formand Johan Vanden Bergh
for, som fortalte om klubbens tilblivelse og videre virke gennem årene. Alt sammen garneret med en overflod af lækre
snacks og spændende smagsprøver på alverdens forskellige
madvarer. Dertil champagne og vin med mere. Spændende
smykker var udstillet blandt andet af japanske designere,
medens en strygerkvartet sørgede for den rette stemning
til de festklædte deltagere.
Uden for i mørket var en række nye og ældre RR og Bently
udstillet. Ikke overraskende tiltrak John Lennons legendariske Phantom V sig meget opmærksomhed. Bilen blev købt
i 1965 og var oprindeligt malet sort. I 1966 ombyggede John
bagsædet til en dobbeltseng, og der blev installeret køles-
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kab, TV, telefon og en special pladespiller (floating type),
således at plader kunne afspilles, selv om bilen kørte over
ujævnheder, endelig blev sideruderne blændet med sort. I
1967 blev bilen - på opfordring af Ringo Starr - malet i de
nuværende farver og psykedeliske mønstre. Bilen blev først
malet gul og derefter håndkoloreret af en hollandsk kunstnergruppe, der kaldte sig The Fool. John fortalte senere en
historie om a woman rushing at him and attacking him
with her umbrella when she saw his car, shouting, “You
swine! You swine! How dare you do that to a Rolls-Royce!”
I 1977, da John og Yoko fik skattemæssige problemer i USA,
blev den overdraget til ”nationen” - i form af Cooper-Hewitt
Museum på Smithsonian Institute i New York - i stedet for
at betale 250.000 dollar i skyldig skat. I 1985 besluttede
Smithsonian at sælge bilen på Sotheby’s auktion. Den blev
solgt for 2.3 millioner dollar, hvilket gjorde den til den dyreste bil i historien på det tidspunkt. Den blev købt af ejeren
af Ripleys Believe It or Not Museum i South Carolina.
Alt i alt et festligt møde en fredag i december i London fra
kl. 17-20.

WESTERN JUTLAND 25-27 MAY 2017
AT NØRRE VOSBORG MANOR HOUSE

• GASTRONOMISKE OPLEVELSER
• UNDERHOLDNING I SÆRKLASSE

• JUTLAND DRAGOON REGIMENT
• THE BROADCASTING COMPANY
TV2 MIDTVEST

Spørgsmål kan rettes til:
Søren Fruensgaard, 20 93 23 41, soerfrue@rm.dk

• DANISH AIRCRAFT MUSEUM

Tilmeldingsblanket kan downloades fra:
RREC-klubbens hjemmeside: rrec.dk
Tilmeldings- og betalingsfrist: den 5. april 2017.

• LYNGVIG LIGHTHOUSE AND
RINGKØBING FJORD
• GASTRONOMICAL TREATS AND
OUTSTANDING ENTERTAINMENT
Questions? Please contact Søren Fruensgaard,
+45 20 93 23 41, soerfrue@rm.dk
The registration form can be downloaded from
RREC’s website: rrec.dk
Registration and payment no later than 5 April 2017.

Rolls-Royce Enthusiasts’ Club
For Rolls-Royce & Bentley Enthusiasts

Danish Section

15

RRMC

UPPÅT IGEN
Jan Segerfeldt

Rolls-Royce Motor Cars (RRMC) rapporterar 2016 som året med
det näst bästa försäljningsresultatet under bolagets 113-åriga
historia. Med 4 011 bilar levererade till kunder i nästan 50 länder
i världen, alltså än en gång över det psykologiska 4 000-strecket,
har Rolls-Royce visat sig vara ett starkt företag i lyxbilbranschen.
I förhållande till 2015, då man sålde 3 785 bilar, ökade man nu
med 6 procent. Detta har skapat 100 nya anställningar i fabriken i Goodwood senaste året. Med tanke på att flera modeller i
Phantomserien nu är tio år gamla eller mer får det anses vara en
strålande prestation. Det enda nytillskottet i modellfloran under
2016 (bortsett från diverse specialutrustade limited editions) var
cabrioleten Rolls-Royce Dawn, som har blivit en succé för företaget med rekordstor efterfrågan. Tillverkningen av de stora Phantom-modellerna har nu avslutats. Först mot slutet av 2018 kan
vi räkna med att den helt nya spännande ersättaren kommer att
kunna presenteras. Bolagets omsättning och ekonomiska resultat redovisas inte men mot bakgrund av att så gott som varje
bil som sålts innehåller ett visst mått av personaliseringstillval
(bespoke) som är extra lönsamt för företaget, så bör vinstmarginalen vara god och framtiden ljus för de 1 700 anställda.
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Jan Segerfeldt

NEWS FRÅN
BENTLEY
Samtidigt som Bentley nu i januari presenterar sin senaste nyhet
i det växande modellutbudet med den nya Supersports, så redovisar man också försäljningssiffrorna för hela bilproduktionen
2016. Det visar sig att försäljningen har ökat till 11 023 levererade
Bentley-bilar totalt under 2016, vilket är en uppgång mot föregående år med nio procent (2015 = 10 100 bilar). Om man ser enbart
till Europamarknaden så ökade man försäljningen där med hela
56 procent. Nu är det bara en mindre del som såldes i Europa, eftersom 85 procent av produktionen går till länder utanför Europa.
På de flesta av dessa övriga marknader uppstod en liten nedgång
i försäljningen men det kompenserades således med råge av Europamarknadens uppgång. Det framstår som verkligen imponerande att Bentley Motors, som i slutet av 1970-talet betraktades
som närmast dödsdömt, under fyra år i sträck har sålt över 10 000
bilar per år. Vi får tacka ägaren Volkswagen som gjort den prestationen möjlig.

något mer ”långsam” med 0-100 på 3,9 sekunder och toppfarten
”bara” 330 km/t.
Den som inte har lika bråttom kan i stället välja en Bentley Bentayga, som är den modell som var mest osannolik för att komma
från Bentley för bara några år sedan. Med en hel del gemensamma komponenter lånade från Audi Q7 har Volkswagen sett till att
Bentleys första SUV är ojämförligt mycket mer lyxig och bekväm
jämfört med konkurrenterna. ”Ekonomiversionen” av Bentayga
med dieselmotor toppar faktiskt ändå 270 km/t. Försäljningen av
Bentley Bentayga i Sverige ser ut att bli rekordstor. Åtminstone 12
bilar har redan sålts här.

Den nyligen introducerade Bentley-versionen av Supersports kan
ta andan ur de flesta som stiftar närmare bekantskap med den
bakom ratten. Här erbjuder Bentley en personbil som har en W12motor på 710 hästar och ett vridmoment på 1 017 Nm, sprintar från
0 till 100 km/t på 3,5 sekunder och toppar 336 km/t. Ändå är det en
bil som hör mer hemma på landsvägen (även om det är ytterst få
sådana som tillåter körning i sådana farter) än på tävlingsbanan.
Det finns nog ingen annan superlyxbil i världen som kan erbjuda
en så härlig komfort i 336 km/t! Med sin nymodiga bakvinge ser
Supersports lika snabb ut i full fart som vid stillastående. Den som
väljer cabioletversionen av Supersports får vänta sig att bilen är
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Sydinvest
HøjrenteLande:

9,00 % i 2016*

Nogle ser en farm i Argentina.
Vi ser et marked i vækst.
I Sydinvest HøjrenteLande har
vi ikke fokus på enkelte landbrug
i Argentina. I stedet går vi i dybden
med nøgletal, analyser og politiske forventninger til de mange
lande, vi investerer i. For Sydinvest
HøjrenteLande blev 2016 et rigtigt
godt år med et afkast på 9,00 %*,
hvilket var bedre end benchmark.
Argentina er bare ét af de lande,
vi investerer i. Landet har haft et
politisk skifte, og den nye regering
har lovet stærkt nødvendige ændringer. I starten af 2016 blev der
gennemført flere større reformer i
Argentina, og landet fik løst de
væsentligste gældsproblemer.
Vi forventer, at de nye reformer vil
give udslag i økonomien. Hvor
Argentina i de senere år har set en
svingende vækstkurve, er forventningerne nu en stigende vækst.

Positivt afkast i 7 ud af 10 år
Sydinvest var blandt de første i
Danmark til at investere i obligationer
fra højrentelande. I 7 ud af de seneste
10 år har Sydinvest HøjrenteLande
givet et positivt afkast, hvilket samlet
set er blevet til 62,4 %*.
Som investor i Sydinvest får du glæde
af vores viden om svært tilgængelige
markeder. Samtidig kan du være tryg
ved, at vi spreder din investering og
tilpasser den løbende.
Mere information
Der er høj risiko forbundet med investering i Sydinvest HøjrenteLande,
og afkastet i afdelingen kan blive
negativt. Derfor bør du tale med din
rådgiver, inden du investerer.
Vi anbefaler, at du læser mere om
investeringen på www.opsparing.nu.
Her finder du også prospekt og

Højrenteobligationer
Værdiudvikling af 100 kr.
i Sydinvest HøjrenteLande*
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Central Investorinformation. Som
investor skal du være opmærksom
på, at højrentelande ikke har de
samme etiske standarder, som vi
normalt forventer herhjemme.
* Pr. 1.1.2017. Sydinvest HøjrenteLande har de seneste 5 år givet et afkast på 22,8 %. Historiske afkast er
ingen garanti for frem tidige afkast.

ROBERTS NYA

HOOPER R
Jan Segerfeldt

En riktig raritet, en specialbyggd 2-dörrars Bentley Turbo R med kunglig proveniens. Enligt Hooper tillverkades endast cirka 13 exemplar av Bentley Turbo R coupé, varav ytterst få är vänsterstyrda. Bentleyn köptes ny
av Qatars emirfamilj 1988 och skickades direkt till karosserimakaren Hooper & Co där den specialutrustades
med bland annat guldpläterade detaljer och kylskåp i baksätets ryggstöd. Enligt fakturakopior blev totalpriset
inklusive ombyggnad cirka £190.000, vilket med dagens pundkurs blir strax över två miljoner kronor. Motorn
uppges vara i originalutförande, vilket i så fall innebär en 6,75 liter stor V8:a med turboladdning och kring 320
hästkrafter. Emiren och hans familj har (såklart) inte använt Bentley-coupén som sin främsta bruksbil, därav
det exceptionellt låga miltalet, bara har gått 800 mil. Inte så konstigt eftersom ägarna har haft ett stort antal
bilar att välja mellan.
Vår medlem Robert Högdahl har berättat att han länge hade gått
och drömt om att hitta en intressant tvådörrars Bentley-kupé
som ersättning för den fina 60-tals Mercedes-Benz-kupén som
han sålde för några år sedan. Det tog lång tid för honom att hitta
idealbilen men så plötsligt en dag gavs ett tillfälle. Idag kan Robert visa upp sitt nyförvärv, en Bentley Turbo R specialbyggd hos
Hooper & Co under 1987. Som underlag har den en Bentley Turbo
R byggd i fabriken i Crewe. Efter ombyggnad hos Hooper & Co har
den bara två dörrar i stället för fyra och skiljer sig även i många
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andra avseenden från de vanliga modellerna. Bilen är specialbeställd för ingen mindre än emiren av Qatar.
Det välkända karosserimakarföretaget Hooper & Co (Coachbuilders) Ltd i London byggde från 1807 och framåt många av de absolut finaste karosserna för hästdragna vagnar, bland annat för
det engelska hovet, innan de under tidigt 1900-tal övergick till
att bygga bilkarosserier, många av dessa också med anledning av
kungliga beställningar. Verksamheten las ner 1959 men en servicefirma, Hooper Motor Services, behölls samtidigt för att fort-

sätta att stödja alla gamla kunder. En av
dessa var Colin H Hyams från Australien,
som alltid lät serva sina bilar i England.
Han chockades över hur nedgånget företaget var och över att lokalen där verkstaden låg, Clabon Works på Kimberley Road i
London NW6, saknade både normal uppvärmning och godtagbar belysning. Entreprenören Hyams insåg dock potentialen
och bestämde sig 1981 för att ta över och
investera pengar från sina fastighetsföretag i Australien. Samtidigt passade han
på att köpa namnet Hooper Coachbuilders
Ltd, under vilket han sedan startade en
helt ny bilförädlingsverksamhet. Det revitaliserade Hooper presenterade sina första
”skräddarsydda” modeller på den stora
bilutställningen i Birmingham 1982. Den
första tvådörrade versionen visades på Genevesalongen 1985. Firman sålde cirka 140
kraftigt modifierade Rolls-Royce Silver Spirit och Bentley Turbo R under en femtonårsperiod. Sommaren 2013 samlades cirka
10 av dessa specialbilar med ägare på sin
särskild första ”HooperFest” vid Rockingham Castle under RREC:s Annual Rally, där
även Hyams närvarade personligen.
När Rolls-Royce slutade tillverka Rolls-Royce Silver Shadow Mulliner Park Ward two
door saloon 1980 (senare omdöpt till Corniche) och dess motsvarande Bentley T, uppstod ett glapp som Hooper ville vara med
att fylla. Rolls-Royce Motors hade skissat
på en tvådörrad coupémodell av Silver
Spirit/Bentley Mulsanne men gick inte
vidare med den av ekonomiska skäl. Eftersom det hade funnits tvådörrade Bentley
Continental ända sedan tidigt 1950-tal,
kan man tänka sig att Hoopers tvådörrade
Bentley Turbo R har inspirerats av Bentley
R-type Continental. Hoopers version är till
skillnad från föregångaren inte skapad
från scratch av biltillverkaren själv utan
en förädlad version av fabrikens standardmodell. Men det finns fler föregångare.
Karossmakaren James Young gjorde 1967
15 ombyggda exemplar av Bentley T series
(tillsammans med 35 stycken likadana RollsRoyce Silver Shadow). Då var det fråga om
direkt konvertering från fyra till två dörrar
utan någon omändrad design i övrigt. Resultatet blev inte så lyckat och kan nog ha
bidragit till och eventuellt även påskyndat
att James Young fick lägga ner firman senare samma år. Hoopers viktigaste inspirationskälla är nog ändå den unika Bentley T ”Coupe espeziale” som byggdes av
Pininfarina (i design av Paolo Martin) 1968

på chassi nr CBH 4033 för Lord Hanson (se
Bulletinen nr 1 2013 sid 18-23). Bilen såldes
senast på Bonhams auktion 2015 för £ 250
000. Man bör rimligen kunna hävda att
Hoopers Two-Door Turbo R är 1980-talets
svar på Lord Hansons speciella exemplar.
Ingen dålig förebild, alltså!
Roberts Bentley Turbo R Hooper Two-Door
har samma tysta 6,75 liter V-8 med turbo
som Bentley Motors original. Med sina 328
hästkrafter och med sitt goda vridmoment
gör den lätt 0-100 på 7 sekunder och kan
nå en toppfart av 230 km/t. Utmärkande
för den tidiga Hooperversionen, förutom
att den har två långa dörrar (förlängda
med 20 cm) i stället för fyra kortare, är att

bakrutan är mindre (106 cm bred i stället
för 136 cm), den har kromade aluminiumfälgar, elektrisk taklucka, mesh-grill och
blanka lister i rostfritt stål litet här och
var. Mitt på motorhuven sitter ett par speciella luftintag, NACA (National Advisory
Committee for Aeronautics) air scoops, ett
stort för lufttillförsel för turbon och ett litet bara på skoj! Lackeringen sägs omfatta
27 lager med handpolering mellan varje
skikt. Interiören utfördes i de mest exklusiva franska och italienska träslagen med
specialtillverkad instrumentbräda, dörrlister och en särskild mittkonsol som innehåller multipla funktioner. Läderklädseln
på de sportiga el-styrda specialstolarna
(från Corniche) och i taket är från Connol-
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lys, som alltid hämtade de finaste skinnen
från kor uppfödda i Skandinavien. Varje
enskild köpare bestämde vad han vill kosta
på sig ytterligare excesser i lyx. De flesta
hade råd att kosta på sig en hel del av den
varan - kosta vad det kosta ville. ”The sky
is the limit” gällde inte här. Hooper kunde
tillfredsställa de mest avancerade önskningar.
En person som hade stora krav på långtgående individuell utformning var emiren
av Qatar. Den person som avses här torde
vara Sheikh Khalifa bin Hamad bin Abdullah bin Jassim bin Muhammed Al Thani, för
han var emir från 1972 och innehade den
posten fram till 1995, då han tvångsabdikerade till förmån för sin son. I sin egenskap
av emir regerade han genom absolut monarki över ca 1,7 milj innevånare. Landets
ekonomi baseras i huvudsak på oljeinkomster och ingen innevånare behöver betala
skatt. Landet blev självständigt från Storbritannien 1971 men har styrts av släkten
Al Thani sedan 1800-talets mitt.
Emirens bil - som Robert nu är ägare till - är
av 1987 års modell och vänsterstyrd. Eftersom alla Bentley Turbo R Hooper Two-door
saloon byggdes individuellt, så är de alla
olika men de har ändå ett genomgående
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tema. Hooper hade inte fått sin ombyggnadsverksamhet sanktionerad av RollsRoyce Motors, så de fick inte lov att köpa
baskarosser direkt från företaget utan den
som ville ha en Hooper-special fick snällt
ställa sig i den vanliga kön till en Bentley
Turbo R standard four door saloon från
produktionslinjen i Crewe (total produktion 4 447 exemplar 1985 -1997) och betala
gällande nybilspris.
Sent 1986 var det en person som beställde
en standard silverfärgad Bentley Turbo R
hos sin Rolls-Royce-återsförsäljare i Bahrain. Han fick en faktura på bilen i början av
1987 på £ 55 000, exportpriset fritt fabrik
exklusive skatter. Två månader senare men
innan han hann få bilen levererad, ångrade
han sig. Den osålda bilen reserverades då
i stället till förmån för en återförsäljare
i Saudiarabien. Denne erhöll instruktioner från shejk Abdullah A Balubaid att
omedelbart skicka bilen till Hooper & Co
(Coachbuilders) Ltd i London för ombyggnad. Enbart arbetet hos dem lär ha kostat
£ 87 000, alltså långt mer än nypriset för
bilen från fabrik. Det kostar att vara fin!
Även om Hoopers ombyggnationer var så
kallade aftermarket conversions av färdigbyggda nya bilar från fabriken, så fick man
enligt Hyams själv, i efterhand, sedan Rolls-

Royce huvudkontor granskat arbetena, bilarna fullt godkända så att de kunde säljas
med ordinarie fabriksgaranti. Tvådörrade
Hooper Turbo R producerades i batches av
fyra och fyra med början 1984. Man tror att
modellen har gjorts i sammanlagt bara 13
exemplar.
Det är ingen tvekan om att Hooper har
gjort ett högklassigt ombyggnadsarbete.
Det måste ha varit hantverkare med en
enormt stark självkänsla för att våga ge
sig på och ”förstöra” en helt ny och perfekt
bil från bandet i Crewe för att i sin verkstad skapa något annat och av ännu högre
kvalitet. Och de har verkligen lyckats. Det
räcker att titta på den perfekta exteriören.
Alla plåtarbeten är 100 procent korrekta
och den kolsvarta lacken har ett djup som
inte ens arbetarna i Crewe skulle kunna
gjort bättre. Som pricken över i:et har man
kompletterat med en tunn handmålad gul
coachline som sträcker sig från vindrutans
nederkant till bakre sidorutans slut där
den avslutas med en liten sväng och ett
diskret Bentley-emblem. Superelegant!
Emirens bil har utrustats med allt det som
ingår i en Hooper-special men därutöver
är det några saker som skiljer ut den från
de övriga. Det första man lägger märke till

är att vissa delar är förgyllda. Det gäller
dörrhandtagen och alla emblem fram och
bak. Det kan lätt uppfattas som överdrivet
bling som gillas av personer med klandervärd smak men på en helsvart bil ser det
inte alls braskande ut. Något som man däremot kanske inte lägger märke till är att
bilen har försetts med svarta kjolar fram
och bak och, i stället för blanka yttertrösklar som var Hoopers normala val, svarta
tröskellådor som är mycket diskreta men
ger bilen en perfekt form. Kofångarna har
lackerats i blanksvart i stället för gummimatt som på originalet. Hjulen är kromade
i stället för lackad aluminium. Alla kompletterande blanka lister är gjorda i polerat rostfritt stål. Ändå är det inget i bilens
utseende som skriker ut att det är en superdyr specialare. Trots guldet har den en
dämpad framtoning som väl matchar uttrycket ”the modest man drives a Bentley”.
Vidare har emiren valt specialskinn till inredningen i form av svarta bufallohudar
som har en något prickig yta och till det
har han valt en effektfullt avvikande färg
på pipingen, starkt gult, som förutom att
den har en dekorativ funktion möjligen
också kan ha någon slags religiös betydelse. Emiren har valt ett annat träslag än

den vanliga valnöten, troligen masurbjörk,
som har en mysigt varm orange nyans.
Det är svårt att så här i efterhand avgöra
om Hooper-hantverkarna har använt en
klarlack med litet gulbrunt färgpigment
i (blått eller rött färgstänk förekommer på
andra Hooper-exemplar) eller om detta
kan vara träets naturliga färgskiftning.
Hur som helst så ger det en behaglig kontrastverkan mot det svarta skinnet och
den gula kantningen. Sobert och inte alls
blingigt, skulle jag vilja säga. Naturligtvis
har bilen luftkonditionering, vilket har fört
det goda med sig att man har kunnat bygga in ett utrymme för kylskåp mitt emellan de individuellt utformade baksätena
där champagnen alltid förvaras väl kyld!
Utöver allt som redan har nämnts så finns
det allehanda ytterligare finesser. Man
förstår att det måste ha blivit extremt dyrt
att göra om en bil på det här sättet men resultatet är superbt. För dessa få som hade
råd var det absolut värt pengarna. Köparna
till de här Hooper-specialarna (här ingår
ytterligare någon shejk) hade nästan obegränsade tillgångar, så de var inte så känsliga för priset. Utmärkande för personerna
i den här kundkategorin var också att de
ofta tröttnade snabbt på sina nyinköpta

lyxprylar. Emiren ifråga hade enligt ryktena ett par hundra dyra bilar till att leka
med, så han behövde inte slita mycket på
den här Bentleyn, som stod kvar i England
för hans behov när han vistades i London.
Det verkar inte som om han behövde bilen
särskilt ofta. I början av 2006 bjöds den ut
till försäljning genom förre racerföraren
Duncan Hamilton, som i sin firma specialiserade sig på försäljning av dyra sportvagnar. Den lämnades till auktionshuset
Bonhams för försäljning och såldes för £
37 250.
Bilen har bara gått 1 000 mil totalt på 30
år, så den har inte utsatts för något slitage
att tala om. Däremot har det funnits tusen
och en små funktioner som har åldrats
eller fallerat enbart genom att bilen har
stått oanvänd under långa tider, så Robert
har lagt ner ett enträget arbete på alla
småsaker för att nu äntligen efter något
års innehav ha en bil där varje liten detalj
är i perfekt skick och allt fungerar. Han deltog i Kungsrallyt på Öland i somras och där
uppförde sig hans Bentley exemplariskt
under hela rallyt.
Missa inte chansen att se Roberts enastående fina bil på nära håll under rallysäsongen 2017!
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Lilla tekniska hörnan (del 4)

Clifford Hellzén

Det som kommer förr eller senare på äldre Silver Shadow är ett ristande vid gaspådrag, speciellt vid uppförsbackar. Det beror på att hjulaxlarna alltid går åt ett håll, det är inte mycket backande som skett under åren, nötningen sker i ”huset” ( har
ingen bättre benämning) som sitter vid kardanknuten. Tommy och jag beslöt oss för att titta närmare på den saken, Tommys bil är en Silver Shadow II 1980 så vi börjar på den. Nu var inte hans problem själva ristandet - som var i det närmaste
obefintligt - utan upptäckten av en oljeläcka (se bild 2) som i sin tur visade sig att ett ristande i framtiden uppsköts ca 2025 år. Det fanns först en tanke att skifta axlar, vänster till höger, höger till vänster, som vi har hört talas om men som i hans
fall inte blev aktuellt. Hur ser nu allt ut? Vi plockade fram en bild på nätet (se bild 1) som hämtats från australiska webben.

Själva axeln borttagen, ser ut som ett höftben, men när det gäller
Rolls-Royce så gör man den dubbel

Bilden från Webben

Sedan skruvades de 6 muttrarna bort som håller huset mot kardanknuten. Som bilden visar så är det i detta läge (lodrätt) som
axeln skall vara för att kunna lyfta i och ur axeln, som lätt kan
vridas för hand för åtkomsten av muttrar vid av- och återmontering. Sedan gick vi till andra sidan av axeln och monterade bort
de 4 bultarna vid knutkorset samt de 2 överfallen. Vi tejpade för
att inte nållagren skulle ramla ut, (se bild 4) vilket är lätt gjort då
axeln måste vridas vid bortmonteringen. En fördel här är att vara
två personer. Hjulet var naturligtvis avmonterat men bromsok,
bromskiva, allt kan sitta kvar.

”Huset” fortfarande på plats på kardanknuten

Oljeläcka

Vi tömde oljan från huset, oljepluggen kan ses på bilden. Sedan
togs dom två slangklämmorna bort från gummidamasken, som
sedan fick sitta kvar hela tiden på hjulaxeln. Viktigt vid återmonteringen att gummidamaskens smalare del hamnar på den svarvade
delen av axeln för att erhålla maximal tätningen.
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I det här läget är ”huset” bortmonterat från kardanknuten, notera
den lösa ringen. Det visade sig att ett bräckjärn var nödvändigt
att försiktigt användas, då huset ville göra lite motstånd och det
förstår man, vem vill bli av med en lem? Men troligtvis var det
precisionen som här gjorde sig påmind. Gummibälgen sitter fortfarande kvar på axeln.
Enligt uppgift skulle man vara försiktig så att den lösa ringen inte
ramlade ner i kardanknuten - inte så kul precis. Personligen lite
tveksam att den kan göra det men å andra sidan kändes det inte
läge att testa.

”Huset” användes som stöd i skruvstädet för att inte skada axeln

Visar knutkorsets läge

En antydan av slitage kunde kännas med fingret då slitaget blir på
två ställen pga rotationsriktningen.

Visar knutkorsets överfall

Andra sidan av axeln som går in mot kardanknuten.

Demontering av låsringar packbox, mellanring, lager från vänster i
ordningsföljd.
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Vänster pil lager, höger pil packbox. Lagret knackades ut med en 32
mm hylsa utan problem, packboxen gick lika lätt ut. Då undertecknad inte bara står för reportaget och kameran, fungerade även
som Mike Brewer i ”Wheeler Dealers” (ni ser väl på det populära
TV-programmet om bilreparationer på Discovery Channel) att
hålla i budgeten, så att inte Edd China - förlåt jag menade Tommy
Mårder - spräcker budget som var satt till 85 kr.

Samtliga nållager på plats, nu var det dags att återmontera allt.
Skulle nu olyckan vara framme och något nållager ramlar ner
på golvet och som brukligt har en viss förmåga att rulla iväg och
omöjligt att hitta, så är det bra att veta att det går att få fram
ersättning här hemma i Sverige i rätt längd och dimension.

Någon packning fanns inte vid demonteringen, så här smetades
Permatex på för säkerhets skull.

Dags att fylla på oljan, var noga med att se till att den smala
delen av gummibälgen hamnade på den svarvade delen av axeln.

”

Så här ser det ut med de 2 små ”öronen” som håller nållagren på
plats och ligger an mot väggen inne i ”huset”.

Huset” kan bara sättas dit på ett sätt, då hålen i ”huset” är oregelbundna.
Bilden visar de shims som fanns på axeln. Vi testade axeln ner i
”huset” som satt i skruvstädet, Ohooops!! Det glappade 1,4 mm
som mättes upp med bladmåttet. Nu sprack budgeten! Nya shims
beställdes från Introcar, 4 engelska pund hemma i brevlådan.
Glappet måste delas upp, dvs 0,6 på vardera sida, det måste vara
utrymme för en oljefilm. Och i detta läge kom vi underfund med
att det finns möjligheter att testa glappet på plats i bilen (vilket vi
inte gjorde). Det är bara att ställa axeln med ”huset” i lodrätt läge
och rycka i axeln, hörs kloncket då så är det glapp. Då vi testade
höger sida som var stum så var det anledningen till att det inte
blev något vänster- respektive högerbyte. Kan det vara så att det
räcker med shimsning på respektive sida för att slippa höger/
vänster byte?

Visar ringen som håller nållagren på plats mot själva axeln.

Mästermekanikern lägger sin sista hand på att fylla upp huset
med 1.5 dl 80-90 Gear oil. Nu var det väl inte tanken att någon
”profit” skulle göras, utan mera en bil som skulle köras i ytterligare
20-25 år. Nu slog snöovädret till i Stockholm så det blev aldrig
aktuellt att lyfta upp min Silver Shadow 1968 på billyften för att
testa klonket som den bevisligen har. Det man kan lära sig med
ett kunnigt överseende, förenat med tålamod och att våga, så kan
man göra mer än man tror, en Rolls-Royce kanske inte är så krånglig när det kommer till kritan.
Vid kamera och penna och en hjälpande hand
Clifford Hellzén, Mekaniker Tommy Mårder

Momentet vid åtdragning skall vara 1.1-1,4, kilo. Huset kan vridas
lätt för hand för att komma åt muttrarna. Förlängare är nödvändigt vi den sida som är mot balken.

SÄLJES
Rolls-Royce Silver Cloud 1960, vänsterstyrd, som
jag ägt sedan 1989. Jag har också ett par nyrenoverade topplock till Silver Shadow, planade, nya
styrningar och nya originalventiler.
Jan E Grynning
Mobil nr 0705227413

Återmontering av nållager efter rengörning. Vi använde fett för att
hålla lagren på plats, fick även ett tips att en magnet kan användas.

28

Shimsen kommer tydligen från Jack Barclay, måtten är i tum.

Momentet vid åtdragning vid knutkorset skall vara 5.8-6.2 kilo.
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DYRASTE ROLLSEN
TILL SALU?
Jan Segerfeldt

Al Ain Class Motors i Dubai i Förenade Arabemiraten har en väldigt speciell Rolls-Royce
till salu som de kallar Phantom Drophead Pininfarina. Det är fråga om en sportbil från 2008
som bara har tillverkats i ett enda exemplar. Prislappen är € 1 550 000 eller knappt SEK 15
milj. Vi har skrivit om bilen tidigare (se Bulletinen nr 4 2008 s 59-60).

När vi beskrev bilen ifråga kallade vi den Hyperion. Det beror på
den privatperson som beställde bilbygget hos Pininfarina, engelsmannen Roland Hall. Han ägde redan en Rolls-Royce Phantom
Coupe som han tyckte kunde förbättras på flera punkter. Framför
allt tyckte han att man skulle försöka efterlikna proportionerna
hos 1930-talssportvagnarna med långt framparti och kort bakparti, vilket också förde med sig förarplatsen måste förskjutas
bakåt med 40 cm. Därmed kunde bilen oundvikligen inte bl annat än strikt tvåsitsig. Det påstods att de bakhängda dörrarna var
gjorda i trä medan resten av det man ser av karossen är utfört i
kolfiber. Bilen ritades av den amerikanske stylisten Jason Castriota hos Pininfarina. En detalj som Hall särskilt hade bestämt var att
bilen skulle ha ett mycket dyrbart armbandsur från Girard-Perregaux inbyggt i instrumentbrädan och när som helst kunna tas ur
och bäras som vanligt på hans arm. Han döpte bilen till Hyperion.
Namnet är lånat från grekiska mytologin. Hyperion var en tidig
solgud, son till Uranos och Gaia och far till Helios. Det gick inte så
bra för Hyperion för han dödades senare av Apollo. Namnet har
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varit populärt genom historien. Det har bland annat fått ge namn
åt stora fartyg i den engelska flottan men också dataspel, insekter,
hästar och en dikt av John Keats. Varför Roland Hall valde namnet
är inte känt men han tyckte nog att det lät bra och skulle kunna
passa bra även på en bil. Idag verkar det som man hellre väljer att
kalla den Phantom Drophead Pininfarna.
Roland Hall fick förmodligen precis allt som han ville. När bilen
presenterades för massmedia i slutet av 2008 väckte den berättigad uppmärksamhet. Det är ju inte så många personer, oavsett
privatekonomiska resurser, som vågar sig på att ”förbättra” en bil
som redan anses vara världen bästa bil. Det fanns säkert de som
ifrågasatte om ombyggnaden verkligen var en förbättring. I någon mening finns här en historisk parallell i Halls strävan att skapa något eget. Är inte detta i själva verket en direkt upprepning av
det projekt som Poberejski genomförde mot Rolls-Royce Motors
vilja 70 år tidigare och som vi berättade om i förra Bulletinen?
Såvitt är känt har inte Rolls-Royce Motor Cars uttalat sin mening

angående Hyperion. Givet rådande värderingar om vad som är
god reklam, bedömer nog Rolls-Royce att medial uppmärksamhet alltid är till fördel för varumärket. Man undrar förstås om
Roland Hall blev nöjd själv med sin skapelse. Nådde han upp till
det han i första hand avsåg med bilen, nämligen att alla skulle
beundra honom för den? Kanske gjorde han det, för bilen blev
mycket omtalad när han visade upp den på Pebble Beach 2008.
Intervjun med honom där har fått 150 000 visningar på YouTube.
Enligt tidningen Teknikens Värld försökte han sälja bilen redan i

april 2009, begärt pris motsvarande SEK 48 milj. Kanske var det
inte så många som anmälde sig som köpare då, för bilen var återigen till salu 2012. Och nu är bilen alltså till salu igen, denna gång
hos en lyxbilsfirma i Dubai och nu för reapriset SEK 15 milj. Det är
förmodligen ett betydligt lägre pris än vad bilen kostade den ursprunglige ägaren att bygga från början. Man får en känsla av att
det nog inte var någon guldkantad investering för mr Hall, även
om bilen fortfarande är en snackis i media!
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DEN STORA
REVOLUTIONEN

bilarna också, den 30 september och den 1 oktober 1965. Testbilarna som stod
och väntade på säljfolket ute på fabriksområdet hade reg nr 100LG (Silver Shadow) respektive 1900TU (T-typen). Dessa båda registeringsnummer har konsekvent använts på andra nya demobilar genom åren och så sker än idag men
numera ägs de av Bentley Motors.

Jan Segerfeldt
Det var en verkligt revolutionerande produkt som Rolls-Royce Motors efter nästan tio år av design, konstruktion och teknisk utprovning nu kunde avslöja för den bilköpande allmänheten. Men när
Rolls-Royce Silver Shadow och Bentley T äntligen var klara för att
börja byggas i fabriken i Crewe som ersättare för de mer traditio-
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nella modellerna Silver Cloud III respektive S3, måste man först
låta dem som skulle sälja bilarna, alla de 120 brittiska återförsäljarna, bekanta sig med de nya modellerna och lära känna dem litet närmare. Rolls-Royce anordnade därför en särskild Dealer Day,
som faktiskt omfattade två dagar för att alla skulle hinna provköra

I en lokal inom fabriksområdet som hade reserverats och iordningsställts för
presentationen hade man radat upp tre bilar i det starka strålkastarskenet. För
de flesta auktoriserade återförsäljarna för märkena Rolls-Royce och Bentley var
detta det första tillfället att få se bilarna i verkligheten. För att kunna svara på
frågor men även för att mingla hade cheferna i Crewe ställt upp och hade till
och med tagit med sig sina äkta hälfter för att göra hela tillställningen mer
familjär. Till vänster på bilden vid Bentley T samtalar självaste VD:n för RollsRoyce vid tidpunkten, Doctor F Lewellyn-Smith med sin fru.
Detta var bara början på en tid av stora omställningar för Rolls-Royce. Silver
Shadow-modellen blev den första från Rolls-Royce där modern bilteknik infördes både i tillverkningsprocessen och i bilarnas standardutrustning. Åtgärderna kan inte beskrivas som annat än en revolution. Skulle detta vara det rätta receptet för att möta framtiden? Då i mitten på 1960-talet kunde man inte vara
helt säker på att bilföretaget skulle kunna överleva på lång sikt. Tack och lov att
det fortfarande lever kvar 2017 i en ny modern fabrik och med produkter som
säljer bättre än någonsin och att Bentley nu är ett separat bilmärke med helt
annorlunda produkter och att märkena ägs av var sitt stora tyska bilföretag!
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JULEFROKOST
I DEN DANSKE SEKTION
LØRDAG D.21. JANUAR 2017
Den danske sektions julefrokost blev i år afholdt hos Henrik Kjær ved Holbæk. Henrik havde i anledning af
sin 60-års fødselsdag inviteret HELE den danske sektion til julefrokosten og mange mødte op. Henriks ”legestue” (-hans bilmuseum) dannede en smuk og festlig ramme om sammenkomsten. Vi sad mellem hans smukke
gamle biler og fik serveret en meget flot middag med alt hvad der hører til. Henrik har biler i alle aldre fra 1904
til midten af 50-erne.
Formanden for den danske sektion takkede Henrik for hans initiativ og i øvrigt for hans virke i bestyrelsen i
vores sektion. Stor tak til Henrik for en flot julefrokost.

IRLÄNDSKA RALLYT

JULBORD I
GÖTEBORG
Så har ett helt år gått igen och vi träffas som vanligt i december på Sjömagasinet i Göteborg för att njuta av
det goda julbordet som chef Wagner erbjuder. Vi tog genast vårt chambre séparée i besittning så att alla 20
RREC-are som hade anlänt skulle få plats tillsammans om än fördelade på två långbord med vita dukar. Vi
lät oss väl smaka av de utsökta och rikt sorterade julbordsrätterna. Särskilt glada var vi att få välkomna de
båda förstagångsätarna, Bentleyägarna Magnus Rosén och Bjarne Karlsson. Vi kunde också glädja oss åt att
Claes-Thure Flinck kunde vara med. Han hade ju som brukligt sett till att ordna den här starkt traditionsenliga klubbträffen. Perfekt som alltid!

JULBORD PÅ
HIMLAVALVET
10 DEC 2016

Jag vill uppmärksamma våra medlemmar på att det
Irländska Rallyt, som brukar gå varje sommar, också
kommer att gå i år.
Datum: 14-16 juli.
Plats: Cork på Irland, ett mycket vackert område.
Man bor på Sea-View House Hotel.
Anmälan kan göras till
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patrick.mcsweeney@mcweeneybros.ie
eller till jaclarke1@gmail.com.
Skynda med anmälan för det kan snabbt bli
fullbokat. Rekommenderas varmt!
Mona-Lisa Illingworth

Än en gång var det dags för det årliga julbordet på Himlavalvet. Kanske kan det bli en tradition, vi kan alltid
hoppas. Himlavalvet är ett trevligt och gemytligt ställe. Julkänslan fick vi tack vare lite snö - fast det var snöblandat regn - men vem brydde sig när det vankades god mat tillsammans med goda vänner. Inte behövde
vi besvikna. Maten var utmärkt, en härlig stämning, lite Julsång blev det också, likaså snapsvisor till snapsen.
Kul och trevligt var det. Rune Sahlberg
Tackar så mycket för 2016 som DA i RREC. Det är ni medlemmar/klubbkompisar som bidrar till dessa trevliga träffar. Önskar er alla en GOD FORTSÄTTNING och ett GOTT NYTT ÅR 2017!

35

Rolls Royce Enthusiasts Club Norwegian Section
30 års jubileum, Rally Sunnmøre
21-27 august 2017 arrangerer vi 30 års
jubileumsrally med overnattinger i
Ålesund, Kristiansund og Geiranger.

Vi vil blant annet få oppleve
Atlanterhavsvegen
Atlanterhavsveien er en helt
unik veistrekning som fører deg
helt ut i selve storhavet.
Atlanterhavsveien ble i 2005
kåret til århundrets byggverk i
Norge, og omtales også som
verdens vakreste bilreise.

Trollstigen
Trollstigen ved verdensarvstedet
Geirangerfjorden, en av Norges mest
dramatiske og best besøkte attraksjoner.

Rally vil gjennomføres fra torsdag 24 til søndag 27 august, med opsjon
for å delta på utvidet program fra mandag 21 til torsdag 24 august.
Dere er velkommen til å være passasjer med annen deltager så langt
plass er tilgjengelig, hvis egen bil ikke kan medbringes.
Program og påmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside: www.rrec.no
Påmeldingsfrist 15.06.2017

Kom til Sunnmøre i august og ta del i
feiringen av vårt 30 års jubileum.
VI byr på storslagen natur, gjestfrihet,
sol og varme.

Spørsmål til :
Rune Rokstad
rune@rokstad.no
Tlf. +47 926 61 000

Påmelding til :
Jens Rønneberg
jensroen@online.no
Tlf. +47 920 11 268
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Inbjudan till årsmöte med
rally på Öland 2-4 juni 2017

QUIZ
Förra Quizen var nog ganska svår. Vi fick bara
in ett enda svar och det var rätt. Det kom från
Gunnar Laukholm, medlem i den norska sektionen och ägare av en Bentley T2. Han skriver att
motorcykeln på Quiz-bilden är en australiensisk
cykel från tidigt 1980-tal med en Rolls-Royce
Merlin flygmotor (sådana som användes i Spitfireplanen under andra världeskriget) som reducerats till en V-twin på 5 liter med en framgaffel
från en Suzuki GS 1000 eller 1100. Den här märkliga cykeln blev mycket omskriven i tidningarna
på sin tid. Det var säkert en häftig hoj men någon provkörningsrapport har vi inte fått, så vi
vet inte om det var realistiskt och praktiskt att
bygga en tvåhjuling med en så stor tvåcylindrig
motor.
Grattis Gunnar! Tack till Herman Brandt för att
han gav oss idén till Quizen.

Programmet är inte klart vad gäller detaljerna, men vi redovisar
nu hur långt vi kommit. Så gör dig redo för anmälan till en trevlig träff på det soliga Öland! Vi återkommer med fler detaljer
så snart vi kan. Följ uppdateringar med information om anmälningstid etc på hemsidan!
Vi kommer att bo på Skansen Hotell & Restaurang i Färjestaden alldeles intill hamnen. Det kommer att finnas olika boendealternativ i Huvudbyggnaden eller i det nybyggda Tingshuset
med 19 rum. I det senare alternativet ingår tillgång till relaxavdelningen med bastu, pool och bubbelpool. På Skansen finns
Nordens största samling med whiskysorter och vår medlem
och tillika Skansens ägare Stefan Norén kommer att genomföra
visning och provning för de som anmäler sig.
Vi kommer att besöka Ölands Djurpark, som ägs och drivs av
vår medlem Barbro Hägg. Förutom ”normal guidning” kommer intresserade att kunna få närkontakt med lemurerna. Djur-

Och nu en ny Quiz för alla läsare att försöka knäcka:
Vad är detta för en Bentleymodell? Vilken årsmodell? Vem som har
gjort designen? (Låt er inte luras av namnet på porten till höger i
bild!)
Skicka som vanligt era förslag och gissningar till
jan.segerfeldt@glocalnet.net.

parken hyser det största antalet lemurer i Norden.
Vi kommer att besöka Solliden, Hans Majestät Konungens
eget paradis på jorden. Som bekant är Kungen mycket bilintresserad och beklagar därför att han och Drottningen ej är på
plats den aktuella perioden. Men kanske det blir ett mottagande utöver det vanliga ändå, vem vet?
Vi kommer att köra på vackra Ölandsvägar och stanna till för
lunch på ett ställe med gamla anor.
I planerna ingår också - åtminstone för de som anmäler intresse
- att få se blommande orkidéer i ett antal, som får de flesta att
häpna. Mycket erfaren orkidéguide ingår.
Varmt välkomna till Öland,
solens och vindarnas ö!
Rune Johansson
ordförande RREC-svenska sektionen
DA-RREC-Småland & Blekinge
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Svenska Sektionens Styrelse Och Funktionärer
Övriga funktionärer

Styrelse

Lasse Amarald
Teknisk frågor
Buskudden 4, 18594 Vaxholm
Tel: 08 541 37279, 0707 774035
Epost: lasse@brollopsbilar.se

Rune Johansson
Ordförande
Tveta Gård 103, 38696 Färjestaden
tel 072-5464911
Epost: chairman@rrec.se
Skype: rune.johansson46

Göran Berg
Kontaktperson, If försäkring
Klavaslättsvägen 112, 26995 Båstad
Tel: 08 765 3103, 0431 366531, 0708 108118
Epost: goran.berg@rrec.se

Roberth Nironen
Ledamot, Sekreterare, Webmaster Hemsidan och
Facebook, Medlemsregister, MHRF försäkring
Domarringen 53, 80433 Gävle
Tel: 070 3991765 Epost: secretary@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

Kai Adolfsson
Tillförordnad, Kassör Bankgiro: 5965-7528
Nordqvists väg 6, 13649 Vega
Tel: 08 7454878 Epost: treasurer@rrec.se
Hans Örming
Ledamot, Krakelspektakelgatan 3, 168 70 Bromma
Tel: 070 5614167
Epost: hans.orming@symbioskliniken.se
Jan Segerfeldt		
Ledamot, Redaktör
Västra Palmgrensgatan 189, 42677 Västra Frölunda
Tel: 031 292946 Epost: jan.segerfeldt@glocalnet.net
Stefan Tanzborn
Ledamot
LJusnevägen 9 E, 128 48 Bagarmossen, tel 0708475909. Epost: stefan@tanzborn.com

Västergötland, Göteborg och Bohuslän
Anders Rohdin, Dagsås 24, 070-675 10 06
43277 TVÅÅKER
rohdin.anders@gmail.se
Södra Stockholm, Södermanland, östergötlandKalle Giertz, Grödinge, 0705-229258
kalle.giertz@telia.com
Norra StorStockholm, Södra Uppland,
Västmanland
Platsen vakant.
N Uppland, Dalarna, Norrland
Roberth Nironen, Gävle, 070-3991765
roberth.nironen@rrec.se

Nya Medlemmar

Anders Rohdin
Besiktningsman MHRF försäkring
Anders Rohdin, Dagsås 24, 070-675 10 06
43277 TVÅÅKER
rohdin.anders@gmail.se

ARE110199 Bengt Arenblad, Stockholm

Distriktsansvariga

i RREC UK

Skåne, Halland
Göran Berg, Båstad, 0708-108118,
goran.berg@rrec.se
Småland O Blekinge
Rune Johansson, Färjestaden, 072-5464911
chairman@rrec.se

ARE110199F Lena Eklund, Stockholm, familjemedlem
STA109560 Bengt Stånge, Åkersberga, medlem även
NIL110200 Anders Nilsson, Båstad
ROS110202 Jan-Ove Rosengren, Torslanda
THU110202 Håkan Thufvesson, Tomelilla
LID 110266 Bengt Lidenfors, Tibro
AHR110267 Kent Ahrling, Sundbyberg

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

Formand
Frans Goldbach
Buesøvej 10
DK 4000 Roskilde
Telefon: +45 4675 7080
mailto:fg@goldbach-as.dk
Naestformand
Henrik Kjaer
Kalundborgvej 204, Allerup, 4300 Holbaeck
tlf. Mobil 2033 0816
mb@hkvvs.dk

1929 Rolls-Royce Limousine
fra Hooper & Co

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

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

Sælges fra konkursbo. Bilens motor er adskilt og et
par af ventilerne har sat sig. Stelnummer GLN46
Bilen er indregistreret på danske nummerplader.
Bilen sælges af:

Torsten Vagn Hansen, Advokat
Advokatpartnerselskab T +45 33 300 200
Kalvebod Brygge 39-41 D +45 33 300 223
DK-1560 København V. F +45 33 300 299
CVR nr. 32 28 39 34

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

Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer
Formann
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210, birkeda@online.no

Varamedlem
Ole Arne Eiksund
Tlf. 40601706, o-eiks@online.no

Sekretær/Kasserer
Jens E Rønneberg
Tlf. 920 11 268, jensroen@online.no
Styremedlem
Tom Brubak
Tlf. 908 38 670, Brubak@online.no

Stig Roar Johansen
Tlf. 97022998
stig.roar.johansen@gmail.com
		
Redaktør
Ivar Engerud
Tlf. 901 72 980, iengerud@online.no

Styremedlem
Rune Rokstad
Tlf.92661000, rune@rokstad.no

Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745
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Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666
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Rolls-Royce & Bentley Parts

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

Vi utför service och reparationer
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
Produktvägen 16
246 43 Löddeköpinge
Tel +46 (o)-46 71 23 23
Fax +46 (o)-46 71 23 29
www.englishcarcare.com
E-mail englishcarcare@telia.com
29 - RREC

SWEDISH SECTION

