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Prestige Parts®-serien skapades för att möta behovet av reservdelar till klassiska Rolls-Royce & Bentley
där originaldelar inte längre finns att köpa eller är onödigt dyra. Man strävar alltså efter att få ner priset
till kund jämfört med originaldelar. Varumärket har åtagit sig att introducera produkter som uppfyller
eller överskrider tillverkarens specifikationer för originalutrustning (OE) och erbjuder som sådan en
3-års garanti över hela världen på hela sortimentet som nu innehåller över 5 000 artiklar. När du köper
delarna via oss betalar du samma pris som om du skulle beställa dem direkt på IntroCars hemsida och
vi erbjuder dessutom kostnadsfritt personlig rådgivning som borgar för att du verkligen får rätt delar till
din bil. Här är några exempel.

CD270 Oljefilter. Bentley MK VI &
Rolls-Royce Silver Dawn & Wraith.
1946-51. Vårt pris 506:Original har utgått.

UG3848 Huvudbromscylinder 3/4”.
Bentley S & Rolls-Royce Silver Cloud.
1955-66. Vårt pris 6.112:Original 17.000:- men har utgått.

UD12956 Värmekran. Bentley & RollsRoyce. 1966-77.Vårt pris 2.125:Original 4.000:- men har utgått.

CD6000GMF Broms-accumulator.
Bentley & Rolls-Royce, 1980-98.
Vårt pris 1.031:- Original 2.640:men har utgått.

3Z0819439A Coupéfilter. Bentley Arnage & Rolls-Royce Seraph. 1998-2010.
Vårt pris 950:- Original 1.370:-

3W0615301R Bromsskiva fram. Bentley
GT & Flying Spur. 2003-16
Vårt pris 3.250:- Original 5.575:-
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Kära medlemmar

Efter en lyckad rekryteringskampanj är vi
nu 333 medlemmar i Sverige! Dessutom
fler ansökningar på gång. Stort tack för det
Åke!
Vi är nu så många nya medlemmar att jag
ber att vi, som varit med lite längre och
känner varandra väldigt bra, hjälper till
att smidigt få in de nya i gänget. T ex vid
luncherna i Stockholm och Göteborg, sitt
gärna vid nya ansikten så att de känner sig
välkomna.
En hel del aktiviteter är nu planerade iför

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

Kære
Medlemmer

Når dette læses er det forår og indtil videre
har der ikke været meget frost og mange
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Ordföranden har ordet

våren, sommaren och även för hösten. Se
hemsidan för såväl lokala, nationella som
internationella begivenheter. Det goda
samarbetet med bl a AHK och Jaguarklubben fortsätter.
Däremot är tyvärr läget i vår moderklubb
oförändrat rörigt med avgångar, beskyllningar och motbeskyllningar. Vi anser att
de kontinentala sektionerna icke får ”value
for money”. Vår skrivelse till moderklubbens styrelse visar på ett stort missnöje
beträffande ett flertal områden men innehåller även ett antal konkreta förslag till
förbättringar. Att ej moderklubben har en
klar strategi framåt är anmärkningsvärt
och att man ej tar tag i detta är oacceptabelt! Jag anser att klubben förtjänar en
bättre ledning. Ett ljus i mörkret är att så
väl strategi som ”value for money” kommer
att diskuteras på nästa AGM som, med eller utan videoinspelningar, kommer att bli
avgörande för klubbens framtid. Det är inte
bara de kontinentala sektionerna som efterfrågar betydande förändringar, även de
brittiska gör det. Målen för verksamheten
måste formuleras, ekonomin måste saneras, organisationen måste anpassas till den
faktiska situationen - 6.000 medlemmar,
ej som tidigare 10.000. Att sticka huvudet
i sanden bara förvärrar problematiken. En
rejäl utmaning med andra ord!
På hemmaplan har vi dessutom en annan
utmaning - ”skitprat” från några som inte

är speciellt gentlemannamässigt. För att
travestera sir Winston (men inverterat) :
”Aldrig har så få fått så många att reagera
så mycket”. Klubbens register har olovandes använts för stora utskick till flertaliga
medlemmar så väl i Sverige som Norge
med innehåll av ”ankdammskaraktär”.
Dessutom utan avsändare… Självklart får
var och en tycka som man vill men man
måste ju ovillkorligen stå för sina åsikter.
Det är även staffbart att på detta sätt använda klubbens register. Juridisk konsultation ger vid handen att polisanmälan bör
övervägas.
Jag anser att vi istället ska värna om det
positiva i vår fina klubb, och det är mycket
det! Den åsikt som styrelsen har måste baseras på fakta, ingenting annat. Sedan är
det upp till varje medlem att fatta kloka
beslut utifrån eget huvud. Detta förhållningssätt är förankrat även inom AHK och
RRBC.
Låt oss fortsätta Skandinaviens positiva
utveckling, att bygga broar inom länderna,
mellan länderna och även internationellt.
Totalt sätt ser framtiden ändock ljus och
vacker ut om vi tänker i VI-termer socialt,
tekniskt, historiskt och sätter frågan ”Vad
är bäst för klubben” främst.
Er tillgivne,

snefnug.
Bentley har fejret 100 års jubilæum i det
forgangne år, så i år er det den danske
RREC Danske Sektion der skal fejre 40 års
jubilæum, når vi mødes på Kragerup Gods
i Kristi Himmelfarts dagene. Arrangørerne
har lagt mange kræfter i ,så vi skal have
en rigtig god oplevelse. Pt. Er der allerede
i januar kommet tilmeldinger fra Tyskland,
England og Frankrig. Har du husket tilmelding ????
Bag kulisserne i vores moderklub i England
foregår der dramatiske ting. Uden at uddybe det for meget, er der Brexit for flere
af hoved bestyrelses Medlemmer som går
i vrede og smækker med dørene. Det er bestemt ikke i klubbens worldwide interesse.
Som ofte i den slags interne stridigheder,
er det en kamp om magtpositioner.- Vores
repræsentant fra klubben Ole Hviid vil på

et tidspunkt forsøge at give en melding
om, hvad det egentlig er der foregår. Der er
møde i AMG i Hunt House i april, hvor vi fra
den Danske Sektion er repræsenteret med
3 medlemmer, der skal diskutere problemet
sammen med bestyrelser fra klubber i de
andre lande.
Tilbage til vores egen klub.- Her i januar
afholdt vi julefrokost på Elmely Kro, tæt på
Holbæk. Kroens ejer er næstformand ”Henrik Kjær” som erhvervede kroen i eftersommeren. Han havde stillet de smukke lokaler
til rådighed, hvor ca. 30 medlemmer deltog.
- Stor tak til Henrik.
Nu glæder vi os til at mærke foråret, efter
alt det vand, januar var den varmeste i 150
år !!!!

Per Ö

ordförande RREC-svenska sektionen

Frans Goldbach
RREC Danske Sektion

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

Kjære medlemmer
Første styremøte i 2020 for vår eksklusive
klubb er gjennomført og datoer for de neste tre styremøter ble fastsatt. På agendaen
var det 12 saker som ble behandlet, og av
de noen riktig spennende noen. Hva sies
om klubb besøk hos Norges nye og eneste
Bentley forhandler på høstparten, teknisk
seminar hos Askim Auto i andre halvdel
av april og åpning for påmelding til Rally
Røros som foregår i august. Litt om moderklubben ble også diskutert og undertegnede reiser til moderklubben’s AGM i april.
Men la meg nevne Teknisk Seminar den 18

april litt spesielt. Jeg skrev i forrige leder
om lekkasje i høydejustering av fronten
på min Silver Shadow fra 1968. Denne skal
jeg få tettet når vi løfter opp bilen på en
av Auto Askim’s 8 løftebukker. Tar du med
bilen til seminaret så blir det anledning til
å få utbedret slike småsaker under seminaret, og bilen din vil få et gjennomsyn av
teknisk kyndige personer denne dagen. Vår
eminente sekretær og kasserer Jens E. Rønneberg, foreslo at klubben denne gangen
sponset 90% av påmeldings avgiften til
seminaret, og fikk støtte av styret. Det betyr at denne gangen koster det kr. 100,- å
delta. 14 plasser er maks. Følg med på vår
Facebook side for påmelding.
En annen sak vi har arbeidet med er hva
klubben kan tilby Norske eiere av eldre
Rolls-Royce og Bentley. Vi kan med stor entusiasme fortelle at Bue David-Andersen
vil se litt på denne problematikken sammen med styret i inneværende år.
Bue David-Andersen har utarbeidet en
svært innholdsrik oversikt over biler og
eiere i denne kategorien og vi syntes det er
spennende å se hva som kan komme ut av
hans og styrets arbeid. Kan vi se konturer
av en førkrigs seksjon innen vår klubb? Tiden vil vise.
Stig Roar Johansen er ansvarlig for Rally
Røros og styret er svært takknemlige for
hans store innsats for klubben. Han har
stått for Rally’s tidligere og er også ansvar-

lig for vår hjemmeside. Personlig har jeg
aldri vært på Røros.
Røros er ett av Norges mest spesielle steder og står på UNESCO’s liste som det 55
verdensarvsted. Jeg ønsker Stig Roar lykke
til med arrangementet.
Når det gjelder lokale aktiviteter så kommer det opp på vår Facebook gruppe informasjon om dette fortløpende utover i året.
Første forslag er å besøke Norsk Samferdselhistoriske senter på Hønefoss, og kjære
medlemmer ...
Bruk vår Facebook gruppe og kommenter
ting dere liker og kom med forslag til aktiviteter og fine steder å besøke. Jeg og hele
styret følger med og når vi ser hyggelige
forslag så har vi muligheter til å støtte disse på forskjellige måter. La denne Facebook
gruppen bli et naturlig sted å komme i kontakt med hverandre på og her kan dere få
nye bekjentskaper innenfor vår eksklusive
klubb.
Her i Sandefjord har vinteren fremdeles
ikke kommet og det er nesten fristende å
ta finbilen ut til ekstra tidlig vårslipp. Gleder meg til å treffe noen dere på teknisk
seminar hos Auto Askim 18 april.
Ønsker dere alle en riktig fin ettervinteren
og vår.

Åge Antonsen
Formann
RREC Norske seksjonen.

EVENEMANGSKALENDER
SVENSKA
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.se

Varje månad:
Luncherna i Stockholm
Belgobaren i Freys Hotel kl. 13.00 första
måndagen i månaden (ej juni-aug)
För deltagande anmäl senast måndagen
innan till Nils Vetterlein tel 08-717 23 53
eller nils.vetterlein@tele2.se

DANSKA
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.dk

NORSKA
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.no

Følg med på hjemmesiden RREC.DK hvor
der ofte er nye og spændende tiltag –
både på kalenderen og nyhedssiden.

Detta händer i RREC västra distriktet.
Anmälan till Björn Sundqvist: tel 0707983250 eller mail: bjorn@sundqvist.se
Se aktuell kalender
på hemsidan rrec.se
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DEN STORA
ENGLANDSRESAN 2018
ELLA OCH JOSHUA TANZBORN

För drygt ett år sedan åkte vi till England där
Stefan Tanzborn skulle vara med på RREC:s
Annual Rally vid Burghley House, Stamford,
Lincolnshire, England 22-24 juni 2018 och
ställa upp i Concours d´Elegance-tävlingen.
Vi som följde med på resan var Joshua
Tanzborn, son till Stefan, och Ella Tanzborn,
kusin till Joshua. Här kommer några minnen
som vi vill dela med er.

Det började med att vi tidigt på morgonen åkte från Stockholm
till Floby. Vårt första stop var i Sillekrog där vi tog en liten lunch
och sen drog vi till Harry Hermanson för att sova hos honom en
natt. Harry är också en bilentusiast med många bilar hemma i sitt
garage och på sin gård. Det var roligt att kolla på hans bilar.
Dag två åkte vi till Göteborg för att ta färjan till Kiel. Det var nattfärja och det var första gången för Ella att sova på en färja. Vid
maten fick Ella en skrattattack för att Joshua var så rolig när han
kom vinglandes med maten och gjorde till sig på många roliga
sätt.
Dag tre var bara en dag i bilen då vi körde nonstop från Kiel till
Calais och det var tur att vi åkte i en Rolls-Royce så vi hade det bekvämt, men det som var mindre bra var att vi varken fick äta godis
eller glass i bilen, för Stefan var rädd att vi skulle spilla i hans fina
bil. Senare på dagen kom vi fram till Calais och gick runt i staden
lite och körde biljard som var på hotellet.
Dag fyra vaknade vi upp på hotellet och åt frukost. Efter det åkte
vi med färja från Calais över Engelska kanalen till Dover och då var
äntligen Rolls-Roycen hemma och åkte på moderjord. Då bodde vi
på ett väldigt fint hotell som hade värsta frukosten, inomhuspool
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och även kaniner utomhus som man såg ibland. Det var också
fotbolls-VM som vi satt och kollade på.
Dag fem åkte vi till den stora utställningen RREC Annual Rally för
att ställa ut bilen på Concoursen och kolla på massor av fina RollsRoyce och Bentley. Där fanns det en shop med kläder och lite grejer. Joshua köpte en lila pikétröja som det var Rolls-Royce-märke
på och Stefan köpte en marinblå keps. Efter någon timme skulle
det komma någon slags domare och coach som skulle bedöma
om Stefans bil var i bra skick för den klass vi tävlade i för att sen
vänta på om vi fått något pris. Vi gick tillbaka till några tält och
provsatt de nyaste Rolls-Royce-modellerna. Därefter skulle vi se
om vi hade fått nått pris. Joshua sprang fram för att kolla och
skrek:
”Vi har fått pris!” Ella trodde att han skojade men när hon kom
så såg hon att Stefan och hans Rolls-Royce vunnit första pris och
vi alla tre blev jätteglada. Sen skulle de som fått pris åka och visa
upp sin bil och få diplom.

Dag sex var vi lediga så vi åkte till London och sov på hotell. På
morgonen gick vi till stan och shoppade. Sen åkte vi sightseeingbuss och såg t.ex. London Eye och åkte över London Bridge. Sightseeingbussen stannade vid Buckhingham Palace, där Ella ville
prata med en polis som typ var vakt och frågade om en annan
polis som hon träffade där för två år sedan. Det visade sig att han
inte var i tjänst den här dagen. Vi fick nöja oss med att prata med
polisen/vakten istället och han var också väldigt trevlig. Efter det

gick vi och åt pizza och sen åkte vi tillbaka till vårt lilla hotellrum
i London och chillade.
Dag sju fortsatte vi att gå runt och titta/shoppa i London innan vi
tog tåget tillbaka till första hotellet vi bodde på.
Dag åtta blev en ännu längre dag då vi bestämde oss för att köra
bil hela vägen till Legoland i Danmark. Resan blev så lång att den
övergick i dag nio eftersom vi kom fram till Legoland kl 03.30. Men
det var det värt för nu fick vi två hela dagar på Legoland, där vi dag
tio fick gå in på Legoland innan de officiellt öppnade. Legoland var
sjukt roligt.
Dag tio tog vi sen färjan till Göteborg och en sista hotellnatt i Göteborg innan dag elvas hemresa till Stockholm, via Hudiksvall, för
att hinna fira Ellas bror -och Joshuas kusin- Samuel.
Sammanfattningsvis var detta en lärorik och väldigt rolig upplevelse men det enda tråkiga var att vi inte fick äta något gott alls
i bilen.
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V

Vad menas med
STANDARD STEEL
Saloon?
JanSegerfeldt

i känner alla väl till att bilarna från Rolls-Royce och Bentley har handbyggda karosserier. Det
brukar kallas coachbuilt eller bespoke på engelska. Det var dock länge sedan man byggde karosser på
det traditionella sättet i aluminium på trästomme. Ibland hör man att Rolls-Royce Silver Cloud och
Bentley Mark VI har Standard Steel saloon-karosseri. Vad innebär det egentligen? Är Pressed Steel
namnet på en karosserimakare? Är standard steel salooner alltid byggda helt i stål? Är de handbyggda
eller inte?
NYTÄN K AN D E

Vi inbillar oss gärna att en riktigt gammal förkrigs-Rolls-Royce eller -Bentley i sin helhet är tillverkad av och hos Rolls-Royce Motor Cars Ltd. Men egentligen stämmer det bara om man syftar på
chassit medan det man egentligen ser av bilen det vill säga karossen och inredningen inte har gjorts i Rolls-Royce-fabriken. RollsRoyce-chassin byggdes i Manchester, Derby eller Crewe. Ett sådant
chassi bestod av rambalkar, fram- och bakaxel, motor, växellåda,
ratt, bromssystem, kylsystem mm medan själva karosseriet och
interiören överläts åt andra att konstruera efter kundernas individuella önskemål. Faktum är att även om Rolls-Royce konstruerade
sina egna chassin så byggde man dem inte helt själva, för chassiramarna brukade köpas in från John Thompson Motor Pressings
i Wolverhampton och flertalet chassikomponenter köptes in från
många underleverantörer. Men chassina byggdes i alla fall upp i
Rolls-Royce-fabriken. Denna arbetsmetod var ett både arbetsintensivt och dyrt sätt att tillverka en bil på men det var också själva
grundfilosofin med en exklusiv bil som Rolls-Royce att beställaren
skulle få en produkt vars utseende hade skräddarsytts speciellt för
honom. Karosseriet utgjorde den synliga delen av bilen när den var
färdigbyggd, medan det förnämliga chassit låg dolt därunder. Det
kan lätt framstå som litet orättvist att den som stod för designen
av karosseriet fick ta åt sig hela äran av bilens utseende. Evolutionellt byggde man bilar på i stort sett samma sätt som hästvagnar, alltså först konstruerades ett kraftigt chassi som allt vilade på
och på det restes en stomme av trä som utvändigt kläddes med
aluminiumpaneler och inreddes med stoppade soffor i exklusiva
material som siden eller skinn. Dessa arbetsmetoder behärskade
hantverkarna sedan århundraden tillbaka och Rolls-Royce använde sig av detta tillvägagångssätt längre än de flesta. Men efter
kriget började det bli dags att tänka nytt. Det skulle snart komma
att leda till stora förändringar i hur man gör en Rolls-Royce eller
Bentley.
Rolls-Royce hade visserligen börjat planera för modernare arbetsmetoder med begränsad seriebyggnation redan på 1930-talet,
men det var först efter andra världskriget som Rolls-Royce övergick
till att erbjuda färdiga standardiserade karosserier, där både stom-

6

men och de yttre panelerna tillverkades av stål. Detta var nödvändigt om företaget skulle kunna stanna i branschen i fortsättningen. När det nu sent omsider skedde, så blev det omvälvande genom
att det gjorde många duktiga yrkesmän hos karosserifirmorna
arbetslösa. Samtidigt fanns stora vinster att göra genom en övergång till de industriella och standardiserade produktionsmetoder
som övriga bilindustrin sedan länge hade accepterat. Man måste
jobba rationellt även i ett så ”litet” bilföretag som Rolls-Royce. Redan tidigt under kriget började man tänka i dessa nya banor och
var beredda att rationalisera hela produktionen med att ta fram
ett gemensamt chassi för alla de olika modellerna och använda
gemensam teknik i alla. Olikheten modellerna emellan yttrade sig
bara i längden på hjulbaserna. Således skulle Bentley vara en något mindre modell än Rolls-Royce och den senare skulle finnas i ett
par olika storlekar och prisklasser. Rolls-Royce saknade fortfarande
kapacitet att tillverka egna karosserier, så en förändring krävde
samarbete med en utomstående part. Man hade kommit en bit
på väg hos karossfirman Park Ward (uppköpt av Rolls-Royce sedan
1939) som hade byggt standardiserade stålkarosser till Bentley 3
1/2 litre redan 1935 men Park Ward saknade tillräcklig kapacitet för
att göra dem i så stor skala som erfordrades för att masstillverkningen skulle bli lönsam. Ett annat sätt att se på situationen var
att Park Ward inte beräknades kunna få ner kostnaderna tillräckligt för att motivera övergång till en standardiserad arbetsmetod.
De skulle i så fall behöva göra stora och dyra investeringar för att
komma upp i kapacitet så att styckkostnaderna kunde sänkas till
en rimlig nivå och tillgången på internt kapital för investeringar i
den storleksordningen fanns helt enkelt inte. Rolls-Royce behövde
söka samarbete med någon utomstående aktör med resurser att
klara en stor order.

av pressade stålplåtar. Det var bara det att det fanns en risk att
Pressed steel inte skulle kunna prestera önskad kvalitet. De massframställda karosserna från Pressed Steel var kända för att inte
alltid hålla den gediget goda nivå som man självklart förväntar
sig hos en dyr Rolls-Royce. Skulle Rolls-Royce vara beredda att
kompromissa med sina högt ställda kvalitetskrav? Nej knappast!
Det fanns säkert en medvetenhet om eventuella problem, men
Rolls-Royce som förhandlingspart verkar ha tagit höjd för alla sådana farhågor och krävt garantier. Det märktes inte att köparna
skulle ha hyst någon sådan oro, för Standard Steel-versionerna
blev snabbt populära och utgjorde snart en stor andel av efterkrigstidens Rolls-Royce- och Bentley-bilar. Ändå skulle det visa sig
i efterhand att Rolls-Royce beslut att övergå till stålkarosser från
Pressed Steel inte skulle visa sig helt problemfritt - men det var
nog ändå rätt beslut vid rätt tidpunkt, om man hoppades kunna
fortsätta att sälja Rolls-Royce- och Bentley-bilar i framtiden. För
de få köpare som efterfrågade skräddarsydda lösningar och inte

kunde tänka sig att ha en massproducerad kaross på sin fina bil, så
fanns ju trots allt ännu kvar några få traditionella karosserifirmor.
Men företaget Rolls-Royce måste naturligtvis följa med sin tid!
Pressed Steel Company of Great Britain Ltd hade öppnat sin första
fabrik i Cowley utanför Oxford för tillverkning av karosstommar
till bilar redan 1926. Hela företagsidén var avhängig av att man
kunde förvärva rätten till det amerikanska företaget Budds patent för pressade stålkarosser. Under 1930-talet utvecklades ett
företagssamarbete ( joint venture) mellan Edward E Budd, William Morris och en amerikansk bank. Amerikanerna låg betydligt
längre framme i den tekniska utvecklingen av smarta pressade
stålkarosser som ersättning för de opraktiska öppna bilarna som
hade varit norm sedan seklets början. André Citroën hakade tidigt
på Budds rationella teknik för täckta karosser och Morris Motors
följde snart efter. Det blev nu den vedertagna metoden för massproduktion av bilar.

PR E S S E D STE E L

Det är därför inte alls förvånande att uppdraget gick till Pres�sed Steel Co Ltd i Cowley, Oxford för de var tillräckligt stora för
att kunna hantera en beställning av den storleksordningen. Därmed började Rolls-Royce snart kunna köpa sina färdiga pressade
karosser efter samma mönster som övriga biltillverkare i England
gjorde, nämligen som pressade stålstommar klädda med ett skal
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Det utmärkande för de nya Pressed Steelkarosserna var att de alla var exakt likadana,
med samma jämna kvalitet eller brist på
densamma, efter att ha gjorts i stora
pressmaskiner och utförda helt i stål.

avgörande skälet till att man i början bara vågade satsa på Bentley men inte Rolls-Royce med Standard steel-kaross, var att man
på företaget var oroliga för att de kräsna kunderna skulle skrämmas bort från prestigemärket om de erbjöds en massproducerad Rolls-Royce. För kunder med gott om pengar som inte kunde
tänka sig annat än coaschbuilt fanns alltid alternativet att välja
Silver Wraith-modellen i stället.

Efter andra världskriget pumpade fabriken i Cowley ut karosser
för de flesta engelska biltillverkarna i stort antal till glädje för
den bilhungrande allmänheten. 1965 när British Motor Corporation (BMC) köpte hela anläggningen, var Pressed Steel dominerande inom serietillverkning av stålkarosser för i stort sett alla
små, medelstora och stora bilar i England och utgjorde med sina
26.000 anställda världens största oberoende tillverkare av bilkarosser. Idag tillverkar BMW (som nu äger Rolls-Royce) den lilla
Mini i en hypermodern anläggning i Cowleys industriområde,
medan Jaguar har sin produktion i Pressed Steels forna fabrik i
Castle Bromwich.

M AR K VI

NYA METOD ER I C R EWE

När Crewe skulle återuppta sin produktion av Rolls-Royce och
Bentley efter kriget sneglade de förstås på hur den övriga bilindustrin hade utvecklat sin produktionsteknik och sina arbetsmetoder. Hos Rolls-Royce hade gjorts förberedelser sedan flera år
tillbaka, alltså medan kriget fortfarande pågick. Ledningen med
chefsingenjören W A Robotham i spetsen hade inlett förhandlingar med Pressed Steel i januari 1944 om tillverkning av karosser i
stål för kommande Rolls-Royce- och Bentley-modeller. En sådan
produktionsmetod innebar större delaktighet och engagemang
från Rolls-Royce-fabrikens sida med eftermonterings- och finisharbete som de i egenskap av enbart chassibyggare inte hade behövt göra tidigare. För detta skulle man behöva satsa £250.000 på
maskiner och pressverktyg för de nya standardiserade bilarna och
för att ta hem den stora investeringen krävdes minst 5.000 tillverkade enheter. Därtill kom att större fabriksyta krävdes i Crewe
för det utökade åtagandet och mer egen personal. När man satte
ekonomerna att räkna på detta så kom de fram till att Pressed
Steel-avtalet faktiskt innebar blott halva kostnaden räknat per
tillverkad kaross jämfört med om de skulle ha låtit Park Ward göra
karossjobbet, vilket var det andra och enda alternativet som stod
till buds om man ville använda sig av maskinell tillverkning i stället för att fortsätta med sin omoderna och kostsamma handarbetskraft.
Arbetet med att formge bilen och att förproduktionalisera verksamheten med stora avpassade plåtpressar för den nya standardkarossen inleddes av Ivan Evernden hos Rolls-Royce men han lämnade snart över till den yngre John Blatchley, som hade kommit
över till Rolls-Royce från karossbyggaren Gurney Nutting 1944.
Detta var så sent i processen att han inte hann få något större
inflytande över utvecklingen av den första standardiserade Bentleyn. Rolls-Royce hade inget stort ekonomiskt utrymme för att ta
fram nya modeller. Därför ansåg man sig inte för tillfället ha råd
med att lansera fler än denna enda modell, officiellt kallad Bentley standard steel saloon. Man planerade för en tillverkning av ca
1.500 enheter per år. Standard-Bentleyn skulle bli något mindre
och något billigare än en motsvarande bil med separat kaross
byggd hos en utomstående karossfirma. Det har påståtts att det
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Den första färdiga förproduktions-Bentley Mark VI Standard steel
saloon lämnade Crewe den 12 februari 1946 men det dröjde till
maj samma år innan den nya bilen släpptes officiellt. Först tre år
senare presenterade man nya Rolls-Royce Silver Dawn Standard
steel saloon, vilken till 95 procent var en Bentley Mark VI försedd
med Rolls-Royce-kylare. Under de första åren var den enbart tillgänglig på exportmarknaderna. Skulle det, som antytts ovan, ha
berott på att man på företaget var rädda att förstöra sitt goda
rykte i England genom att försöka sälja en masstillverkad RollsRoyce? Nej, man anförde som grund i stället att det var ont om
stål men gott om aluminium efter att regeringen hade infört
råvarurestriktioner på stål, medan aluminiumbaserade Silver
Wraith-modellen kunde byggas litet friare. Nu gällde ”Export or
perish”. Eller var detta kanske bara en bortförklaring?
Det utmärkande för de nya Pressed Steel-karosserna var att de
alla var exakt likadana, med samma jämna kvalitet eller brist på
densamma, efter att ha gjorts i stora pressmaskiner och utförda
helt i stål. Bilarnas dörrar, motorhuv och baklucka var dock pressade i aluminium. Det fanns inte en enda träbit i stommen någonstans. Inslaget av synligt trä i inredningen hade enbart en dekorativ betydelse. Av strategiska försiktighetsskäl ville Rolls-Royce
inledningsvis inte nämna varifrån de nya karosserna egentligen
kom, för namnet Pressed Steel hade inte precis den klang av toppenkvalitet som man associerade med prestigemärkena, särskilt
om man jämförde närmare med övriga märkens modeller som
också emanerade från fabriken i Cowley. Det var väldigt ont om
råmaterialet stål av god kvalitet efter kriget. Men framför allt var
rostskyddet, genom ytbehandlingsmetoden eller avsaknaden av
en sådan, under all kritik. Många bilar fick renoveras eller skrotas redan efter bara några år på grund av utbredd rost i bärande
delar av stommen. Före kriget hade det varit otänkbart att samarbeta med en sådan underleverantör som Pressed Steel men nu
hade ledningen för Rolls-Royce äntligen kommit till insikt om att
man måste hänga med i utvecklingen. Genom att erbjuda kunderna en bil med ett gediget grundchassi som bar upp hela karosskonstruktionen, kunde man motverka eventuell oro hos dem
för bristande kvalitet och hållbarhet. Stålkorgen var faktiskt betydligt starkare och mer vridstyv än gamla tiders motsvarighet i
trä och aluminium. Rolls-Royce ställde tuffa krav på Pressed Steel
men det är tveksamt om leverantören verkligen kunde leva upp
till dem. Metoderna hos Pressed Steel var ju avsedda för massproduktion och passade kanske inte för en småtillverkare som RollsRoyce. De stora investeringarna i dyra maskiner och pressar kunde
de bara fördela på relativt få tillverkade enheter. Trots det blev det
betydligt billigare att tillverka Rolls-Royce-bilarna i stål, eftersom
man i princip kunde fortsätta spruta ut likadana stommar år ut
och år in med samma maskiner och pressar. Framför allt behövdes
inte lika många skickliga hantverkare som i den gammalmodiga
personalkrävande fabriken.
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Allt arbete med montering och komplettering av de prefabricerade karosserna liksom utvändig finish med snygg cellulosalack,
elegant inredning i Connolly-skinn eller West of England cloth,
Wiltonmattor och utsökta valnötspaneler, slutfördes i Rolls-Royce-fabriken i Crewe. Denna del av produktionen, som också drabbades av en ökad standardisering genom att alla standardbilar
också fick en likadan interiör, höll givetvis - som alltid - högsta
klass. Det är det här arbetet vi numera förknippar med coachbuilt.
Eftersom skickliga hantverkare ansvarade för finishen så kan man
med fog säga att Rolls-Royce och Bentley var handbyggda bilar
och att det var ett högkvalitativt arbete som utfördes även under
tiden 1947 till 1980. Den perfekta finishen ville man inte tumma
på, trots att den var förenad med högre kostnader, för det var
genom detta synliga resultat man kunde skryta med perfektion
rakt igenom och kvalitet in i minsta detalj, vilket kunde motivera
ett extra högt pris. Sedan dess har de stora biltillverkarna jobbat
stenhårt på att höja sin standard avsevärt och många ”vanliga”
bilar har nu hunnit ikapp lyxbilarna i kvalitet och kan erbjuda en
hög standard samt en mängd olika extra tillbehör.
De för Rolls-Royce nya produktionsmetoderna hade det goda med
sig att de sörjde för en jämn och god tillgång på nya bilar. Nackdelen var förstås att variationsutrymmet mellan exemplaren blev
mer begränsat än tidigare, vilket upplevdes som ett problem för
15-20 procent av köparna, som hade varit vana att få bestämma
både det ena och det andra i tillverkningen av sina specialbeställda bilar. Dessa kunder erbjöds fortfarande möjlighet att beställa
en individuell kaross på exakt samma chassi men förstås till en
betydligt högre kostnad. Ändå valde alltså ungefär 80 procent att
köpa Bentley Mark VI och R-type (identisk med Mark VI, sånär som
att den hade ett av John Blatchley modifierat bakparti) med Standard steel saloon-kaross från Pressed Steel. Totalt byggdes 7.521
exemplar med Bentley-märket fram till och med 1955 plus 761 Silver Dawn med Rolls-Royce-front. Bara 1.302 av dessa Bentley var
coachbuilt plus 66 stycken som Silver Dawn.
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S I LVE R C LO U D

1955 blev det åter dags att presentera en ny modell, fortfarande
med separat gammaldags chassi, om än 50 procent mer vridstyvt
än på föregående modell, byggt i Crewe och även nu med standardiserad stålkaross från Pressed Steel i Cowley. Den nya modellen, som egentligen var två olika, fick namnet Rolls-Royce Silver
Cloud respektive Bentley S series. Den här gången lanserade man
båda bilarna samtidigt. John Blatchleys penna hade förts mycket
elegant över ritbordet denna gång. Rolls-Royce Silver Cloud och
Bentley S blev så omtyckta att försäljningen av de dyrare karossbyggda specialmodellerna minskade markant. Detta visade att
ledningen för Rolls-Royce hade valt rätt väg att gå för att överleva
i efterkrigstider. Man hade till och med förbättrat rostskyddet något jämfört med tidigare behandling som inte hade förmått skydda de nedlagda modellerna. Detta hindrar inte att många Silver
Cloud och S-series med åren drabbades av allvarliga rostskador
som har behövt åtgärdas till höga kostnader för ägarna. De värst
sunkiga exemplaren har hamnat på skroten. Åndå är det relativt
få bilar från den tiden som har lika lång livslängd som Standard
steel-modellerna från Rolls-Royce och Bentley.

S I LVER S H AD OW

Pressed Steel var också delaktiga i den stora revolutionen, när
Rolls-Royce efter tio år av experimenterande lämnade det separata Crewe-byggda chassit och för första gången i företagets då
drygt 60-åriga historia övergick till att bygga sina bilar med självbärande kaross i och med införandet av modellen Silver Shadow
1965. Det blev en stor förändring på många sätt, inte minst för
produktionen av råkarosserna som nu skedde helt i Cowley, så att
de nakna stommarna bestående av bottenplatta och kaross anlände till Crewe som hopsvetsade enheter för fortsatt byggnation
till färdiga bilar. Självbärande stålkarosser är extra känsliga för
rostens härjningar, så nu blev rostskyddet ännu mer avgörande
för bilarnas överlevnad. Stålets kvalitet var också bättre nu. När
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Silver Shadow kom var de något av det tekniskt mest komplicerade och avancerade som erbjöds i världen och även bottenplattan och halvramarna med motor, växellåda, hjulupphängningar,
bromsar mm var komplicerat utformade och svåra att helt skydda
mot rostangrepp. Det blev upp till ägaren själv att ansvara för att
bilarna fick den minutiösa skötsel och regelbundna service som
de krävde, vilket kostade honom skjortan och inte alltid utfördes
lika ofta som rekommenderades. Inte så konstigt då att det finns
gott om risiga exemplar medan andra fortfarande är i skick som
nya 50 år senare. Diverse tekniska förändringar introducerades
löpande i produktionen men alla de 37.000 pressade stålstommarna förblev i stort sett identiska under hela den drygt femton
år långa produktionstiden.
Det blev tårfyllt för arbetarna vid Pressed Steel Fisher, när de sista
Rolls-Royce Silver Shadow/Bentley T tillverkades den 17 oktober
1980. I själva verket innebar det bara att man flyttade produktionen från hall V till hall R strax intill. För tillverkningen fortsatte, nu
med Rolls-Royce Silver Spirit och motsvarande Bentley från 1980.
Silver Spirit (summa 19.951 tillverkade till 1999) bygger på samma
bottenplatta som 1965 revolutionerade Rolls-Royce. Men nu fanns
det inte pengar för att göra en helt ny konstruktion, så det lilla
som ändå fanns satsades på att ta fram en ny och modernare kaross. Man måste väl ändå medge att Rolls-Royce lyckades utmärkt
för den här modellen fick hänga med i många år. Det var också i
princip samma bil som erövrade världen som Bentley Mulsanne
Turbo, senare Bentley Turbo R (15.117 totalt tillverkade Bentley
1980-1999) . De tekniska förbättringarna var många genom åren
men karossförändringarna minimala. Rutinerna var desamma
som tidigare med obehandlade råkarosstommar som anlände
från Pressed Steel och all bearbetning av dem till färdig bil utfördes i Rolls-Royce-fabriken i Crewe.
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M AYF LOWER

Så hände något som betydde ett abrupt slut på det goda och 50
år långa förhållandet mellan Rolls-Royce och Pressed Steel. Genom att Rolls-Royce avstod från att ta fram en egen motor till
kommande modell utan i stället började samarbeta med BMW
för att låna deras motorer för Silver Seraph (1.676 exemplar) och
Bentley Arnage (9.037 exemplar), så fick man plötsligt £40 milj
över till att investera i Crewe inför förberedelserna för nästa generation bilar. Man var också delaktig i en ny modern karossfabrik
i Coventry, uppförd tillsammans med Mayflower Corp, före detta
Motor Panels, som bland annat hade gjort karosser till den Pininfarina-ritade tvådörrade Rolls-Royce Camargue. Det nya blev nu
att i stället för att erhålla uppbyggda karosstommar från Pres�sed Steel, som man var ensidigt beroende av, så satte man ihop
bilarna själv i Crewe med pressade plåtar som tillhandahölls från
inte en utan flera olika underleverantörer. Det av Rolls-Royce akterseglade Pressed Steel övergick till att bli en del av Rover Group.

NYA REKORD!
JanSegerfeldt

D I N G O LFI N G

Under tiden hade de sista traditionella karossfirmorna tvingats
lägga ner sin tillverkning av individuellt byggda karosser på separata chassin. Ingen sådan bil byggdes efter 1990, för då kunde
man inte längre köpa den stora Phantom VI-limousinen. Alla förnämliga Rolls-Royce som byggts i modern tid är tillverkade med
industriellt framställda självbärande karosser. Så även idag, för
hela karosstillverkningen sker i BMW-ägda fabriker i Dingolfing
i Tyskland, medan Bentley fortfarande byggs i den av VW Group
ägda engelska fabriken i Crewe med delar/moduler som kan vara
identiska med dem i vissa VW-Audi-Porsche-Skoda-modeller och
exporterade till England från deras tyska fabriker. Numera är det
bara den perfekta finishen, den handbyggda inredningen och litet till som sanningsenligt kan sägas vara Made in England.

Rolls-Royce Motor Cars kan glädja sig åt ännu ett framgångsrikt år
vad gäller bilförsäljningen. Under 2019 sålde man 5.152 bilar, vilket
är hela 25 procent fler än under året innan och fler än någonsin
från Rolls-Royce. Imponerande siffror som gjorde företagets CEO
Torsten Müller-Otvös extra glad och stolt. Framgången är främst
den stora SUV:en Cullinans förtjänst. Sedan den introducerades i
mitten av 2018 har den sålt som bara den. Men försäljningen av
alla de övriga modellerna i sortimentet Phantom, Ghost, Wraith
och Dawn har ökat, vilket alltså gäller även den äldsta modellen
Ghost, trots att den nu har tillverkats i över tio år. Produktionen av
Ghost las ner i slutet av 2019. Den är för övrigt den enskilda RollsRoyce-modell som har tillverkats i flest exemplar i världshistorien.
Den kommer att ersättas av något nyare under innevarande år.

globala återförsäljarnätverk”, som han uttryckte det när han redovisade det goda resultatet för pressen i början av januari 2020.
”Vi är egentligen inte verksamma i bilindustrin”, sa han också, ”vi
arbetar med tillverkning av lyxartiklar”. Det han förmodligen vill
säga med det är att en Rolls-Royce inte konkurrerar direkt med
andra bilar på marknaden utan med dyrbara föremål i allmänhet.
”En Rolls-Royce-köpare har redan flera bilar i sitt garage. Det våra
kunder söker är inte en bil till utan i stället det där väldigt speciella, som vi hos Rolls-Royce Motor Cars kan erbjuda främst genom
vår Bespoke-avdelning, där vi har hundratals anställda som är
kreatörer, designers, skickliga konstruktörer och hantverkare som
kan bistå kunderna med att bygga deras Rolls-Royce så den blir
kundens personliga mästerverk.”

”Det är ett bevis på kvaliteten och integriteten hos våra produkter, våra kunders förtroende och passion och framför allt skickligheten, engagemanget och beslutsamheten hos vårt exceptionella team i Goodwood och runt om i världen och vårt engagerade

Ett tydligt exempel på detta är den nya Phantom som Ayad al-Saffar har beställt (se separat artikel om The Rose Phantom i denna
Bulletin).
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JUBILEUMSRAKETTEN
Tekst: Ivar Engerud Foto: Bentley

Crewe, England: Med en toppfart på 306 km/t er nye Bentley Bentayga Speed verdens raskeste produksjonsSUV. Men hvor skal du få glede av det? Definitivt ikke på glatte småveier i England, men opplevelsen var
likevel fantastisk.
Noen dager merker du er bedre enn andre, allerede fra før solen
står opp. Dette er en av disse da vi – et knapt dusin europeiske biljournalister – sitter og spiser en tidlig frokost noen miles vest for
Crewe. Himmelen over Bentleys hjemby farges i en kontinuerlig
forløpning av alle nyanser fra dyp rød ned mot horisonten, gjen-

nom alle nyanser av oransje over i lilla og blått.
Det er som om himmelen minner oss om hvilken fantastisk fargepalett som finnes, og ønsker du en av disse nyansene ordner
Bentley det. Det er en perfekt morgen å kjøre inn i soloppgangen
mot Bentleys hovedkvarter i Pyms Lane.

ARVEN ETTER BARNATO
Tre strøkne eksemplarer av Bentley Bentayga Speed står linet opp
i morgensolen utenfor fabrikkens showroom. Lakkfargene har
navnene Thunder Grey, Magnetic Grey og Barnato Green. Noe som
gjør valget særdeles enkelt.
Ikke at jeg har noe personlig i mot «Fifty Shades of Gray», men det
må bli Barnato Green selvfølgelig, som en liten personlig hyllest til
Woolf Barnato. Selve gullgutten blant de rike, berømte og ganske
så aristokratisk arrogante Bentley Boys på 1920-tallet. Mannen
som vant alle sine tre starter på Le Mans i 1928, 1929 og 1930, samt
finansierte hele Bentleys eksistens på samme tid via sine arvede
penger fra farens diamant- og gullgruvedrift i Sør-Afrika.
Såpass høflige får jeg være når jeg blir invitert på prøvetur verdens
raskeste produksjons-SUV.
BRUTALE SPESIFIKASJONER
306 – trehundreogseks – km/t er den offisielle toppfarten på dette

beistet, som dermed rekker én kilometer lenger i løpet av en times
kjøring med gassen i bunnen enn konsernsøsteren Lamborghini
Urus i heftigste versjon. Den går bare i 305 kilometer på en time.
Hvor du skal teste det aner vi ikke, men det spiller liten rolle, for
tanken er nok tom lenge før timen er gått i alle fall.
Hvordan Bentley greier å få en slik toppfart, og en akselerasjon fra
0 til 100 km/t på 3,9 sekunder, på et åk som veier 2,5 tonn tørrvekt
kan en jo bare lure på. Men det handler først og fremst om deres
nye 6,0-liters twinturbo W12 TSI på mektige 635 hestekrefter og
900 newtonmeter dreiemoment.
Definitivt spesifikasjoner som lengter etter en racerbane og ikke
engelske «A and B roads» i området syd for Manchester.
UFORLØST POTENSIAL
Men det er det jeg skal kjøre på. Heldigvis har isen fra nattens minusgrader smeltet på veien ved hjelp av sol og salt, men det er
fortsatt fuktig. Og antallet traktorer både på veiene fra jorde til
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jorde har etterlatt et relativt møkkete og skummelt veidekke.
Jeg har knapt kjørt den første kilometeren ut fra Bentleys hovedkvarter før vindusviskerne må på for å fjerne spruten fra bilene
foran. Den lave vintersolen skinner fra en skyfri himmel og legger
et knallhardt lys på testvognen mens den blir mer og mer møkkete for hver kilometer vi legger bak oss.
Allerede før det er gått ti minutter er det bare å glemme å ta noen
egne bilder. Her må fabrikkens bilder duge, så det trengs ikke tenkes på å finne noen location heller. Det blir heller å lete etter et
sted vi kan få testet noen av ytelsene på en forsvarlig måte. Ellers
er det bare å nyte den vel fem meter lange, 176 centimeter høye
og ikke minst 222 centimeter brede bilen på feil side av de smale
veiene.
Vår svenske Auto Motor & Sport-kollega har langt mer erfaring
med de heftigste bilene på markedet, men mager erfaring med
venstrekjøring, så vi stiller temmelig likt når landeveiene skal utfordres med dette ekstreme dyret av en bil.
Du bruker ikke 635 hestekrefter på landeveien, men det er en nytelse å vite og ikke minst merke at de er der, klare til innsats. Og
med en rekke helt distinkte kjøremodus er det mye moro uten
å utfordre skjebnen. Ikke minst er lyden fra eksosanlegget fra
Akrapovič akkurat så bøllete at det bringer frem det virkelig store
smilet.
SMAKEBIT AV VILLDYRET
Prøvekjøringen blir mer en smakebit av hva dette er enn en fullstendig test av alle sider ved bilen. Omsider finner vi en passende
avsidesliggende bakke med god oversikt uten trafikk som kan
egne seg som startrampe.
En kan jo liksom ikke la alle tekniske data forbli ren teori uten å ha
testet de vanvittige ressursene den har å by på. Det blir å parkere i
bunnen og gå i Sport mode før pedalen plantes i gulvet.
Reaksjonen er umiddelbar som et sultent villdyr som slippes løs
fra fangenskap. Mens den skyter fart føles det som du går mer og
mer fra å være fører til passasjer uten at den gir det minste tegn

Definitivt spesifikasjoner som
lengter etter en racerbane og ikke
engelske «A and B roads» i området
syd for Manchester.
til å anstrenge seg for mye. Det er bare endeløst mest krefter å
hente, så det er bare å slippe opp høyrefoten for å få ned adrenalinnivået igjen.
TOP OF THE LINE
Bentayga har i løpet av de tre årene fra 2016 blitt Bentleys desidert
mest solgte bil, med over 40 prosent av det globale salget. I Norge er andelen naturlig nok enda høyere, rundt det dobbelte, ikke
minst siden modellen har kommet i ladbar hybridversjon. Hele syv
av 11 nyregistrerte Bentleys i Norge i 2019 er av den typen.
Om det kommer noen Bentayga Speed til Norge skal vi ikke avvise.
Men med en pris av godt over to millioner kroner i England, kan du
jo se hvordan et CO2-utslipp på 335 g/km slår ut, før du i det hele
tatt trenger å tenke på og slå deg løs i konfiguratoren. Mange blir
det garantert ikke.
TRIMMET HUNDREÅRING
På vei tilbake til hovedkvarteret går tankene ti år tilbake. Til høsten
2009, da vi fikk muligheten til å prøve et annet av Volkswagengruppens teknologiske mesterverk, i Frankrike: Bugatti Veyron. En
vanvittig bilopplevelse som fortsatt sitter i kroppen.
Akkurat som Bugatti var 100 år den gang er Bentley det nå. Bentayga Speed når kanskje ikke helt opp til samme skyhøye nivå på
sjokkskalaen, men det er neimen ikke langt unna. Om enn på en
helt annen måte. Det skal nesten ikke være mulig å sitte så høyt
og luksuriøst og kjøre så fort med så stor presisjon og lite krenging, samtidig som komforten er enorm.
Bentley har neppe vært bedre rigget til å møte fremtiden enn nå.

Du setter deg ikke uberørt inn i en Bentley. Interiørkvaliteten og detaljene er imponerende takket være ukevis av
håndarbeid og en finish som tar pusten fra deg.
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FRANAY ELLER CHAPRON?
JanSegerfeldt

Det finns inte många Rolls-Royce Silver Wraith med utländska karosserier.

Ännu
färre kommer från franska karossbyggare. Franay gjorde åtta stycken medan Henri
Chapron inte gjorde någon. Trots detta finns det en Rolls-Royce vars kaross sägs vara
byggd hos Chapron. Eller byggdes den också hos Franay?

På Paris Salon d´Automobile 1955 stod en ensam Rolls-Royce Sports
Limousine på karossmakaren Franays monter och såg fin ut. Detta
eleganta franska karosseri hade uppförts på ett engelskt Silver
Wraith-chassi med ch nr LELW2 från 1954/55, som hade beställts
av en amerikansk klient, Mrs J Thomas Russell från Cincinatti, Ohio,
USA. Exakt varför hon valde Franay i Paris-förorten Levallois-Perret
vid Seine för karosseriet är oklart, men eftersom hon mestadels
befann sig på resande fot någonstans i världen så var det ingen
brådska med bygget. Kontakterna mellan henne och Franay var
rätt sporadiska, för hon var en sådan person som föredrog spontana långresor med lyxkryssare framför i förväg välplanerade små
rundturer. Det var för jobbigt för henne att bestämma sig och
sedan stå fast vid det. På precis samma sätt förhöll det sig med
hennes idéer om den bil hon hade beställt. Hon hade väldigt svårt
att bestämma sig för vilken sorts bil hon ville få byggd hos Franay.
Först hade hon tänkt sig en stor och rymlig limousine men efter
att Franay hade ritat och börjat bygga bilen ändrade hon sig och
ville nu hellre se en bil med sportigare framtoning, trots att hon
då tvingades göra avkall på rymligheten. Franay försökte tillfredsställa kundens nya önskan och utformade bilen som en touring
limousine med fina linjer, med gott om benutrymme för baksätespassagerarna men utan några uppfällbara extrasäten. För Franay komplicerades arbetet av att hon inte ville kompromissa med
kraven på en avskiljande del med elektrisk mellanruta och en elegant möbel innehållande picknickbord och allehanda utrymmen
för förvaring av lyxutrustning. Som tur var hade det förlängda
Silver Wraith-chassit blivit tillgängligt från 1953 och LELW2 var ett
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sådant. Medan Mrs Russell var ute på sina långa kryssningsresor
pågick arbetet med att bygga färdigt bilen. Färdigställandet tog
extra lång tid på grund av att hennes brev, som avsändes från omväxlande exotiska orter, sniglade sig fram till adressaten Franay.
Ännu längre tid tog det för henne att få svarsbreven från karossbyggaren, så detta var en hopplöst långsam metod att instruera
och kommunicera. Med tiden blev i alla fall bilen så gott som färdig och kunde visas upp på 1955 års bilutställning i Paris. Resultatet får betraktas som mycket lyckat. Därmed borde uppdraget
för Franay ha varit avslutat. Men icke. Mrs Russell var som sagt
en ombytlig kvinna och hon hade uppenbarligen råd att vara det.

Silver Wraith-motorn, som nu var något starkare och på 4.887 cc.
Dags för en total drivlinetransplantation alltså. Men inte nog med
det. Mrs Russell hade erfarit att Rolls-Royce numera kunde förse
sina bilar med en effektiv luftkonditionering, så hon ville gärna
få en sådan installerad i sin bil på samma gång. En ytterligare
nyhet som hon hade missat tidigare, var att servostyrning hade
blivit tillgänglig 1956. Hon skulle förstås inte köra bilen själv, så
varför hon tyckte att alla de här tekniska uppdateringarna var så
himla viktiga är väl inte helt uppenbart. Samtidigt måste hon ha
varit väldigt nöjd med Franays design av karossen, eftersom hon
höll fast vid samma bil trots alla ombyggnadsidéer. Annars hade
hon ju lätt kunnat beställa en ny och modernare bil direkt, men nu
valde hon inte det alternativet.
Den helt oanvända bilen ställdes ut på Parissalongen igen 1957.
Nu gick hon med på att karosseriet skulle lyftas av och chassit
skickas tillbaka till Crewe för ombyggnad och kompletteringar. Väl
hos Rolls-Royce i Crewe så slängde man utöver tidigare beställda
ändringar också in en växelströmsgenerator på köpet. Efter den
omfattande förnyelsen av chassiet så fraktades det tillbaka till
Frankrike. Men hon kunde ju inte gärna vända sig till Franay som

var nedlagt för att avsluta arbetena med karossen som saknade
sitt chassi. En annan fransk karossbyggare hade fått ta över uppdraget för Mrs Russell, Henri Chapron Carossier i Levallois-Perret
vid Seine, alltså i samma område som Franay hade legat. Det föll
således på Chapron att återställa bilen, vilket de också gjorde. I
maj-juni 1959 var bilen klar för leverans. Därefter var det bara för
Mrs Russell att till slut komma och hämta sin nu helt färdiga bil.
Det var bara det att dessförinnan skulle bilen ställas ut på Parissalongen en tredje gång. Men Mrs Russell var inte helt beredd på att
ta hand om bilen ens efter detta, så i praktiken hann 1959 övergå i
1960 innan bilen äntligen kunde tas om hand av sin första ägare.
Då hade för övrigt den nya starkare V8-motorn redan introducerats i hela Rolls-Royce-sortimentet, så det skulle inte dröja särskilt
länge för Mrs Russell att bestämma sig för att byta in den unika
gamla Silver Wraithen.
Man kommer inte ifrån när man ser på LELW2 att den ser mer ut
som en Silver Cloud än en Silver Wraith. Det verkar nästan otroligt
att bilen skulle ha haft exakt detta utseende så tidigt som 1955.
En omständighet som delvis förklarar detta är att Franay redan
1953 hade fått uppdraget att bygga färdigt några Bentley R-type

När man hade börjat bygga LWLE2 1954/55 var det ett hyfsat modernt långt chassi med 4.566 cc-versionen (tidigare 4.257 cc) av
Silver Wraith-motorn, som hade införts 1951. Mrs Russell hade
kunnat välja den automatiska GM-hydramatic-licensierade växellådan från början, för den introducerades 1952, men nu blev det
inte så. Ombytlig som hon var gällde mottot: Det är aldrig är för
sent att ångra sig. Så nu ville hon byta till en automat. Det skulle
i så fall betyda att chassit måste fraktas tillbaka till Rolls-Roycefabriken. På grund av att hon var på resande fot fick hon inte tid
att inspektera sin nya bil förrän 1956, trots att den alltså hade varit färdig sedan mässan året innan. Franay hade kämpat för sin
överlevnad redan när hon gjorde sin för dem viktiga beställning.
De hade ändå precis lyckats färdigställa bilen, innan de tyvärr
tvingades stänga ner sin verksamhet i slutet av 1955. Dessutom
hade Rolls-Royce i England hunnit introducera en ny version av
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tinental, som redan var delvis uppbyggda
hos H J Mulliner. Så att LELW2 fick ett utseende som influerades av dem är kanske
inte bara en ren tillfällighet.
När man söker i ”bibeln” om Rolls-Royce
Silver Wraith av Martin Bennett (Dalton Watson 2017) så hittar man mycket
knapphändiga uppgifter om Franay;
LELW2 nämns i chassilistan men utan leveransdatum och ingenting om Chapron.
Den nya boken Coachwork on Rolls-Royce
1946-1965 av James Taylor (Herridge &
Son 2019) innehåller ett särskilt kapitel
om ”Overseas Coachbuilders” (alltså de
utanför England), så den borde överbrygga
informationsbristen, tänker jag. Men det
visar sig att boken inte nämner LELW2 i avsnittet om Chapron, medan den avhandlas
endast kortfattat under rubriken Franay.
Franay stängde ju 1955 och kunde knappast ha levererat en bil 1959/60!
Därmed återstår ett par frågor. Fråga 1 är
om LELW2 är en Silver Wraith från 1955 eller 1959/60 och fråga 2 om den har sitt karosseri från Franay eller Chapron.
Svar 1: Chassinumret i E-serien för Silver
Wraith styrker att bilen otvivelaktigt är
från 1955.
Svar 2: Vem som rätteligen ska stå som karossbyggare är litet knivigare att svara på.
Jag skulle ha satsat en slant på Franay, som
bör anses vara den firma som har ansvarat
för bilens design och även dess första utförande, medan Chaprons roll var begränsad
enbart till att avsluta det ombyggnadsbyggtekniska. Men då skulle jag ha förlorat slanten. Det står bevisligen Chapron på
metallplattan på fotsteget (Se bild nederst
till höger på sidan 19)!

BENTLEY MOTORS PÅ
BÄTTRINGSVÄGEN
JanSegerfeldt

Bentley Motors har det inte lätt nu för tiden. Trots en bilproduktion som märket aldrig någonsin tidigare har varit i närheten av
med uppemot 11.000 sålda bilar per år, stor medial uppmärksamhet och glada miner över att företaget Bentley Motors nu har
överlevt sin hundraårsdag, så har det varit ganska knaggligt på
vägen. Det har definitivt blivit mycket bättre sedan 1919, så via i
princip konkurstillstånd 1931 och hot om nedläggning på 1990-talet så har 2000-talet varit ganska skapligt ekonomiskt. Förra året
gick det inte riktigt så bra. Efter en liten vinst på 3 procent 2017 så
stannade 2018 på en förlust på 18.6 procent. Bentleys ägare VW
Group (företrätt av Wolfgang Porsche och Hans Michel Pietch) sa
då på sin oklanderliga tyska: ”We are not amused”. De uppställde
tuffa krav i januari 2018 att finanserna för 2018 måste rätas upp.
Ni får ett eller högst två år på er. Alla företag i koncernen måste ge
rimlig utdelning, så även Bentley.

15.000 bilar. 2017 blev ett förlorat år genom att man fick problem
att få bilarna godkända enligt miljönormerna WLTP men de problemen är förhoppningsvis lösta nu. Bentley-försäljningen måste
ta full fart under 2020, annars riskerar Adrian Hallmark få dystra
besked från de styrande i Tyskland.

Stackars Adrian Hallmark, som nu leder Bentley Motors. Han kämpade sig igenom 2018 med en förlust på 55 miljoner Euro, motsvarande 18,6 procent. För att klara 2019 gjorde han en perfekt storm
som han kallar det, bland annat genom att effektivisera verksamheten, avskeda 450 anställda och stänga ner flera planerade utvecklingsprojekt. Enligt honom har de hittillsvarande tre kvartalen i år uppvisat vinstmarginaler i storleksordningen 65 miljoner
Euro, så han är starkt optimistisk för hela 2019.
Bentley Continental GT kom i ny skepnad 2017 men modellen har
ännu inte kunnat släppas i Kina och Bentley Flying Spur beräknas
vara i full fart över hela världen först om några månader. Som tur
är har Bentayga-SUV:en sålt bra hela tiden sedan introduktionen
2015 men det räcker inte och toppmodellen Mulsanne är ingen
storsäljare, så alla modeller behövs för att dra runt företaget. Den
ekonomiska situationen innebär att Bentley förmodligen inte
kommer att ha en elektrisk version i sortimentet förrän 2025. Som
framgår av tabellen här invid så har försäljningen av nya Bentley i princip ökat stadigt under 2000-talet men de senaste sex
åren har försäljningen stannat upp vid 10.000-11.000 bilar årligen, trots att ledningen hade förutspått en försäljning för 2019 på
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ROSE PHANTOM

THE

JanSegerfeldt

I december 2019 blev den färdig, en av världens mest fantastiska Rolls-Royce Phantom. Ägaren, den svenske miljardären Ayad
al-Saffar, gläder sig särskilt åt att han har lyckats skapa en helt
personlig Phantom utifrån hans och familjens stora passion här
i livet: rosor. De fick den precis så som de önskade sig. Det sägs
att det var i Rolls-Royce-fabrikens trädgård i Goodwood som han
kläckte idén och tillsammans med formgivarna på fabrikens Bespoke-avdelning tänkte ut hur den skulle bli designad. Den kände engelske rosodlaren Philip Harkness är bilens egentliga upphovsman. En av fabrikens designers Ieunan Hatherall gavs den
ansvarsfulla uppgiften att se till att idéerna kunde överföras till
verkligheten, nämligen i den nya Phantom som Ayad just hade
beställt hos Rolls-Royce Motor Cars. Ayad är den framgångsrike
grundaren, entreprenören, koncernchefen och ägaren av Axcent
of Scandinavia där den stora detaljhandelskedjan Ur & Penn ingår, så han har resurserna som krävs för att bygga sig en sådan
extremt exklusiv bil.

nyansen Charles Rose. Även inredningen skulle vara Peacock Blue
och Charles Blue men den senare färgen skulle dominera här. Hela
bilens interiör skulle förhöjas med broderier av rosor i sidentråd.
Internt på Goodwood-fabriken kallas bilen också för ”de miljoner
stygnens Phantom”, för att fokusera på allt det arbete som personalen har lagt ner på att handsy de otaliga asymmetriska motiven
av rosenblommor samt några spridda fjärilar i Peacock Blue eller
Adonis Blue sidentråd. Man måste säga att resultatet är fullständigt överväldigande. Det finns roseninläggningar här och var på
dörrarna, i taket och på instrumentbrädan. Det var något komplicerat att matcha rosorna i taket med det avancerade fiberoptikbelysta Starlight headliner, som är ett nog så populärt tillval på de
flesta Phantom och alltså tillvalt även här, men det var inga problem för Bespoke-avdelningens duktiga medarbetare. Ayad ville
att det skulle vara blommor och rosor överallt som ett fantastiskt
konsthantverk och då utförde Rolls-Royce Motor Cars designerns
det precis så som han hade tänkt ut det.

Rosenträdgården vid Rolls-Royce-fabriken i Goodwood i West
Sussex i England, där Philip Harkness arbetar, var inspirationen
till tillkomsten av den här unika bilen. Den är det enda stället i
världen där den exklusiva rosen Phantom Rose växer och frodas
i hans professionella händer. Enligt honom råder det en närmast
transcendental skönhet när en rosenträdgård är i full blom. Som
en rosornas beskyddare ville ägaren till Rose Phantom skapa samma känsla av vördnad, ett överflöd av blommor för att lyfta andan
och fira naturens dekadenta skönhet i bilens lugna inredning, som
Harkness uttryckte det i samband med att bilen levererades till
ägaren nu i december. Då hade Ayad medverkat under byggnationen med sina förslag, till exempel att bilens lackering skulle
gå i Peacock Blue med detaljer som dubbla tvinnade coachlines i

Alla i Ayads familj verkar vara lika fascinerade av trädgårdsblommor och har varit starkt engagerade och delaktiga i arbetet med
att utforma delar av bilen. Hustrun har ensam fått ansvaret att
designa de i en Phantom obligatoriska paraplyerna. Två av de fyra
barnen har döpts till namn efter blommor. Dottern Magnoila har
fått svara för bilens exteriöra färgsättning. Hela bilen är således
en kompromisslös hyllning till ägarfamiljens favorithobby, blommor i allmänhet och rosor i synnerhet. Ingen annan Phantom har
tillägnats ett så vackert tema.
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Det tog Ayad 35 år att nå fram till målsättningen att få äga en ny
Rolls-Royce. Han säger nu att han aldrig kommer att göra sig av
med sin nya Rose Phantom.

23

Trevligt sommarminne - informell bilträff på

SPELBO GÅRD
Text: Michael Insulander Bild: Rune Sahlberg & Jerry Dåversjö

Så här års när vintermörkret omger oss, kan det vara trevligt
att minnas tillbaka på klubbens alla minnesvärda träffar under
vår- och sommarmånaderna. Ett sådant minne var den 4 juli
2019. När alla var lediga och högsommaren som vackrast inbjöd
RREC:s månadslunchgeneral Nils Vetterlein med vännerna
Uno Lindholm och undertecknad till informellt lunchmöte på
Spelbo Gård, strax utanför Enköping.
I klar morgonsol sammanstrålade ca åtta vackra märkesbilar på
gårdsplanen för gemensam fikastund samtidigt som vi diskute-

24

rade våra veteranbilars outgrundliga konstruktioner och entusiastiskt dryftade olika tekniska spörsmål. Vi kikade in i mitt garage och beskådade även hur det går med mitt Märklinprojekt.
Vid lunch var det dags för avfärd i konvoj för finparkering i Enköpings hamn för att sedan intaga vällagad lunch i Hamnmagasinen. Under lunchen delade Uno ut förstapris till Siv Hellzén
för att ha räknat mest rätt i den uppskattade tävlingen om hur
många skruvar som Unos medhavda glasburk innehöll. Efter en
god och mycket trevlig långlunch blev det dags för avfärd hem.
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SÄG ADJÖ TILL

MULSANNE
JanSegerfeldt

Bentley Mulsanne fick sitt namn efter en snabb raksträcka på La
Sartre-banan på Le Mans, den tävlingsbana där Bentley på Walter
Owens tid firade stora triumfer, så kopplingen till Bentley-namnet
är starkt, så starkt att en särskild modell med det fina namnet
introducerades 1980 i och med att generationen efter Bentley
T series och T2 ersattes av en Bentley-variant, som var nära nog
identisk med Rolls-Royce Silver Spirit, i en tid då det var tveksamt
om det ens skulle bli någon fortsättning för Bentley-märket. Efter
det att man hade klistrat på extranamnet Turbo efter Mulsannenamnet 1982, så blev det en andra succéandning för Bentley. Det
har gått stadigt uppåt för företaget ända sedan dess.
Efter det att Volkswagen tog över i Crewe så har Bentleys storsäljare varit Continental GT. Det var först 2009 som Bentley slog sig på
att tillverka en separat ”stor modell” i den översta superlyxklassen,
där Rolls-Royce hade varit ensam herre på täppan, som Mulsannenamnet kom tillbaka på en bil som inte bara var en Rolls-Roycekopia med en snyggare grill. Mulsanne blev lyxmodellen med ensamrätt på den traditionella L-series V8-motorn, vars konstruktion
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Som avslutningsmodell kommer nu denna Mulsanne ”final edition”, som de sista i serien brukade kallas förr, att tillverkas i ett
begränsat antal av 30 exemplar men under namnet Mulsanne
6.75 Edition by Mulliner. Specialaren har tagits fram för att fira
60 år med den gamla V8:an. De 30 exemplaren är handbyggda
av Mulliner-avdelningen i fabriken i Crewe, som hanterar alla beställningar som görs till ett extra högt pris för den som vill ha sin
Bentley något mer personligt utrustad än bara grundmodellen.

Bentley sticker inte under stol med att de här 30 sista Edition 6.75
också är de allra sista exemplaren av Mulsanne som kommer att
byggas, för man kommer att stoppa produktionen av den modellen till våren. All personal som hittills har jobbat med att bygga
Mulsanne kommer att omdirigeras till andra verksamheter inom
fabriken. Kommer de då att genomgå internutbildning för att bli
utvecklare och konstruktörer av Bentleys framtida elmotorer?

går tillbaka till 1959. Den stora skillnaden är bara att sedan dess
har motorn utvecklats på ett tidigare oanat sätt med en kapacitetshöjning på flera hundra procent - från 6.230 cc och 170 hästar
till dagens 6.750 cc och 530 hästar. (Ni kan läsa mer om de första
50 åren i V8-motorns historia i RREC Skandinaviska Bulletinen nr
2 2009 s.45-57.)
Nu när företaget har bestämt sig för att avsluta produktionen av
Mulsanne, så är avsikten att inte ersätta den med en ny motsvarande prestigemodell utan i stället får den nyligen introducerade
Flying Spur ensam utgöra Bentleys fyradörrars lyxsaloon-sortiment i fortsättningen. Det gör också att man undrar vad som ska
hända med den gamla hederliga V8:an i framtiden? Något definitivt produktionsstopp har inte annonserats. Kanske vågar man
inte gå ut med något drastiskt besked om det ännu, mot bakgrund av vad som hände 1998 när man presenterade nya Bentley
Arnage med 4.4 liters BMW V8-motor men fick ändra sig redan
efter något år och på allmän begäran återinföra den då ”bara” 40
år gamla 6,75 liters V8:an.
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EN SVENSK GT3-R
JanSegerfeldt

Den absolut häftigaste Bentley Continental som har gjorts sedan
Volkswagen AG (VAG) tog över ruljansen i Crewe måste väl ändå
vara GT3-R, en mix av snabb och bekväm GT-vagn och rå banracer i ett. När de endast 300 exemplaren i världen tillverkades 2015
fick de alla ett enhetligt utseende och erbjöds endast i Glacier
white. Bara denna enda färg kunde ge de särskilda mörkgröna
fartränderna och häftiga GT3-loggorna önskad effekt, så att tävlingsbilarna skulle se så där extremt snabba ut - vilket de också
är. Faktum är att med sina 580 hästkrafter var detta den snabbaste Bentley man kunde köpa då. Toppfarten angavs visserligen
bara till 170 mph (273,6 km/t) men accelerationen är det verkligen
inget fel på, 0-100 km/t på bara 3.8 sekunder och vridmomentet
anges till 700 Nm redan vid 1.700 varv! Det är tur att bilen har
försetts med unika kroppsformsanpassade sportstolar så att man
kan hålla sig kvar när projektilen skjuter iväg.
V8-motorn på 4 liter matas av ett twin-turbo-aggregat och drivningen sker på alla fyra hjulen. Bilen kan därmed prestera mer än
vad någon annan Bentley kunde förmå vid denna tid. Till detta har
den ordinarie automatlådan ansetts duga utan ändringar, medan
bakaxelutväxlingen är modifierad, så att toppfarten blir lägre
men samtidigt medger klart bättre acceleration, allt för att Bentley GT3-R skulle komma först i mål på racerbanorna. Men inte nog
med detta. Den har också torque-vectoring, en aktiv momentstyrning som innebär att det inre bakhjulet påverkas av (carbon-ceramic) bromsskivan i en kurva och underlättar kurvtagningen med
mindre tendens till understyrning, samtidigt som drivförhållandet 40:60 fram och bak balanseras så att uppemot 85 procent av
vridmomentet riktas mot bakhjulen. Den avancerade drivlinetekniken är hämtad från Audi RS6 och RS7 - Vorsprung dusch Technik!
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Avgasljudet har tämjts genom att man har använt sig av ett speciellt material, Acrapovic titanium. Interiören är förstås dekorerad
med kolfiber på många ställen, varvat med alcantara. Summan av
kardemumman är att i stället för den normala vikten för en Bentley Continental GT, så ska man på papperet ha lyckats banta ner
den med 100 kilo till 2.120 kilo torrvikt. Mindre vikt brukar betyda
dyrare material. Dyr bil alltså, nypriset 2015 låg på £237.500. Sedan
står det köparen fritt att extrautrusta bilen hur mycket han vill,
med enda nackdelen att det både höjer priset och ökar vikten.
Nu finns det ett enda exemplar av den här exklusiva bilen i Sverige
och den står hos en bilhandlare i Göteborg. Den bara väntar på att
bli köpt och det har den faktiskt gjort väldigt länge. Bilen importerades ny till Sverige den 24 juni 2015 och har hittills bara rullat
35 mil - ja, ni läser rätt - 35 mil! Bilen har stått avställd sedan den 12
oktober 2015, så det är i princip en oanvänd bil som bara står och
väntar otåligt på sin nästa ägare. Extrautrustningslistan är lång
och därför är den verkliga uppmätta vikten enligt registreringsuppgifterna betydligt högre, nämligen 2.271 kilo. Eftersom den
bara är registrerad för en passagerare (baksätet är obrukbart som
baksäte så det är en strikt tvåsitsig bil), så spar man möjligen in en
del av viktökningen på att man aldrig kan åka mer än max två pers
i den. Vi vet hur högt uppskattade Bentleys gamla tävlingsbilar är
idag, särskilt de som har tävlat i 24-timmarsloppen på Le Mans
under W O Bentley-tiden. De 300 limited edition Bentley GT3-Rbilarna är nästan lika exklusiva och har också racing-bakgrund, så
det här exemplaret som bara har rullat 35 mil är kanske är en guldkantad investering för framtiden? Begärt svenskt pris idag ligger
på 1.795.000 kr, mycket pengar för en fem år ny bil, men en duktig
förhandlare kanske kan fynda här

VOLVOHANDLARENS
ROLLS-ROYCE
JanSegerfeldt

”Det här börjar utveckla sig till ett riktigt mysterium!” skulle de belgiske berömde mästerdetektiven Hercule Poirot ha utropat, efter att han hade
blivit varse alla motsägelsefulla ledtrådar i det här
ärendet. Med den skillnaden att den här gåtan
inte är något som har hittats på av den engelska
pusseldeckarförfattaren Agatha Christie. Nej
detta är hämtat direkt ur verkligheten och den
kan vara nog så fascinerande!
Det hela började med att vi var tre män som gav oss ut på resa nej, inte Tre män i en båt som i Jerome K Jeromes bok - utan i en bil.
Vi hade ställt in vårt mål mot Danmark och närmare bestämt en
liten förort till Köpenhamn kallad Naerum. Ett sådant ställe skulle
vi naturligtvis inte ha besökt om det inte vore för att här råkar
ligga ett fint bilmuseum med fantastiska bilar som Jaguar C-type
och D-type originalbilar, flera fina Lancia, en Hispano-Suiza, AlfaRomeo Monza och många andra dyrgripar och sist men inte minst
en Rolls-Royce Phantom II. Det var förstås den som var av särskilt
intresse den här gången.
Sommers automobilmuseum upptar två våningar i en modern
och fräsch byggnad och museiföremålen är utplacerade på lagom
avstånd från varandra för att man ska kunna gå runt dem och få
bra koll från alla håll. På bästa plats i den stora lokalen står en
maroon-färgad Rolls-Royce Phantom II från 1929 med svarta skärmar, Den har en stor rymlig kaross som jag skulle beskriva som
en limousine med sin stora sex-sjusitsiga kaross och ett delat tak
med avtagbar täckning fäst med tryckknappar över förarsätet.
Redan vid första påseendet får jag klart för mig att det är Hooper & Co i London som har byggt karosseriet, för det står Hoopers namn på tröskelplåtarna i dörröppningarna till baksätet. Här
finns både mellanruta och extrasäten som det brukar göra i en
limousine. Om taket är öppningsbart över föraren som det verkar
här, så bör karosstypen få tilläggsnamnet de Ville. Helt följdriktigt
brukar Hooper därför använda benämningen Limousine de Ville
på denna version.
Någon ytterligare kontroll tyckte jag inte att jag borde göra på
plats i museet. Det var tillräckligt betryggande att veta att detta borde vara en Phantom II med Limousine de Ville-kaross från
Hooper. Nu räknade jag lugnt med att få detta bekräftat i fordonslitteraturen, så väl hemkommen började jag med att slå upp
chassinumret 120WJ i mina Dalton Watson-böcker, som innehåller
uppgifter från chassilistorna som täcker alla tillverkade Phantom
II. Jag började med Lawrence Daltons bok ”Rolls-Royce The Derby
Phantoms” publicerad 1991, där 120WJ noteras som en Limousine
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från Windowers levererad till Capt C Hambro i december 1929.
Sedan läste jag om 120WJ i chassilistan i samma författares bok
”Coachwork on Rolls-Royce 1906-1939”. Här anges Windowers job
no 7845 för oktober 1929 och karosseri nr 5674, en Sedanca med
de Ville-front. Detta verkar fullt rimligt ända tills jag i samma bok
hittar Hoopers body no 7394 för januari 1930 design no 4351 som
också är uppförd på chassi nr 120WJ! Det borde inte vara möjligt
att samma chassi listas med två olika karosser från två olika karossfirmor. Här måste väl ändå vara något fel?
Erfarenheten säger mig att det kan förekomma fel i listorna och
ibland kan det bero på exakt hur chassikortens uppgifter tolkas.
Ibland har en planerad kaross inte byggts därför att beställaren
har ändrat sig eller hoppat av och uppdraget att bygga på det
aktuella chassit kan sedan ha överlåtits på en annan firma. I listan under job no 7845 finns en marginalanteckning: ”as 7356”.
Job no 7356 avser chassi no 193XJ, som har fått en Hooper-kaross
med design no 4262, en Sedanca. Tyvärr finns inga leveransfoton
på 120WJ i någon av mina böcker men jag hittar en sådan bild på
193XJ i Bird and Hallows bok ”The Rolls-Royce Motor Car”, tryckt
1975. Här ser man tydligt att 193XJ har en limousine-liknande kaross med sex sidofönster och öppet över förarhytten. Alltså bör
120WJ getts ett liknande utförande, vilket den också har idag. Men
är det då Hooper eller Windowers (eller möjligen båda) som har
byggt karosseriet på 120WJ?
Inför detta motsägelsefulla resultat av mina efterforskningar så
kontaktade jag Sommers museum som var hemskt hjälpsamma
och skickade kopior på alla chassikorten på sin museibil 120WJ.
Det som förvånar i dessa handlingar är att här uteslutande nämns
Windowers, som har köpt chassiet direkt från Rolls-Royce. Det
verkar som om Windowers Ltd med showroom på Oxford Street
i centrala London härigenom har agerat inte som karossmakare
utan som återförsäljare. Redan den 4 juli 1929 har de försäkrat sig
om en slutlig köpare till färdig bil genom en kapten C Hambro eller Charles Hambrough på New Cavendish Street, London W1, som
antecknats inom parentes. På detta stadium är ännu inte något
karosseriarbete påbörjat men planerad leveransdag är satt till den
1 december. Det färdigbyggda chassit testas hos fabriken i Derby
den 27 september. Chassipriset är angett till £1.850 men eftersom
detta är det långa chassit så utgår en tilläggskostnad på £50. Å
andra sidan medges Windowers sedvanliga 15 procents rabatt på
hela fakturan daterad den 22 oktober, som med alla olika små til�lägg slutar på netto £1.653.15.0, till fullo betald den 13 november.
Redan påföljande dag körs chassit direkt från servicestationen på
Lillie Road i London, där det har stått och väntat sedan den 23 oktober, till Windowers verkstadsfabrik i Colindale strax utanför London. Den färdiga bilen, nu försedd med reg nr UW5927, levererades
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rades till Capt Hambro den 24 december (vilken trevlig julklapp!). I
chassikortet kallas den för Fabric Limousine. ”Fabric” betyder inte
fabrik som man lätt kan tro, utan det står för konstruktionsmaterialet, alltså ett slags galonduk eller vaxduk som man klädde
karosser med på 1920-talet. Det var uppskattat för att sådana
byggen blev lättare än i plåt. Vanligen använde man Weymanns
licensierade principer för stommen, som bestod av tunna träreglar som var förbundna med små metallbleck. Detta förhindrade
att trä som mötte trä skavde mot varandra och därmed slapp man
störande oljud från karossen. Vikten för själva Fabric Limousinekarosseriet beräknades till 12 cwt eller ca 600 kg men verklig uppmätt total vikt visade sig bli 2.236 lbs eller ca 1.000 kg, vartill kommer chassits vikt på ca 3.800 lbs eller 1.700 kg, så sammanlagt var
det här ekipaget inte direkt någon lättviktare trots allt.
Med tiden ändades smaken hos de engelska beställarna av Weymann-karosser, för efter hand insåg de hur klena, obeständiga de
var och svåra att att hålla rena. Som en god kompromisslösning
erbjöds nu en variant med nedre delen av vagnkorgen i metall och
bara övre delen i fabric (semi-Weymann).
Enligt den omfattande dokumentationen har 120WJ en Fabric
Limousine-kaross. Är den möjligen delvis byggd enligt semi-Weymann-principen med det mesta i aluminium men taket i fabric?
Men varför står det Hooper på tröskelplåtarna? Och hur förhåller
det sig med de Ville-utförandet?
Windowers hade licens att bygga enligt Weymann-metoden. Ett
fabriksfoto av 120WJ som den såg ut vid leveransen på julafton
1929 skulle ha varit klargörande men tyvärr har jag inte hittat
något sådant. Det är knappast möjligt att bara utifrån bilens nuvarande utseende avgöra om det är Windowers eller Hoopers design. Att döma av chassikorten är den ursprungligen byggd hos
Windowers. En Fabric Limousine bör dock vara en Fabric Limousine, det vill säga helt byggd i fabric. Med utgångspunkt i dagens
utseende är det märkligt om man skulle ha kallat den så. Hooper
nämns faktiskt inte någonstans i materialet. Hooper innehade
inte heller någon Weymann-licens.

försågs de ibland med annan kaross som var modernare eller av
bättre kvalitet. Det förekom en viss handel med överblivna karosserier, särskilt efter kriget. Därför har det ibland varit svårt att
spåra vissa förkrigsbilars historia hela vägen. Den långa kedjan av
kända ägare brukar ofta glappa just mellan sent 1930-tal och sent
1950-tal, när gamla Rolls-Royce bara ansågs som gamla begagnade bilar med lågt värde.
Det finns en förbryllande omständighet i chassikortet för 120WJ
som skulle kunna tyda på att karossen har haft ett annat utseende från början. Det är uppgiften vid förvärvet 1929 att en av de fakturerade tilläggskostnaderna avsåg att framskärmarna gavs plats
för extra reservhjul på vardera sidan. Dessutom fick man betala för
ett extra, sjätte reservhjul utöver de fem som ingick som standard.
Idag har 120WJ ingen anordning för reservhjul i framskärmarna
och bara ett reservhjul placerat baktill. Det framgår ingenstans i
chassikorten att ett karossbyte verkligen skulle ha ägt rum. Fram
till 1945 har man från fabrikens sida följt bilen och antecknat ägarbyten, servicetillfällen, krockskador och inköp av reservdelar men
här finns inget som signalerar några utförda ändringar. Det är
synd att vi inte kan fråga Ole Sommer själv, han kanske visste mer
när han köpte bilen, men tyvärr gick han bort 2018. Egentligen har
vi inte några fakta som styrker teorin att karossen verkligen skulle
vara utbytt. Kanske är den bara litet förbättrad eller renoverad?
Om arbetet har gjorts av Hooper måste det ha skett innan de lade
ner sin verksamhet, alltså senast 1959. Men varför skulle Hooper
sätta sitt namn på tröskelplåtarna på en Windowers-kaross som
de har modifierat? Här vimlar det av återstående frågetecken och
inget av dem rätas ut i den här artikeln. Jag är rädd att inte ens vår
intelligente Monsieur Hercule Poirot skulle ha kunnat lösa det här
svåra fallet.

Bilen levererades alltså till sin förste ägare på julafton 1929 och
han överlät den i sin tur till J H Herdman i Edinburgh, som avled den 2 november 1943. Ny ägare blev W Hadderley i Edmundton. Sedan ett hopp till 1960-talet då en Michael Banks i South
Croydon ägde bilen. Då noterades den som en svart Saloon enligt registreringshandlingarna. Ole Sommer köpte bilen i augusti
1986, förmodligen av en prestige-bilhandlare i en liten London
Mews, där de flesta sådana brukade hålla till på den tiden. Enligt
fotona därifrån såg bilen exakt likadan ut när Ole Sommer köpte
den för drygt trettio år sedan som den gör idag. Kanske hade den
renoverats och lackerats om från svart precis innan?
Man frågar sig om något har hänt med karosseriet under de tidigare åren? En möjlig teori är att man för länge sedan har lyft
av originalkarossen, alltså den då allmänt nergångna Windowersbyggda Fabric-limousinen, och ersatt den med en snarlik Hooperkaross med de Ville-utförande från ungefär samma tid. Utseendet
motsäger inte att det är en Hooper-kaross och det skulle stämma
med tröskelplåtarna. Det var inte helt ovanligt förr att man skiftade karosser. Eftersom chassina var betydligt mer hållbara, så
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FLYING RALLY SWEDEN
Program 28 Aug - 1 sept 2020
28 AUGUST - DAY 1
Arrival Day: We will collect our friends from Irland
att Arlanda Airport with our cars. Then we will take
a nice country road to our four star hotel J which is
located by the water. This hotel is where our excursions will start and end every day during your stay
there will be served a Buffet.

30 AUGUST - DAY 3
This day we will go in to our capital Stockholm and take a ferryboat from our hotel to Royal Djurgården (the
king´s hunting ground in the past). There will be approximately 10-15 min walk to the Vasa museum, with the
Vasa ship, one of the biggest tourist attractions in Sweden. After the museum visit, we will take the old tram
to a restaurant for our lunch; afternoon is free. Later we take the ferryboat back to our hotel. Afternoon free or
we take a beer or glass of wine in the glass-house by the water. In the hotel we will have a two-course dinner.

31 AUGUST - DAY 4
After breakfast, we will take the ferryboat again to
Royal Djurgården where we will be picked up by
a sightseeing bus that guides us through another
view of Stockholm. After our tour we will walk to
Stadshuskällaren where we will have our lunch. The
restaurant is placed in Stockholm City hall. After
lunch we have a guided tour in Stockholm City hall,
where the Nobel dinner is held every year. After our
guided tour we will return by walking through the
old town to take the ferryboat back to the hotel for
our Gala Dinner - this time a three-course dinner.

29 AUGUST - DAY 2
We will make a longer trip with our cars in to the countryside to the town of Köping where we will visit a
museum with many old cars. Lunch will be served at the hotel Gillet.
Before returning to Stockholm and the hotel there will be time to explore the old town. In the evening we
have a two-course dinner att our hotel J.
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1 SEPT - DEPARTURE DAY
The last breakfast together and after that there is time for checking out at the hotel. We will drive you back
to Arlanda Airport and there will be time to say good-bye, and we hope to see you soon again.
Price in Swedish kronor : 6.500 p/p in a Double room 8.680 for Single room
Bankgiro 5965-7528 Iban SE 7995000099603449529274 Balance to be paid on/before 15 April
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Rolls Royce & Bentley
Enthusiasts Club Sweden

Årsmöte och rally 2020 på Thorskogs Slott
11.30 Avresa från Thorskogs Slott.
Pris: Paketpris för Thorskogs Slott i enkel- eller dubbelrum per person 3 805 kr.
I priset ingår: Te & scones, välkomstdrink samt grillbuffé
på fredagen.
Välkomstdrink samt fyrarätters middag på lördagen.
Logi med frukost fredag till söndag. Betalas vid incheckning.
FREDAG 29 MAJ
Vi hälsas hjärtligt välkomna till Thorskogs Slott, se www.
thorskogsslott.se
15:00 Incheckning på respektive gästrum. Te & scones
med tillbehör står uppdukat i slottets salonger.
Under eftermiddagen finns slottets sexhåls pitch- och
puttingbana, boule, kubb och krocket till gästernas förfogande i slottsparken.
Här finns också fina vandringsleder i trolsk
natur.
19:00 Välkomstdrink samt dignande grillbuffé avnjutes
i Stallet.
LÖRDAG 30 MAJ
08.30 Slottsfrukostbuffén står framdukad i någon av
slottets salonger.
10.00 Vi lämnar Thorskog över dagen för rally ut mot
kusten. Rallyt går på idylliska småvägar ut mot Tjörnbroarna och Sundsby Säteri där vi från 11:00 ställer upp
bilarna i parken för ett stopp med kaffe, glass eller vad ni
önskar. Titta gärna in i småbutikerna och det lilla muséet
som visar Margareta Huitfeldts historia.
Se www.sundsbygardscafe.se
12:00 Färden går vidare över Orust via ytterligare tre
broar till Kärrastrand i Uddevalla.
13.00 Parkerar vi på Kärrastrands parkering framför
Nr 119. Lunch serveras på Kärranäs som drivs av den kända TV-kocken Fredric Andersson, som gjort 14 säsonger
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i SVT 1:s Go´Kväll med sammanlagt över 100 program.
Fredric presenterar sig, restaurangen och maten som serveras i buffé.
Värdinnan Annie-Lott Enoch presenterar Benders som
äger området och verksamheten där. Se https://karranas.
se
14:30 Anträder vi återfärden och tar oss till Uddevalla
centrum. Här hinner den som vill, besöka Bohusläns museum i Uddevalla centrum.
Återfärden går på gamla landsvägen via Ljungskile,
Backamo och Lilla Edet tillbaka till Thorskogs Slott, för
lite egen tid för att förbereda kvällen.
18:30 Serveras ett glas mousserande vin i den stämningsfulla Jägarsalen till vilket vi får höra om slottets intressanta historik.
19.00 Aftonens fyrarätters Slottsmiddag serveras vid
vackert dukade bord under kristallkronornas sken. Köksmästaren presenterar personligen kvällens meny. Vi bjuds
på musikalisk under-hållning av Mikael Myllie. Efter middagen flyttar vi ut i Salongerna för att inta kaffe avec.
Kvällen avslutas med fördel i den tegelstensklädda Thorsalen där slottets nybyggda barlounge samt dart, biljard
och bar finns att tillgå.
SÖNDAG 31 MAJ
08.30 Slottsfrukostbuffén står framdukad i Orangeriet.
Utcheckning från rummen i samband med frukost.
10.00 RREC Årsmöte i Stallet.

EXTRA LYX DÄR FÖRST TILL KVARN GÄLLER:

Boende i Slottsrum bjudes, ord. pris per person 400 kr.
Boende i Svit/Gemak bjudes, ord. pris per person 500 kr.
Dryck tillkommer.
Anmälningsavgift
500 kr/person som innehåller
lunch på rallydagen, underhållning på kvällen och annat

smått utanför slottet.
Betalas till RREC konto: Bankgiro 5965-7528. Ange ditt
namn.
Inkommen betalning och önskemål styr kön till extra lyx.
Bokning av rum senast 30-4-2020.
Anmälan / bokning av rum gör du via anmäl-ningsblanketten som du kan tanka hem. En blankett för varje rum
du vill boka. Skickas sedan till bjorn@sundqvist.se
Anmälningstiden avgör om du får bo på slottet, i svit eller
kanske lite utanför.
Blankett tanka hem
Blanketten i xls format
Blanketten i PDF format
Betalning RREC Bankgiro 5965-7528, ange ditt namn
Mer information bjorn@sundqvist.se
eller 0707-983250

RALLY RØROS 14-16 AUGUST 2020

I år går årsrallyet i RREC Norwegian Section til vakre
Røros.
Røros sin gruvehistorie er sentral i årets rally og aktivitetene speiler Røros’s helt spesielle historie.
https://www.roros.no/ Vi bor på Røros Hotell under
rallyet.
PRISER:
2 personer i dobbeltrom kr 7500.
1 person i enkeltrom kr 4350.

Påmeldingsfrist 12 april. Bindende påmeding.
Påmeldingsinformasjon på rrec.no
For mer informasjon kan jeg kontaktes på
tlf: +47 970 22 998 eller e-post rrecnorge@gmail.com
Mvh
Stig Roar Johansen
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60 V8
ÅR
MED

en 15 november 2019 firade Rolls-Royce och
Bentley ett sällsynt 60-årsjubileum. Egentligen borde jubileet ha annonserats redan den 1 oktober för då
var det exakt 60 år sedan Rolls-Royce Motor Cars
Ltd och Bentley Motors Ltd gemensamt och samtidigt lanserade den nya V8-motorn på Parismässan.
Den nya motorn var avsedd för modellerna Silver
Cloud och S series, som från och med det blev Silver
Cloud II respektive Bentley S2 och Continental S2
utan några synliga förändringar i övrigt samt för den
helt nya modellen Phantom V. Detta betydde samtidigt slutet för den ärevördiga sexcylindriga motorn,
som hade anor från Rolls-Royce Twenty HP men
hade genomgått stora konstruktionsändringar under
sina drygt 35 år. Sedan introduktionen 1959 har V8-

motorn också ändrats flera gånger, inte minst när det
gäller dess prestanda men även principerna och dimensionerna har hela tiden varit desamma, om man
bortser från att slaglängden ändrades 1971 från 3.6 till
3.9 tum och den största förändringen 1982 genom turbomatningen som gav motorn 50 procent mer kraft.
De yttre dimensionerna ändrades också flera gånger
för att anpassa V8:an till motorrummens dimensioner i nya modeller. Men framför allt steg effekten från
ursprungliga ca 200 hästar, som ansågs tillräckligt då
1959, till 530 hästar i 2020 års Mulsanne. Enligt Bentley Motors har V8:an tillverkats i 35.898 exemplar
sedan 1959. Den gamla V8:an ska inte förväxlas med
4-liters V8:an för Bentley Continental GT, Bentayga
och nya Flying Spur som med dubbelturbo ger hela
542 hästar och är konstruerad inom VW Group.

RREC SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE
Från vänster: Magnus Almér, Hans Örming, Stefan Tanzborn, Per Östlund, Gert Westergren,
Åke Hultgren och Jan Segerfeldt
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NYT FRA BESTYRELSEN
I HUNT HOUSE

Svenska Sektionens Styrelse Och Funktionärer
Styrelse

Per Östlund
Ordförande
Villa Sjöhammar, 77499 By Kyrkby
Tel: 070-5374330
Epost: chairman@rrec.se
Stefan Tanzborn
Vice Ordförande, Annonser och
sponsring
LJusnevägen 9 E, 128 48 Bagarmossen, tel 0708-475909. Epost: stefan@
tanzborn.com
Hans Örming
Sekreterare, Krakelspektakelgatan 3,
168 70 Bromma
Tel: 070 5614167
Epost: secretary@rrec.se
Gert Westergren
Kassör Bankgiro: 5965-7528
Baldersvägen 39, 137 70 Dalarö
Tel: 070 5557799
Epost: treasurer@rrec.se

D.16.december 2019 var der igen bestyrelsesmøde i Hunt House
og der var igen en fyldt agenda for mødet.
Det var vigtigt for bestyrelsen at gennemgå brevet fra de kontinentale sektioner. Brevet handler om at der er en fornemmelse i
de Kontinentale sektioner af klubben, at man betaler for meget
for medlemskabet af moderklubben i Storbritannien og at man
ikke får værdi for pengene.
Brevet er yderst kritisk overfor den måde som bestyrelsen agerer
på, og det var yderst vigtigt for bestyrelsen at svare.
Vi gennemgik minutiøst alle punkter i brevet og det var klart for
alle, at vi har fået til opgave at ændre balancen mellem de Britiske
sektioner og de Kontinentale sektioner.
Emnet bliver et af de vigtigste på AGM 2020, så jeg vil opfordre
til at mange repræsentanter fra Kontinentet dukker op. Der var
samtidig stor enighed om, at vi skal gøre mere via video for at
alle kan være med og f.eks. transmittere foredrag ”on-demand”
og sende 2020 AGM live på nettet. Derudover vil vi som et eksperiment producere en introduktions video om, hvad man kan få ud
af at være medlem af RREC og hvordan organisationen er bygget
op. Det betyder også en del for de Britiske medlemmer, at de kan
opleve mere af det, der sker i Hunt House, selvom de bor langt
væk fra klubhuset. Og derudover mener jeg at det faktisk ret rart,
at møde/se dem, som man ringer til, når man kontakter klubben.
Vores formand fik til opgave at skrive et fyldigt svar til Jürg Binh –
den Schweitziske formand, der har forfattet brevet sammen med
en anseelig del af de kontinentale sektioner.
En af opfordringerne i brevet fra kontinentet var, at man savner
en klar strategi. Derfor enedes vi om at bestyrelsen skulle holde et
møde i Januar – specielt med henblik på strategi.
Under gennemgangen af regnskaberne var der flere, der blev opmærksomme på de underskud, der opstår ved udstillingerne NEC
i Birmingham og på Annual Rally og et par andre arrangementer.
Arrangemeterne får underskudsdækning af klubben – og er med
til at ændre ballancen mellem ”value for money” for Briterne og
Kontinentet. Vi vil fremover bede om bedre budgetter, så underskudsdækningen ikke bliver benyttet i så høj grad. Ian Hick (vores
Chairman) har tilbudt, at den tyske sektion kunne stå for en stand
på Essen-messen. Med støtte fra Hunt House – både økonomisk
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og administrativt.
Vores direktør for finanserne havde opnået revisionens ros for
regnskabsåret 2018-19 – der jo slutter ved udgangen af oktober.
Det voldsomme underskud sidste år var nu vendt til et (lille) overskud.
Til trods for ros fra mange af de tilstedeværende til Knud Blæsbjerg – vores finansdirektør – følte han alligevel, at der var for
mange små ting, der var negative og føltes som kritik, så efter
mødet meddelte Knud, at han ville fratræde sin post i bestyrelsen.
For mig var det lidt af et chock, men Knud var ikke til at overtale
til at fortsætte. Det betyder, at vi mangler en, der kan hjælpe Ian
Dorward (vores General Manager) og Claire Seymour med at få
styr på økonomien.
Vi havde for et stykke tid siden et møde med Mark Hardy – et
mangeårigt aktivt medlem af klubben. Han tilbød sin hjælp indtil
Generalforsamlingen – og bestyrelsesmedlemmerne accepterede
pr.mail.
D.17.januar skulle vi så afholde strategimøde. Mødet gik ikke helt,
som vi havde ønsket. Mark havde et par ønsker til ændringer i det
allerede godkendte regnskab for 2018 – 19. Hans gennemgang varede lidt længere end beregnet, så vi nåede kun de første punkter
af dagsordnen .
Derfor indkaldtes til endnu et strategimøde i starten af marts – så
vi kan være klar til AGM i April.
Glæd Jer til et mere interessant og spændende AGM-møde.
Som nævnt tidligere skal vi reducere ”The Board” fra 10 til 8 direktører over to år – en om året. Men efter Knud Blæsbjergs afgang er det nødvendigt at vælge to nye til direktionen i år.
Der er mange Kontinentale medlemmer, der endnu ikke har modtaget årbogen for 2019. Der er blevet klaget fra mange sider. Redaktøren lover at alle medlemmer har modtaget årbogen inden
midten af Februar. Hvis i ikke har modtaget årbogen i februar, må
I meget gerne kontakte mig.
Årbogen er måske ikke så vigtig for Dig – men den er faktisk vigtig
for klubben, da den på grund af reklameindtægterne giver klubben i ikke ubetydelig indtægt hvert år.
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