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SEKTIONERNA
Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet

www.rrec.se   
För medlemskap se info 
på hemsidan.
Plusgiro: 495 29 27 - 4  
Bankgiro: 5965 - 7528

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

Kjære medlemmer

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

Åge Antonsen
Formann

RREC Norske seksjonen.

Hvilke omveltninger vi har vært med på si-
den jeg skrev leder til nummer 1- 2020 av 
vår fantastiske Skandinaviske Bulletin.
Coronavirus COVID-19 satte i løpet av få 
dager hele vår agenda ut av spill. Vi så at 
det ble nødvendig til å avlyse vårt tekniske 
seminar hos Auto Askim. Planlagte  rally 
i Danmark og Sverige ble også avlyst og 
AGM i England fikk oppleve samme skjeb-
ne. Vårt eget rally i august på Røros ble av 

Kära medlemmar
styret avlyst rett etter påske. Våre ønsker 
om en aktiv Facebook side for å få dere til å 
komme sammen oftere har også blitt satt 
på vent.  Det samme med ønsker og håp 
om utvidet kontakt med de eldste Rolls-
Royce på østlandsområdet.
Med andre ord. Vi  står tomhendte igjen 
og ingen aktiviteter på programmet i 2020 
har blitt og blir gjennomført. Året må nul-
les ut, eller må det det?
Vi håper fremdeles på at vi kan gjennom-
føre et besøk hos Norges nye Bentley for-
handler på høstparten. Informasjon på E-
post og på Facebook/hjemmeside.
Når dette skrives har det kommet retnings-
linjer som åpner Norge litt opp igjen, og 
det ser ut til at det blir noen muligheter til 
å treffes.
Grupper på 50 personer kan delta i ar-
rangementer dersom regler om  en meters 
avstand kan gjennomføres. Her er det noen 
muligheter og vi i styret skal gå litt i ten-
keboksen og se om vi likevel kan finne på 
noe hyggelig å gjøre innenfor sesongen for 
bruken av våre biler. Følg med på Facebook 
og vår hjemmeside.
Når det gjelder de litt turbulente tider 
i moderklubben’s styre er det ikke noe 
konkret nytt å melde som angår vår drift 
i Norge. Jeg deltok på en videolink med 
representanter for styret i moderklubben 
for noen dager siden i håp om at noe nytt 
kunne fremkomme. Det er med beklagelse 

Hoppas allt är väl med er alla. Nu gäller 
det ju bara att gilla läget och tänka på al-
las hälsa. Även om vi inte kan besöka släk-
tingar/vänner är det viktigt att visa dem 
omtanke och värme.
Våra bilar har ingen Corona och både vi och 
bilarna mår bra av att få röra på sig. Vårt 
land är fantastiskt. Vi tar turer i Dalarna i 
vårsolen och inser att vi i detta land är så 
lyckligt lottade.
Vi har under vår livsresa upplevt så många 
märkliga ting: Kalla kriget, månlandning-
en, Berlinmurens fall, räntor från 500% till 
minusränta och nu senast minuspris på 
olja. Omtumlande!
Samtidigt inser vi hur skört allting är, skul-
le ändå inte vilja ha någon kristallkula för 
fortsättningen... De flesta förändringar 
är till det positiva så nu är det bara att se 
framtiden ann med tillförsikt.  Vid nästa 
Bulletins utgivande ser läget förhopp-
ningsvis lite bättre ut. Ingen vet men det 
gäller att uthärda Corona-stormen och 

EVENEMANGSKALENDER

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

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

SVENSKA 
SEKTIONEN

DANSKA 
SEKTIONEN

NORSKA 
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.se

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.dk

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.no

Detta händer i RREC västra distriktet. 
Anmälan till Björn Sundqvist: tel 0707-
983250 eller mail: bjorn@sundqvist.se

Se aktuell kalender 
på hemsidan rrec.se

å melde at det ble med gjentagelser av 
kjente formuleringen fra år tilbake og ing-
enting nytt og konkret.
Når nå vårt rally i Røros ble avlyst så falt 
også gjennomføringen av vårt årsmøte i 
august bort. Vi vil når forholdene ligger til 
rette for å arrangere dette,  innkalle til års-
møte på et egnet sted sentralt på Østlan-
det. Vi vil sende ut E-post til dere om tid og 
sted når dette er bestemt. Jeg beklager at 
aktivitets nivået blir mindre enn planlagt 
dette året og  lover at når tidene blir mer 
normale skal vi komme sterkere tilbake.
Ett ledd i dette vil bli Rally Telemark til 
neste år. Her er planlegging i god gjenge 
og forvent at det blir muligheter for en 
hel ukes rally. Vårt medlem John Ausland 
har planene klare og han har tidligere vist 
god evne til å lage hyggelige og spennende 
rally. Gled dere!
Gled dere også over at sommeren står for 
døren og gled dere over at det ikke det er 
restriksjoner på å bruke ‘grombilen’ selv i 
disse Corona tider.
Med ønske om en fin sommer til dere alle.

ändå planera framåt. 
Inställda aktiviteter, rallyn etc får vi ta igen 
nästa år, det ser vi verkligen fram emot 
och samtidigt få träffa så många av er som 
möjligt. Beträffande årsmötet kommer 
ny information så fort läget förbättrats. 
Vi planerar att hålla årsmötet 2020 i mel-
lansverige preliminärt runt månadsskiftet 
september - oktober.
Årsmötet 2021 kommer att avhållas på 
Thorskogs Slott 21 - 23 maj. Björn Sundquist 
är general. För 2022 är planeringen i full 
gång för Åland (Stefan Tanzborn).
I år är det 40 år sedan RREC Svenska sek-
tionen bildades. Se intressant artikel av 
Jan Segerfeldt i detta nummer. Historiens 
vingslag känns onekligen.
Sköt om Er!
Kind Regards

Per Ö
ordförande RREC-svenska sektionen

Kære Alle
Jeg vil starte med at citerer en stor dansk 
digter Dan Turèlls meget kendte digt ”Hyl-
dest til hverdagen” der aldrig har givet så 
meget mening, som de sidste uger.

 
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie hvor jeg holder af 
hverdagen
Jeg holder stinkende meget af hverda-
gen
 
For intet har været som det plejer og det er 
hårdt for os mennesker. Der er slet ingen 
grænse for hvor meget jeg kan nævne, som 
jeg savner og her er RR-klubben en af de 
ting.

I dette jubilæumsår var alle ressourcer sat 
til, for vi skulle fejre den danske sektions 
40 års jubilæum, men desværre er verden 
ramt af en Covid-19-pandami og alting har 
forandret sig, så aflysning på aflysning er 
det vi har mødt dette forår. Det er vigtigt vi 
passer på os selv, så vi alle kan fejre jubilæet 
til næste år, selv om vi er blevet et år ældre 
!!!!

Ole Hviid har tidligere skrevet om proble-
merne i ”Moderklubben” og de er bestemt 

ikke blevet mindre. Jeg vil gerne nævne, at 
udviklingen i de seneste måneder viser, at 
den britiske forvaltningskomite er ved at 
rive sig selv i stykker og viser sig at være 
fuldstændig inkompetent til at løse proble-
mer. Som den schweiziske sektion nævner i 
et brev til bestyrelsen: ”Vi har ikke brug for 
en britisk ledelseskomite eller et jagthus 
for at få succes i vores land.” Der er nu stil-
let nogle krav fra de europæiske klubber til 
Rolls-Royce Enthusiasts` Club om at komme 
med en fremtidsorienteret strategi og evt. 
en genstart af en helt ny hovedbestyrelse, 
før de Europæiske sektioner igen vil betale 
og få tillid til Rolls-Royce Enthusiasts` Club.
 
Vi i den danske bestyrelse venter nu på re-
geringers udspil, hvad vi kan fortage os i 
sommer, tanken går på et evt. en dags ar-
rangement.

Pas god på jer selv.

Frans Goldbach
RREC Danske Sektion

Många arrangemang för 2020 är ty-
värr inställda eller flyttade på grund 
av Corona-pandemin. Enstaka träf-
far kan möjligen bli av eller ställas 
in med mycket kort varsel. Läs därför 
alltid på hemsidan rrec.se för att ta 
del av aktuell information som berör 
vår klubbverksamhet.

- Deltagande i eventuella RREC
-arrangemang sker på egen risk.
- Håll alltid avstånd.
- Följ alltid de råd som har meddelats 
av Folkhälsomyndigheten.
- Var ansvarstagande.
- Skydda våra äldre (70+).
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BROSCHYREN: 
ROBERT JANKEL DESIGN

JanSegerfeldt

obert Jankel var en fö-
retagsledare som växte 
upp i London, där han tog 
sina första steg ut i för-
värvslivet efter avslutad 
ingenjörsutbildning för 

att pröva på att jobba som bilförsäljare och 
samtidigt renovera en gammal Rolls-Roy-
ce från 1930 som han hade kommit över 
billigt. Detta gick inte direkt strålande, så i 
stället han hamnade tillfälligt i klädmode-
branschen. Där utvecklade han sina kun-
skaper inom design för att sedan kunna 
få nytta av dem i sin nästa professionella 
utkomst, nämligen som bildesigner. Han 
grundade företaget Panther Westwinds 
i Weybridge en bit utanför London 1972 
för att börja tillverka specialbyggda bilar. 
Namnet på temat farliga djur i djungeln 
snodde han från Jaguar, som han också 
hade som förebild när han tog fram en re-
plika av en SS 100, sportbilen från 1930-ta-
let som hade byggts av SS, som efter kriget 
bytte namn till Jaguar Cars. Panther J72 
fick naturligtvis en modern Jaguar-motor. 
Fler bilmodeller skapades och några gick 
att sälja med viss förtjänst men 1979 var 
konkurs oundviklig. Efter några olika mer 
eller mindre lyckade försök till specialbilar 
var Robert Jankel Design Ltd, som det nya 
företaget nu hette, inne på att bygga om 
dyra Rolls-Royce- och Bentley-bilar.

Broschyren i den här artikeln är från 
1988/89. Då kunde RJD erbjuda en mång-
fald olika ombyggen, alla baserade på 
Rolls-Royce Silver Sprit/Silver Spur eller 
Bentley Mulsanne. Alla varianterna hade 
designats av Robert Jankel personligen 
och hans team och byggts av hans anställ-
da, som enligt broschyren uppgick till 400 
personer. De hade redan hunnit bygga 
över 5.000 bilar vid det laget.
Jankel berättade stolt att hans företag 
hade fått det exklusiva uppdraget av 
Rolls-Royce Motor Cars Ltd att bygga de-
ras förlängda limousine på Silver Spur-
bas. Det är den i broschyren beskrivna på 
mitten kapade och med en 111.76 cm extra 

genom att konvertera en Silver Spirit. Resultatet blev Azur 2 door 
Spyder by Jankel. Ett omfattande förstärkningsarbete av bärande 
bottendelar på karossen var nödvändigt för att kunna undvara 
ståltaket. Det krävdes rätt mycket mig-svetsningsarbeten för att 
få en sådan bil färdig. Man brukar också påpeka att allt inred-
ningsarbete som blir en konsekvens av att man förstör en origi-
nalbil kan ta upp till 500 timmar att ställa tillrätta igen. Det fanns 
också en Azur two door Coupe för den som tyckte att Silver Spirits 
fyra dörrar var två för mycket men man ville behålla taket på.

nytillverkad insats förlängda Presidental 
med sex dörrar och tre säten i rad och 
utan mellanruta eller Spur Limousine II 
med konferensrum i aktern bakom mel-
lanrutan och all lyx man kan önska sig i 
form av air condition, teveapparater, cock-
tailkabinett med kylskåp, telefoner mm. 
Man kunde också få den som Turbo 44 
inch med Bentley-front. 

Det var korrekt att Rolls-Royce i Crewe 
hade certifierat Jankels tillverkning av de 
länga limousinerna. Orsaken var att Cre-
we saknade resurser för tillfället att bygga 
dem i egen regi och det skulle dröja ytter-
ligare ett par år innan deras egna touring 
limousine-version var klar för tillverkning. 
Avtalet med RJD gällde åren 1983-1989.

Men Jankel hade fler ess i rockärmen. Den 
mest sensationella bilen han hade tagit 
fram måste ändå vara hans Bentley Turbo 
Gold Label, vars like inte skådats i bilvärl-
den. Den bygger på komponenter från 
Bentley Mulsanne Turbo men i en hand-
byggd helt unik kaross av aluminium som 
påstås inte ha någon Rolls-Royce- eller 
Bentley-bakgrund. Nu måste väl botten-
plattan ha lånats från någon annan då be-
fintlig bilmodell för det skulle ha varit all-
deles för svårt för RJD att bygga upp en bil 
helt från scratch men det är faktiskt oklart 
vilken. Det blev ändå inte billigt för den 
Gold Label-köpare som ville skilja sig från 
mängden, för varje exemplar lär ha kostat 
en kvarts miljon pund. Bara två tillverka-
des och en köpare var sultanen av Brunei.

Val d´Isere är en populär vinterort för skid-
åkare och sådana behöver en kombi för att 
få plats med skidutrustningen. Rolls-Royce 
och Bentley erbjöd ingen kombi, så Jankel 
ställde tjänstvilligt upp med en praktisk 
ombyggnad. Man kunde välja mellan den 
korta eller långa hjulbasen och som ex-
trautrustning erbjöds också fyrhjulsdrift. 
Denna specialanordning fixade Jankel 
genom att utöver den vanliga drivningen 
på bakhjulen lägga till framhjulsdrift via 

en motor per framaxel som är kopplad till en hydraulpump som 
i sin tur är ansluten till transmissionen. Framhjulsdriften kopplas 
automatiskt ur vid farter över 45 km/t. Sultanen av Brunei köpte 
även någon av dessa kombiversioner. Val d´Isere kombi gjordes i 
elva exemplar.
Eftersom Rolls-Royce och Bentley fastnade för att fortsätta tillver-
ka den gamla Cornichen trots att man gått över från Silver Sha-
dow-generationen till Silver Spirit-generationen, så kunde Jankel 
tillfredsställa dem som önskade en något modernare cabriolet 
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Förlängda varianter av Silver Spirit och Silver Spur gjordes av flera 
andra småfirmor men Jankel var den enda som hade Rolls-Royce 
Motor Cars fulla förtroende att göra dem enligt ”senaste ingen-
jörsteknologi”. Man kunde beställa bilen via Rolls-Royce i Crewe 
men det var RJD som underentreprenör som byggde dem genom 
att skära sönder standardbilar och lägga till en sektion i mitt och 
svetsa ihop dem igen. Sammanlagt tog det RJD tre månader från 
beställning till leverans. Limousinerna gjordes i olika längder. Den 
kortaste var bara 10 tum (25.4 cm) och kallades Antibes. Nästa 
storlek var 30 tum (76.2 cm) förlängd och kallades Beaulieu. Om 
man ville ha den ytterligare litet längre fanns Nice med en 36 
(91.44 cm) eller 42 tum (106.68 cm) inskjuten och fastsvetsad för-
längare. Den tidigare nämnda sexdörrade versionen var 44 tum 
(111.76 cm) längre än standardbilen, så det erbjöds många olika 
längder för kunderna att välja mellan.

Den av RJD ombyggda bil som överträffar alla andra måste ändå 
vara den version av förlängd limousine som Jankel hade döpt till 
Royale. Det hörs ju direkt på namnet att den var toppen av exklu-
sivitet och att det var fråga om en head-of-state limousine som 
utgjorde ett modernt alternativ till den traditionella Rolls-Royce 
Phantom VI statslimousine som snart skulle komma att läggas 
ner. En Royales byggkostnader skulle förmodligen vara så höga 
att bara miljardärer vågade fråga om priset. Den var inte bara 

förlängd med 46 tum (116.84 cm). Hela karossens utformning var 
ändrad, inklusive dörrarna, som var fem cm högre än standard och 
taket som var drygt tio cm högre än annars, plus en massa andra 
anpassningar och modifieringar av bilens utseende så att de till-
sammans skapade en snygg helhet. I den här moderna limousinen 
var innerutrymmena till och med mer generösa än på självaste 
Phantom VI:an. Naturligtvis kunde man få sin Royale med inbyggt 
personskydd, alltså bepansrad och fullt skottsäker, men av hänsyn 
till kundernas säkerhet ville Jankel ogärna specificera exakt vad 
ett sådant åtagande innebar. RJD gjorde 103 stycken Silver Spirit/
Spur limousines totalt under 1980-talet.

Hela koncernen Jankel Corporation plc omfattade på 1980-talet 
fem bolag där exempelvis utveckling av bilar i RJD var en verksam-
het, utveckling av stora fartyg en annan och utformning av pan-
sarskydd för bilar en tredje. RJD hade sin fabrik i Weybridge. Idag 
bygger Jankel Group pansarfordon för polis och militär. Robert 
Jankel själv avled 2005.

Den påkostade och attraktiva broschyren på bilderna, RJ - Coach-
built Rolls-Royce and Bentley Motor Cars, är producerad av RJD på 
eget bevåg och utan medverkan av Rolls-Royce Motor Cars Ltd. 
Den omfattar 20 sidor i A4-format och har utformats av Kingsgate 
Communications Ltd.
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branschen - alla dessa osjungna hjältar - medan en del av de mer 
kända, ibland inte helt rättvist i förhållande till sina begränsade 
insatser, har frontat och stulit all uppmärksamhet). Sannolikt var 
vår doldis Biddle anställd som designer eller konstruktör/ingenjör 
hos Carlton. När det blev känt att Mayfairs lokaler skulle bli lediga, 
så passade han på att starta eget där under Corinthian-namnet. 
Firmans verkstadsadress uppges som 75 Kilburn Lane, London 
W10, vilket stämmer bra överens med den plats där den tidigare 
mer kända karosserimakaren Mayfair Carri-age Company höll till 
fram till sent 1934. Mayfair hade bildats 1925 och gjorde många 
karosser på chassin från Rolls-Royce, Bentley och Alvis, både innan 
och efter de flyttade vidare till Hendon strax i närheten.

När Corinthian Coachwork Ltd tog över Mayfairs gamla lokaler i 
slutet av 1934 så var det alltså för att bygga lyxiga kvalitetskaros-
serier på exklusiva chassin. Ett sådant från Bentley, ett 3 1/2 litre-
chassi med nr B65BN, anlände till Corinthian den 20 september 
1934. En annons för karossfirman publicerades i den engelska 
motortidningen The Motor den 16 oktober samma år. En artikel 
om bilen togs in i samma tidning den 9 april 1935, när ekipaget 
var färdig-byggt och klart för leverans. Dock levererades bilen 
till Mrs Phyllis Robins först den 12 september 1935 och fick reg nr 
BYV187, ett London-nummer. Det blev bara denna enda Bentley 
som byggdes av Corinthian.

Hur är det möjligt att en nystartad karossmakare kan tillverka 

kvalitetskarosser från scratch efter en helt egen unik design på 
mindre än ett år? Det hela vore nog omöjligt om inte en kvalifice-
rad formgivare och några hantverkare låg bakom tillverkningen. 
Den skickliga formgivaren kan alltså ha varit William Pearson 
Biddle. Han kanske fick med sig ett par duktiga yrkeskollegor 
från Carlton. Kanske lämnade Mayfair, när de övergav lokalen i 
Kilburn, även efter sig viss verkstadsutrustning för karossbyggeri. 
Man startar annars inte en fungerande verksamhet från scratch 
på så kort tid. Eftersom ingenting har hörts om verksamheten ef-
ter 1935 så drevs den nog aldrig vidare, även om det förekom-mer 
obekräftade uppgifter om att det i Corinthians namn fortsätt-
ningsvis byggdes små serier av bilar för Ford i Da-genham. 
Gränserna mellan olika karossfirmor och deras personal var gan-
ska flytande på den här tiden, så det är fullt möjligt att karossen 
på Bentleyn inte alls byggdes av Corinthian - eller bara delvis - 
eller så frontade namnet Corinthian som den som ansvarade för 
försäljningen av bilen, medan jobbet gjordes av någon liten un-
derentreprenör, som det fanns mängder av vid den här tiden. Vi 
bör inte glömma bort att beteckningen karossmakarfirma sällan 
betydde stor fabrik. De flesta var knappt större än en liten bilverk-
stad. I Corinthians fall kan den ha varit så liten att högst en eller 
ett par bilar kunde arbetas på samtidigt. Den omständigheten att 
det gick ca fem månader mellan det att bilen var färdig-byggd 
och att den fick sin första köpare tyder på att detta inte var ett 
rent beställningsjobb.
Kanske var Mrs Robins inte helt nöjd med bilen för redan den 

DEN OKÄNDA 
CORINTHIAN

JanSegerfeldt

       ilken härligt spännande design denna individualistiska Bentley 
3 1/2 litre har fått. Det riktigt lyser om designen att den måste 
ha gjorts av en erkänt skicklig formgivare med sinne för moderna 
idéer. Uppenbarligen har han ha influerats av sena 1920-talets 
franska modeströmningar inom arkitektur, konsthantverk och 
heminredning med sina tydliga inslag av art deco. Även i övrigt 
har utseendet ett kaxigt formspråk som talar franska. Här finns 
inga spår av de typiska linjer som brukar utmärka engelskt kon-
servativa karosserier. Men bilens identitet är ändå helt klart 
engelsk, för förutom att chassit är engelskt, så har den ett Three-
position Drophead coupe-karosseri av Corinthian Coachwork Ltd i 
London. Alla har väl hört talas om Corinthian?

Om inte så är det helt ursäktligt, för inte ens en av de största 
Bentley-kännarna på sin tid, författaren Johnny Green, kunde 
identifiera bilen rätt när han skrev sin bok Bentley Fifty years of 
the Marque 1969. Han kände visserligen till den och hade med en 
bild av den i boken men han trodde då att karossen kom från nå-
gon belgisk eller fransk firma för den påminde honom om några 
specialbyggen som Citroen hade 1935. Ett fullt rimligt antagande 
från hans sida om det inte vore för att det var helt fel! 
 
Corinthian - Varför valde en engelsk karossfirma detta exotiska 
namn? Fanns här någon slags koppling till den grekis-ka ön Korint 
i Medelhavet?. Eller hade man lånat namnet från den klassiska 
romerska arkitekturen, där man talar om korintiska kapitäl på 
antikens eleganta pelare? Vad kan det vara för ett underliggande 

designmässigt budskap som gömmer sig här? Kanske var perso-
nen som startade företaget grek? Eller var han bara religiöst lagd 
och djupt inspire-rad av korintierbreven i bibeln? Här krävdes litet 
ytterligare undersökningar.

Karosserifirman är alltså inte särskilt känd och dess existens verkar 
ha varit extremt kortvarig. När man slår i det stora uppslagsverket 
The Beaulieu Encyclopaedia ofThe Automobile Coachbuilding, så 
hittar man inte något om en firma med det namnet i huvudde-
len. Om man däremot går vidare till tillägget, som tar upp mindre 
kända firmor för vilka informationen är väldigt knapphändig, så 
kan man läsa där kort och gott att Corinthian gjorde tre karosser, 
varav en på Bentley-chassi och två på Lagonda Rapier-chassin, i 
en lokal som övertagits från Mayfair Carriage Co 1934. Detta är 
således inte mycket man får veta här.

Vid olika sökningar på Wikipedia på internet får man fram att 
karossfirman Kelvin Carriage Company bildades 1924 men re-
dan 1925 bytte namn till det senare mer kända Carlton Carriage 
Company. Carlton fortsatte att bygga nya karosserier bland annat 
på Rolls-Royce och Bentley till 1939. Carlton agerade också som 
underleverantör för Con-naught och Offord, som ibland står som 
tillverkarnamn på Rolls-Royce- och Bentley-karosser. En man som 
hette William Pearson Biddle uppges ha valt att lämna Carlton 
1934 för att starta det nya Corinthian Coachwork Ltd. Vem var då 
denne William Pearson Biddle? Han är inte omtalad för någon pre-
station i bilsammanhang (men så är det i och för sig för de flesta i 
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9 dec 1936 överlät hon bilen till en ny ägare, J James från Stockton 
on Tees. Designen var det då rakt inte något fel på, den verkligen 
skriker av stolthet och skaparlust och kunde knappast ha gjorts 
av några glada amatörer. Den enda nackdelen med de här krea-
tiva utsvävningarna är att det har blivit litet krångligt att åbäka 
sig i och ur på grund av den ovanliga formen på framskärmarna 
som i sin tur medför att dörrarnas nederkanter är för högt skurna. 
Kvinnor fick det nog särskilt besvärligt att föra sig elegant i och 
ur bilen på grund härav. Konfrontationen mellan fräck design och 
praktisk användbarhet brukar annars vara något som individua-
listiska ägare får finna sig i att leva med. Men Mrs Robins hade väl 

inte det tålamodet.
Egentligen är det förvånande att inte fler Bentley-köpare impone-
rades av denna fräsiga bil och själva ville beställa något liknande 
efter att den blev så omskriven och uppmärksammad i motor-
tidningarna. Men det skulle ändå ha varit för sent, för Corinthian 
Coachwork Ltd försvann nästan fortare än det dök upp.

Karossen på chassi nr B65BN blev således det enda Bentley-ex-
emplar som gjordes. Bilen har bara haft tre ägare efter J James. 
Sedan 1959 och fram till för några år sedan tillhörde den en och 
samma familj. 1965 var bilen i så bedrövligt skick att den student 

som hade den då inte ville köra den längre och ställde in den i en 
lada i Burton on Wirral och glömde bort den, ända tills hans son 
hittade den på 1980-talet och kostade på den en omfattande re-
nove-ring, som höll den igång till 2007 när den åter blev stående. 
2011 genomgick den en ny renovering som gick på exakt £83.538 
under ledning av Ken Lea. För några år sedan fick Dale & Stepsons 
i London in bilen till försäljning. Vid ett besök där passade vår 
dåvarande ordförande i svenska sektionen av RREC, Rune Johans-
son, på att provsitta bilen och kan intyga att dörrformen inte var 
den bästa för smidig i- och urstigning. B65BN blev kvar hos Dale 
& Stepsons fram till den 30 juni 2019 då den såldes på auktion 

hos Bonhams för £144.900. Nu står den i stället hos en bilfirma 
i Tyskland, som begär €199.500 för den. Vi får hoppas att denna 
attraktiva och intressanta Bentley 3 1/2 litre one-off snart hittar 
en ny ägare/förvaltare som tycker om att använda den och vill 
fortsätta att visa upp den. Kanske denne också ser till att slutföra 
den kompletta och definitiva historiken om Corinthian Coach-
work Ltd. Med den här artikeln har vi inte fått fram något exakt 
klarläggande av alla förhållanden kring Corinthians existens men 
vi vet i alla fall litet mer om B65BN än vad Johnny Green visste för 
50 år sedan.
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         förra numret av RREC Skandinaviska Bulletinen berättade 
jag  om hur Pressed Steel kom att ta över tillverkningen av stan-
dardkarosser för Rolls-Royce- och Bentley-chassin efter andra 
världskriget och hur detta så småningom ledde till att bruket av 
karossbyggda bilar (coachbuilt) försvann nästan helt, i vart fall i 
och med införandet av Silver Shadow-generationen med sina mo-
derna självbärande karosser. Vän av ordning borde ha saknat en 
redogörelse från mig om tillverkningen av Silver Shadow-erans 
coupé- och cabrioletmodeller, som också innebar en brytning med 
gamla karossbyggartraditioner. Den redogörelsen kommer här.

Nästan samtidigt med introduktionen av Rolls-Royce Silver Sha-
dow och Bentley T (oktober 1965) presenterade Rolls-Royce de nya 
modellerna Silver Shadow och T series two-door saloon (mars 
1966) och drophead coupe (september 1967). Ingen av de sist-
nämnda tillverkades av Pressed Steel. De byggdes inte i Rolls-Roy-
ce-fabriken i Crewe heller - men de flesta konstruktionsdelarna 
kom ändå från samma ställe som fyradörrarsmodellerna, om man 
bortser från det yttre plåtpanelerna på karosserna, för de var helt 
och hållet annorlunda.

CORNICHE 
FRÅN H J MULLINER PARK WARD

JanSegerfeldt

Om vi går tillbaka till början av 1960-talet, så hade i princip all 
tillverkning av Rolls-Royce Motor Cars specialbilar koncentrerats 
till två företag, Park Ward och H J Mulliner. Rolls-Royce Motor Cars 
köpte in sig med andelar i karosserifirman Park Ward redan 1939 
och efter kriget blev det helägt, medan den ännu utomstående ka-
rossfirman H J Mulliner förvärvades 1959. Avsikten med förvärven 
var förstås att rationalisera så långt det var möjligt, så att man helt 
inlemmade båda dessa små karossbyggarfabrikers verksamhet i 
Rolls-Royce Motor Cars Ltd. Det dröjde dock ett par år innan denna 
målsättning kunde genomföras i praktiken. Till att börja med så 
bildades en ny enhet 1961 under namnet H J Mulliner, Park Ward 
Ltd. Snart flyttade H J Mulliner ut ur sin gamla verkstad Bedford 
Park Works på Flanders Road i hörnet mot Bath Road i Chiswick i 
London. Samtidigt organiserades Park Ward i Willesden om, så att 
all verksamhet i de tidigare två småföretagen kunde ske under en 
och samma hatt i Willesden. Här tillverkades Bentley Continental-
modellerna som t ex ”Chinese eye”-modellen liksom Flying Spur 
med två eller fyra dörrar och med Bentley eller Rolls-Royce-grillar 
fram till dess att de nya chassilösa Silver Shadow och T series tog 
över. Modellbytet innebar en komplett omställning av allt arbete 

I

i Willesden efter 1966. Från att ha varit en specialisttillverkning av 
karosserier i liten skala blev det nu body engineering för hela slan-
ten, alltså en slags karossuppförande som innebar konstruktion, 
svetsning och montering av färdigpressade plåtar snarare än det 
finsnickeriarbete som hade varit deras styrka tidigare. Nu var nog 
inte allt arbete helt nytt för arbetsstyrkan, för de som hade jobbat 
hos Park Ward hade fått tillfälle att lära sig svetsningsarbeten i 
stål redan så tidigt som 1935, när Park Ward började göra Bentley-
bilar med standardiserade stålkarosser. Samma hos H J Mulliner 
efter 1950, för där hade man övergått till att bygga sina så kallade 
”lightweight”-karosser i stål och aluminium i små serier. Ändå var 
de nya chassilösa modellerna en stor utmaning för det nybildade 
H J Mulliner, Park Ward Ltd, så en hel del förberedelser och inves-
teringar krävdes för att byggandet skulle kunna köras igång. 1981 
flyttade det lilla HJM-PW-företaget till en ny lokal alldeles intill, 
en stor trevåningsbyggnad som tidigare hade tjänat som servi-
ce- och reparationslokal för Rolls-Royce- och Bentley-bilarna i in-
dustriområdet på Hythe Road, en liten tvärgata till Scrubs Lane 

i Willesden, London NW10. Efter att man dessutom hade köpt in 
två närliggande fastigheter, kunde man starta modern biltillverk-
ning här med modifierade Silver Shadow-bottenplattor med ka-
rosstommar som anlände från Pressed Steel Fisher i Cowley. De 
halvfärdiga basenheterna monterades på löpande vagnar och 
passerade olika arbetsstationer på vägen genom fabriken och 
byggdes upp och svetsades ihop och kompletterades med delar 
som inhämtades från diverse underleverantörer, bland annat Al-
bany Jig & Tool, Airflow Streamlines, Dowry, Boulton & Paul och 
Abbey Panels. Det inköpta materialet bestod huvudsakligen av 
färdigpressade plåtar som var ganska råa och behövde bearbe-
tas en hel del innan montering. Något egentligt karosseriarbete 
i den traditionella meningen utfördes inte längre vid bygget av 
en Corniche. Däremot förekom en hel del passnings- och handar-
bete som krävde duktiga hantverkare, eftersom alla inköpta delar 
inte nådde upp till högsta kvalitet och kraven på noggrannhet var 
något som Rolls-Royce Motor Cars absolut inte ville tumma på i 
sin egen fabrik. Den färdiga produkten skulle givetvis vara perfekt, 

Engelska hovstallets Phantom IV 
utanför entrén på Hythe Road efter en service.
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ingenting annat accepterades!
1971 döptes coupé- och cabrioletmodellerna om till Corniche, vil-
ket trumpetades ut i en stor press- och reklamkampanj, men skill-
naderna mot tidigare modeller var relativt begränsade. De tvådör-
rade specialmodellerna sålde bra i flera år och för en tid var det till 
och med långa väntetider för leverans av nya exemplar och den 
person som hade ett kontrakt på en ny Corniche-cab kunde sälja 
sin plats i kön med förtjänst vissa tider. Efterfrågan på den tvådör-
rade coupén avtog senare, så man bestämdes sig för att lägga ner 
den i slutet av 1980 medan produktionen av cabrioleten rullade 
på. 1982 inträffade ytterligare en kraftig nedgång i försäljningen 
av Cornichen och det ledde till att Mulliner Park Ward Division flyt-
tade tillverkningen 1983 till en annan mindre lokal på Hythe Road. 
1991 inträffade nästa svåra period med recession i världsekonomin 
och det påverkade såklart även Corniche-försäljningen. Samtidigt 
byggdes än så länge den gamla Phantom VI-modellen parallellt i 
samma byggnad i endast ett fåtal exemplar (som jag rapporte-
rade närmare om i RREC Skandinaviska Bulletinen nr 1 2019 sidan 
12-15) men den hade sedan länge passerat gränsen för vad som 
var rimligt att producera utifrån krasst företagsekonomiska krav 

och skulle snart komma att läggas ner. Fortsatt tillverkning hade 
ändå tillåtits på grund av dess stora betydelse för ett mycket be-
gränsat men viktigt klientel. Ingen ersättare fanns inplanerad, för 
på den moderna bilmarknaden skulle en sådan bli direkt olönsam. 
Visserligen hade man ett tag experimenterat med en förhöjd och 
förlängd sjusitsig Silver Shadow limousine men därav blev inget. 

Den sista Phantom VI lämnade Hythe Road tidigt 1992. Något 
längre in på året avskedades nästan 500 av de 540 anställda och 
de få som fick jobba kvar byggde Corniche-cabriolet-karosser som 
förut men allt annat arbete i form av lackering, inredning, suflett-
bygge, finputsning mm utfördes nu i Crewe-fabriken. Den sista ti-
den kallades det lilla restföretaget på Hythe Road för H J Mulliner 
Coachworks (antagligen för att separera det från specialistföreta-
get Park Ward som byggde vissa modifierade och förlängda Sil-
ver Spur-modeller i en liten avgränsad del av Crewe-fabriken) och 
fram till och med 1994 byggdes här slutet på raden av Corniche 
IV cabriolet och motsvarande Bentley Continental och vissa för-
längda och modifierade Silver Spur-versioner. Senare under 1994 
stängde man ner Hythe Road men Rolls-Royce lovade att Corniche 

och Continental fortfarande skulle finnas tillgängliga att köpa ett 
tag till på specialbeställning - till ett pris förstås. Rolls-Royce Mo-
tor Cars hade ingått ett avtal med Park Sheet Metal of Coventry 
om leverans av alla behövliga karossplåtar för fortsatt begränsad 
produktion men då helt och hållet utförd i Crewe-fabriken. De 
sista 25 tillverkade numrerade exemplaren av Rolls-Royce försågs 
med beteckningen Corniche S och levererades under 1996.
Det dröjde inte länge förrän även de sista i arbetsstyrkan på Hythe 
Road fick lämna skutan för efter 1994 byggdes inga fler Corniche-
bilar där. Det blev nog inte helt lätt för dessa specialistplåtslagare 
och andra duktiga hantverkare att få jobb på andra företag, för 
den här sortens arbete förekom inte längre någon annanstans i 
biltillverkningsbranschen, utom möjligen i bilreparationsverkstä-
der och inom det växande området för bilrenoveringar, vilket blev 
räddningen för några av dem.
Tillverkningen av specialmodellerna i fabriken på Hythe Road på-
gick kontinuerligt från starten 1966 och ända till slutet 1994, näs-
tan 30 år, en otroligt lång tid för en modell (men med olika namn) 
som gjordes i stort sett  utseendemässigt oförändrad under hela 

den tiden. Det bör för helhetens skull tilläggas att alla funktions-
tekniska förbättringar som infördes löpande på Rolls-Royce och 
Bentleys standardmodeller under den här långa tiden också gjor-
des på Corniche och Continental. Sammanlagt har jag räknat till 
att nästan 8.000 exemplar av H J Mulliner Park Wards tvådörrade 
modeller gjordes under dessa ca 30 år.

Den eleganta designen och konstruktionen ska tillskrivas chefsde-
signern John P Blatchley och hans design-team på huvudkontoret 
i Crewe. Den inte mindre imponerande prestationen att tillverka 
och sälja en dyr lyxbil med sådan framgång under så lång tid, mås-
te tillgodoräknas alla kompetenta ingenjörer och övriga skickliga 
yrkesmän hos H J Mulliner, Park Ward Ltd på Hythe Road, Scrubs 
Lane, Willesden, London NW10. Slutligen får man inte glömma att 
ge en eloge även till alla smarta försäljare som under alla dessa år 
lyckades prångla ut de här fina Rolls-Royce- och Bentley-bilarna 
kontinuerligt trots mycket höga priser och starkt växlande kon-
junkturer.
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EXTRAORDINARY 
100% Det er ikke ofte det kommer et nytt bilmerke på det 

norske markedet, 
men i fjor fikk endelig Bentley offisiell representant: 
Bentley Oslo. Tekst og foto: Ivar Engerud
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Du skal oftest kjøre lenge, meget lenge, før du møter en Bentley 
på norske veier. En titt i registreringsstatistikken forklarer hvorfor: 
I 2018 ble det registrert én ny og et dusin brukte Bentley her til 
lands.
Det ble det en endring på i 2019, da merket fikk en offisiell im-
portør, Brooklands Motor, og forhandleren Bentley Oslo. Bak 
satsingen står Nils Tronrud som eier halvparten av selskapet, 
mens den andre halvparten eies av Valdis Spredzis, som fra før 
står bak Bentley Riga.
Foreløpig er forhandleren lokalisert sammen med sine britiske 
kollegaer Jaguar og Land-Rover hos Motorpool på Billingstad ved 
Asker vest for Oslo, men sent i år står etter planen et fullstendig 

Bentley-anlegg på 1.600 kvadratmeter klart i nærområdet.

FLYING START
Daglig leder Christian Gottschalk og hans mannskap solgte rundt 
25 av den nye Bentayga Hybrid og en håndfull med V8 og W12 i 
åpningsåret.
Selvsagt handler det om at Bentley kom med hybridversjonen av 
Bentayga, som gir grunnlag for en slik kraftsatsing i Norge. Plut-
selig ble den gedigne luksusbilen oppnåelig og aktuell for langt 
flere.

SUPERLUKSUS
–  Superluksusmarkedet i Norge har økt kraftig med biler med pri-

ser over to millioner kroner. Med våre hybrid- og etter hvert elekt-
riske modeller, ser kundene at den tidligere distanserte drømmen 
om en Bentley plutselig blir mer realistisk.
Gottschalk tror kundene setter pris på at det nå blir mulig å få 
kjøpt Bentley i Norge innenfor trygge rammer, med fem års ga-
ranti og andre elementer som en etablert forhandler.

NYE STANDARDER
–  Vi er ikke fanget av etablerte dogmer i bilbransjen og ønsker å 
gi kundene en ekstraordinær opplevelse. Vår filosofi er basert på 
Bentley Motors grunntanke om å levere det ekstraordinære. Bile-
ne er ekstraordinære i seg selv, det samme skal også gjelde kunde-

opplevelsen relatert til det å eie en Bentley, avslutter Gottschalk. 
Overtar Bentley-importen i Sverige
På nyåret i år tok Brooklands Motor også over Bentley- og McLa-
ren-agenturene i Sverige fra Autoropa i Stockholm og Malmö.
- Vi grep muligheten umiddelbart da det åpnet seg en mulighet 
for å ta over Bentley-agenturet i Sverige. Dette er også i tråd med 
Bentley Motors ønske om konsolidering av antall eiere i Europa, 
forteller Nils Tronrud.
- For oss innebærer overtagelsen større markedskraft og fleksibi-
litet i regionen, og passer som hånd i hanske for våre vekstplaner 
for Bentley, sier Nils Tronrud.

STORSATSING: Eieren Nils Tronrud (t. v.) og daglig leder Christian Gottschalk satset på at 100-årsjubileet til Bentley var et 
perfekt tidspunkt å starte med å forhandle merket i Norge.

STIL: Det er ikke noe juggel Bentley kommer med som bevis på at man er offisiell Bentley-forhandler!

FABRIKKSBESØK: Europa-sjef Robert Engstler (t.h.) og sjefen for elektrifiseringsteknikken i Crewe, Scott Pickering, hadde tatt 
turen til Norge i forbindelse med åpningen av Bentley Oslo.

BESTSELGEREN: Bentayga er Bentleys bestselger, og årsmålet for hybridversjonen ligger på 25 – 30 i Norge.
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OVERFLØDIGHETS
HORNET

Med en toppfart på 333 km/t er Bentley Flying Spur kanskje 
verdens villeste luksusbil i produksjon. Hvis ikke prisen på 
fire millioner er noe problem gjenstår bare spørsmålet hvor du 
skal få glede av den? Tekst og foto: Ivar Engerud



Det er egentlig litt absurd. Da adventstiden begynte i desember 
2019 hadde jeg aldri sittet bak rattet i en Bentley. Nøyaktig tre må-
neder senere har jeg hatt gleden av å være kaptein på både Bent-
ley Bentayga Speed (verdens raskeste SUV) og Bentayga Hybrid på 
sleipe høstveier i England og de nye Continental GT V8 og Flying 
Spur på norske vinterveier. 
The upper crust
Det er lett å bli bortskjemt, spesielt siden man selv ikke er i nær-
heten av målgruppen som kjøper av disse rent ut sagt voldsomme 
kjøretøyene. Ikke minst den enorme Flying Spur. For er det noe 
som preger denne (eventuelle) nykommeren på norske veier er 
det en nærmest uendelig overflod. 
En overflod av alt. Av fart, av skinn og treverk, av tradisjonell og 
høyteknologisk luksusfølelse som er forbeholdt den befolknings-
gruppen engelskmenn kalte «The upper crust» da de første Bent-
leyene rullet ut til kunder for snart hundre år siden. 
Bentley Flying Spur er tredje generasjon av modellen som er Bent-
leys klassiske sedan. Nå deler den grunnleggende teknikk med 
Porsche Panamera, og Bentley har selvsagt tilgang til hele den 
store verkstøykassen av utstyr, teknikk og gadgets konsernet rår 
over, pluss det man utvikler selv i Crewe. Og det er ikke så rent lite 
når det kommer til de grepene som gjør det å sette seg inn i en 
Bentley til noe helt spesielt.
Sport og luksus
Du trenger ikke ta steget helt opp dit for å få smake på denne luk-
susen. For bilen som reddet Bentley da den kom på begynnelsen 
av 2000-tallet, Continental GT, har også fått fornyede krefter og 
en liten slankekur som skal gi den både bedre respons og kjøre-
egenskaper.. 
Den 60 år gamle Bentley V8 er pensjonert og erstattet med en 
langt mer moderne og lettere versjon fra konsernets «lager». Både 
Flying Spur og den nye Continental GT V8 var på Norgesvisitt for-
leden, slik at vi fikk prøve begge, om enn på veiforhold som ikke 
kunne yte bilene full rettferdighet. Men at det er noen veritable 
kjøremaskiner er det ingen tvil om.
Hva kan den?
Med nytt understell er nok Flying Spur uten tvil en av markedets 
mest komfortable nye biler akkurat nå. Det er plass nok til å sitte 
med benene i kors i baksetet, men en Bentley skal jo kjøres av ei-
eren selv. 
Den har både firehjulstrekk og firehjulsstyring, noe som gjør den 
forbausende agil, for å bruke britenes eget uttrykk. Eller gjerne 
kjøreglad på norsk. Selv om den strekker seg 5,30 meter og veier 
over 2,4 tonn føles den ikke så stor og tung som man kunne frykte. 
Men det er ikke bilen du prøver å få inn i hvilket som helst parke-
ringshus for å si det sånn.
Hvem er konkurrentene?
Klassen for de virkelig store, luksuriøse sedanene er svinnende, og 
det er få direkte konkurrenter til Bentley Continental Flying Spur. 
Ikke minst fordi den nå er alene om å stille med en 12-sylindret 
motor. Skal man finne direkte konkurrenter blir det vel Mercedes-
AMG S-klasse og BMW 7-serie med full pakke. Selv konsernets 
egen Audi A8 har vanskelig med å følge med på luksusskalaen. Og 
ingen av de eventuelle konkurrentene kan heller følge med Bent-
leyen på Autobahn, hvor briten først sier stopp ved hele 333 km/t 
– noe som jo er helt vanvittig.
Brutale spesifikasjoner
Hvordan Bentley greier å få en slik toppfart, og en akselerasjon fra 
0 til 100 km/t på 3,8 sekunder, på et åk som veier 2,4 tonn tørrvekt 
kan en jo bare lure på. Men det handler først og fremst om deres 

22 23
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nye 6,0-liters twinturbo W12 TSI på mektige 635 hestekrefter og 
900 newtonmeter dreiemoment. 
Definitivt spesifikasjoner som lengter etter en helt tom Autobahn 
eller kanskje aller helst en racerbane og ikke slapsete norske vin-
terveier på piggfrie, 22-tommers W-dekk. Følelsen av å kjøre fra 
Sylling til Sollihøgda blir liksom ikke helt stilen når en skal prøve 
en luksusvogn som truer med å lette deg for fire millioner kroner 
om du velger den.
Uforløst potensiale
Men det er det vi skal kjøre på. Heldigvis har isen fra nattens mi-
nusgrader smeltet på veien ved hjelp av salt, men det er fortsatt 
fuktig og slapsete, og snøen fortsetter å lave ned, så det er bare å 
glemme å få noen kjørebilder med ren bil i snøen. Det blir heller å 
lete etter et sted vi kan få testet noen av ytelsene på en forsvarlig 
måte. 
Du bruker ikke 635 hestekrefter på landeveien, men det er en ny-
telse 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. Da jeg testet tilsvarende motor i Bentayga 
Speed var den utstyrt med eksosanlegget fra Akrapovič som var 
akkurat så bøllete at det brakte frem det virkelig store smilet i den 
bilen. I Flying Spur ville det virket helt feil, men i Continental GT V8 
får du mye av den lydmessige godfølelsen.

Smakebit av villdyret
Prøvekjøringen blir mer en smakebit av hva dette er, enn en full-
stendig test av alle sider ved bilen. Omsider finner vi en passende 
avsidesliggende bakke med god oversikt og to filer 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 villdyr som slippes løs fra fang-
enskap. 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 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
Om det kommer noen Flying Spur til Norge skal vi ikke avvise. Men 
med en pris på rundt 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. Du må i hvert 
fall nord for 3,3 millioner for «innstegsmodellen», og det er ikke 
noe problem å finne utsyr for en halv million.
Vi skal selvsagt ikke avskrive at det kommer noen til Norge. Det 
hadde vært tøft nok, men mange blir det garantert ikke.
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PS-AUCTION SÅLDE UT 
KONKURSBO

JanSegerfeldt

För några år sedan övertog den danske bilentusiasten Henrik 
Fredriksen ägandet av den välkända Rolls-Royce- och Bentley-
verkstaden i Trollhättan, som då hette Rohdins Automobil Service 
AB. Dåvarande delägaren till bolaget Anders Rohdin startade efter 
något år en liknande renoverings- och reparationsverksamhet på 
samma gata i Trollhättan under namnet Rohdins Classic Car AB, 
medan bolaget i Fredriksens ägo verkade under namnet Bernt 
Hansen Automobil Service i Trollhättan AB. 

Efter ett par års verksamhet i bolaget kunde ägaren inte längre stå 
emot alla ekonomiska problem som tillstötte på vägen och som 
medfört att han tvingats pumpa in avsevärda belopp i företaget, 
så det slutade med att bolaget begär de sig självt i konkurs. 

Nätauktionsföretaget PS auction fick uppdraget att sälja ut kon-
kursboets föremål som i princip innefattade en hel verkstad med 
all utrustning samt flera Rolls-Royce- och Bentley-bilar och en stor 
mängd reservdelar till bilar av dessa märken. Bilarna som för till-
fället var inne för reparation eller service fick lämnas precis som de 
stod när arbetena avbröts av konkursinträdet. Aktuella inför auk-
tionen var bland annat en Rolls-Royce Silver Shadow, en Bentley 
R-type, en Bentley Mulliner Park Ward two door saloon från 1969 
och en Bentley Azure från 1997. Några ägare kunde hämta ut sina 
bilar innan auktionen. 

Själva auktionen skedde online på nätet och ägde rum den 19 
mars. Enligt Anders Rohdins uppgifter har hans bolag Rohdins 
Classic Car AB köpt en mängd specialverktyg, reservdelar, karos-
seridelar, verkstadsutrustning mm vid auktionen. Alla bilder i arti-
keln kommer från PS auctions pressmaterial.

Industrigatan 4, 46137 Trollhättan, Tel. 0520-18800, anders@rohdinsclassiccar.se, www.rohdinsclassiccar.seIndustrigatan 4, 461 37 Trollhättan, Tel: 0520-188 00, anders@rohdinsclassiccar.se Följ oss på Facebook!

”Hjärtligt välkomna! 
Carina & Anders Rohdin”

Vi utför Service & Renoveringar 
samt förmedling 

av alla typer av klassiska bilar. 

ROLLS-ROYCE SILVER SPUR, 1983  VIN:CCX05205
Bilen tillhörde som ny Kung Husseins bror som var Ambassadör i London. 
Bilen användes i första hand av chauffören för att transportera barnen till 
skolan och resor ut i Europa. 1989 såldes bilen till den nuvarande svenska äga-
ren. Vi känner till bilen mycket väl som är i ett mycket fint skick. Den har bara 
rullat cirka 95.000 km. En mindre buckla över höger baklampa och några små 
slagmärken på lacken finns, men ingen rost. Inredningen är i ett mycket fint 
skick. Teckniskt sett är bilen i ett väldigt bra skick. Pris 218.000:- OBS PRIS-
SÄNKT FRÅN 250.000:-

BENTLEY S STD SALOON 1957. VIN:B484EG
Bilen har varit i Sverige sedan 1978. Den har en mycket fin lackering och 
krom med bl a nya navkapslar.  Inredet är i ett mycket fint patinerat skick, 
med fina träpaneler som bara har en mindre skada. 2018 var bilen hos oss och 
den rustades då upp mekaniskt för ca 180.000! 
Bilen försäljes åt ett dödsbo. PRIS ENDAST 365.000:- 

BENTLEY S II STD SALOON, 1960. VIN:B99CT. Nu har vi fått in ”en 
ny” salubil. Bilen går fint men är i behov av en växellådsrenovering. Karos-
seriet är i ett bra bruksskick, men det finns lite rostskador på bakskärmarna. 
Inredet är i fint skick. Bilen har kvar alla sina originalverktyg samt instruk-
tionsbok. Bromsarna är renoverade. Ring för mer information. Begärt pris 
248 000 Skr.

ROLLS-ROYCE SILVER CLOUD III STD SALOON,1963 VIN: 
SDW 409. Vi är så stolta att vi fått in den här otroligt välbevarade Silver 
Clouden till försäljning.  Bottenkulören ”Velvet Green” har blivit omlackerad 
för drygt 30 år sedan medan toppkulören ”Sage Green” och interiör är orörd 
och i ett fantastiskt fint skick!  Motor och motorrummet renoverades för någ-
ra år sedan till en mycket hög standard. För några år sedan totalrenoverades 
hela bromssystemet. 
BEGÄRT PRIS 665.000:-SEK

ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW STD SALOON, 1972
VIN: SRH12668
Nu har vi fått in den här norskregistrerade Silver Shadowen som är i 
ett mycket gott bruksskick och lågt prissatt. Den går fint och är hygglig 
kosmetiskt. En hel del arbete är utfört på den men man skulle kunna 
förbättra lite som stötfångarhörnen bak och plåten under dem. Pris 
135.000:-

ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW STD SALOON 1975. VIN: SRH 
20746, till försäljning. Bilen är extrautrustad med soltak, vinyltak samt RR 
emblem på C-stolpen. Lackering och krom är i toppskick, läderinredningen 
och träpanelerna är också mycket fint. Vägmätaren visar cirka 20.000 miles = 
35.000 km. Vi kan inte garantera detta med det kan faktiskt stämma då bilen 
är så fin. Eftersom att bilen stått garagerad i cirka 15 år har vi nu gjort i ord-
ning bromsar, förgasare mm för cirka 32.000:- Begärt pris 248.000:-
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JanSegerfeldt

ÅR!40RREC SVENSKA SEKTIONEN     

Tänk att det redan har gått så lång tid att 
RREC Svenska sektionen nu kan fira sitt 
40-årsjubileum!

en engelska moderklubben Rolls-Royce Enthusiasts Club 
startade 1957. Det var flera personer från Sverige som 
ägde Rolls-Royce eller Bentley-bilar eller var intressera-

de av just de här märkena som redan tidigt upptäckte klubben i 
England och anmälde sig dit som medlemmar. Under många år 
pågick en begränsad verksamhet i Sverige utan någon egentlig 
organisation på plats och i många fall kände de här personerna 
i Sverige inte till varandras existens. Viktigare var att de kunde få 
del av vad som skedde i England och några av dem åkte över för 
att vara med på årsrallyt. På så sätt knöts många goda kontak-
ter med andra entusiaster över landsgränserna. Naturligtvis fick 
alla svenska medlemmar i moderklubben också hem den engel-
ska klubbtidningen The Bulletin och annonsbladet Tha Advertiser 
regelbundet i brevlådan. Efter hand började det gro ett litet frö 
till att bilda undersektioner i klubben och sådana uppstod till en 
början främst i England. Ganska snart blev det även intresse från 
medlemmar i det kontinentala Europa att bilda egna sektioner. 

Peter Soneson i Helsingborg kontaktade den engelska moderklub-
ben och fick publicerat ett litet upprop i en ruta i Bulletinen nr 112 
sidan 18, där han annonserade sin tjänstvillighet att hjälpa till, så 
att en ny kontinental sektion skulle kunna bildas, om tillräckligt 
underlag härför skulle visa sig föreligga.

D
Nästa trevare gjordes av Jens Pilö i Skodsborg i Danmark, som då 
var ägare till en Rolls-Royce Phantom III (ch nr 3CM195) plus en 
Silver Ghost som befann sig i England på uppfräschning, i ett brev 
daterat den 29 januari 1979 och ställt till medlemmarna i Dan-
mark. 

Han hade fått veta av den dåvarande engelske klubbsekreteraren 
Eric Barrass att det vid tidpunkten fanns 26 RREC-medlemmar i 
Sverige, två medlemmar i Norge och 12 medlemmar i Danmark. 
Jens Pilö meddelade i brevet att han avsåg att ordna en RREC-
träff på Fyn i Danmark den 25-26 augusti. Brevet gick ut till 40 
aktiva medlemmar i Norge, Sverige och Danmark. Han fick in 20 
uppmuntrande och positiva svar. Så den 14 maj 1979 gjorde han 
ett nytt utskick, där han omtalade att han uppfattade att alla var 
överens om att det vore en god idé att skapa en skandinavisk sek-
tion av RREC. 

Samtidigt omtalade han att en medlem i Helsingborg i Sverige 

(alltså ovan nämnde Soneson) hade vänt 
sig till moderklubben för att starta en 
dansk medlemssektion. Jens Pilö var mån 
om att det inte skulle uppstå någon kon-
kurrerande verksamhet, så han verkade 
inte stödja helsingborgarens förslag om 
att bilda en (svensk) sektion. I stället fö-
redrog och ville han gå vidare med sitt 
nordiskt gemensamma initiativ till sek-
tionsbildning. Tyvärr kunde han nu kon-
statera att bara 14 av de 20 medlemmarna 
han fått svar från skulle kunna komma till 
det av honom planerade rallyt på Fyn. Han 
bedömde att deltagarantalet skulle bli för 
litet för att det skulle kunna vara underlag 
för bildandet av en skandinavisk sektion. 
Han tyckte också att de var för få för att 
anordna ett rally på Fyn. Emellertid kunde 
han erbjuda alla som så ville att i stället 
få delta i Dansk Veteranbil Klubs rally på 
Egeskovs slott på Fyn dit alla Rplls-Royce-
ägare från England, Sverige och Norge 
också var välkomna. Han hoppades att 
man i samband därmed skulle kunna slå 
sina kloka huvuden ihop för att gå vidare 
med ambitionen att bilda den föreslagna 
sektionen.

Jag åkte ner till rallyt på Egeskovs slott 
och träffade Jens Pilö men fick intryck av 
att han inte var lika pådrivande längre för 
bildande av denna nordiskt ”kontinentala” 
sektion. Kanske hade hans intresse sval-
nat, när han sett den ljumma reaktion som 
hans förslag hade bemötts med. Det var 
nog knappast någon uppmuntran för ho-
nom att inte heller kunna räkna in några 
deltagare med Rolls-Royce eller Bentley i 
rallyt varken från Norge eller Sverige.

Samtidigt hade jag också svarat Peter So-
neson och stött honom i hans planer, fast 
jag hörde aldrig av honom sedan. Men bol-
len hade i alla fall kommit i rullning…

Under våren 1980 agerade den svenske 
medlemmen Claes Wretfors för svensk 
räkning och vände sig till den engelska 
klubbstyrelsen, RREC Central Committee, 
som genom ett särskilt formellt beslut 
hade låtit bilda en svensk sektion. Samti-
digt hade kommittén utsett Claes Wret-
fors till ”Secretary for Sweden”. På det här 
viset så hade nu alla medlemmar i klubben 
som var bosatta i Sverige ”automatiskt” 
överförts till den svenska sektionen. Det 
innebar samtidigt att moderklubben inte 
längre kunde godta att någon medlem i 
Sverige var direktansluten till dem.

Jens Pilö med Phantom III

Fin trio med Cliffords Hellzéns Silver Shadow närmast

Silver Shadow II
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Från och med detta beslut under 1980 skulle medlemsavgiften be-
talas in via ett svenskt postgironummer. För medlemsåret från juli 
1980 till juli 1981 var årsavgiften fastställd till 85 svenska kronor. 
En höjning aviserades redan då för juli 1981 till £15. Å andra sidan 
lovade moderklubben storstilat att betala den svenska sektionens 
alla utgifter fram till dess.

Claes Wretfors kunde i samband med kungörandet av den svens-
ka sektionens bildande också utlova en klubbdag på Gysinge 
Automobilmuseum den 19 augusti 1980 under Nils-Erik Sund-
blads professionella ledning. Förutom det klubbspecifika som 
behövde avhandlas i och med första sektionsträffen skulle man 
få ta del av hela programmet i Gysinge som att se bilsamlingen, 

riduppvisningen på lipizzanerhästar och 
flygshowen som alltid ingick i Sundblads 
återkommande publika föreställningar på 
den tiden. Mat skulle ordnas på värdshu-
set Vita Hästen. Det skulle också hållas ett 
klubbmöte, där man gavs tillfälle att disku-
tera allmänna klubbfrågor mm.

Jag anmälde mig till den här träffen liksom 
många andra, som framgår av mina gamla 
foton i den här artikeln. Träffen genom-
fördes och blev mycket lyckad, inte minst 
beroende på Sundblads sprudlande humör 
och verbala förmåga samt ett väloljat ar-
rangemang. Vädret var däremot inte det 
allra bästa, vilket kan utgöra en av förkla-
ringarna till att det  inte kom riktigt så 
många klubbmedlemmar som man hade 
hoppats på.

Den äldsta deltagande bilen var en Rolls-
Royce 20 HP Windowers 3/4 Drophead 
Coupe från 1923 körd av Nils Vetterlein från 
Stockholm. Med den kom han trea i Con-
coursen och fick fick dela priset för Trevli-
gaste förkrigsbil med Bertil Sandström i 
Rolls-Royce Wraith Park Ward Touring Li-
mousine från 1939. Den sistnämnda kom 
fyra i Concoursen. Leif Svensson från Lån-
gås i Halland, som några år senare utsågs 

Claes Wretfors Silver Wraith

Nils Vetterleins Twenty HP Kjell Tybecks Silver Wraith

Bertil Sandtröms Wraith
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till ordförande i sektionen och förblev på den posten i flera år, vann 
andrapris i Concoursen och första pris för Trevligaste efterkrigsbil 
med sin Rolls-Royce Silver Cloud Standard Steel saloon från 1956. 
Segrare i Concoursen blev Kjell Andersson (senare Tybeck) från Fal-
kenberg i sin Rolls-Royce Silver Wraith Park Ward Touring saloon 
från 1954. På andra plats som Trevligaste efterkrigsbil placerade 
sig Bo Bengtsson från Stockholm med sin Bentley S Continental 
H J Mulliner Two door saloon från 1957. Ytterligare trevliga bilar 
som deltog i den här första träffen var Lennart Stoor från Sund-
born i Dalarna i sin Bentley R-type Hooper sports saloon från 1955 
och stockholmarna Clifford Hellzén i Rolls-Royce Silver Shadow 
från 1968 och Claes Wretfors i Rolls-Royce Silver Wraith Hooper Li-

mousine från 1947. Per Uddströmer hade kommit från Gävle med 
sin Bentley S 2 1960 standard saloon. Den olivgröna Bentley S3 
Standard Steel saloon som också var på plats var Nils-Erik Sund-
blads ”tjänstebil” som fraktade den stora högtalaranläggningen, 
i vilken han talade så att alla närvarande skulle hörsamma hans 
instruktioner och informationer för dagen. Träffen samlade inal-
les ett trettiotal medlemmar, vilket får anses vara godkänt för 
ett debut-event i sektionens regi och med gott samarbete från 
Nils-Erik Sundblad och hans verksamhet i Gysinge. Den speciella 
klubbdagen hade också lockat en extra stor allmän publik till eve-
nemanget med drygt 2.000 betalande.
Träffen i Gysinge tillsammans med en välbesökt senare träff på 

Jonsereds herrgård utanför Göteborg den 10 oktober utgjorde två 
delar av ett formellt årsmöte. I Jonsered utsågs också Sveriges 
snyggaste Rolls-Royce men de närmare detaljerna därom får vi 
återkomma till. 
För övrigt kom det att visa sig att moderklubben bara kom ta ut 
£12 i medlemsavgift och svenska sektionen en avgift på 100 kr per 
medlem, medan England kom att stå för 120 kr i lån och bidrag 
per medlem första året. I en första förteckning från början av 1981 
kunde medlemmarna i den svenska sektionen räknas till sam-
manlagt 50 stycken.
Det här är bara början på en sektionsverksamhet för Rolls-Royce- 
och Bentley-entusiaster som nu alltså har pågått kontinuerligt se-
dan detta utmärkta intiativ togs att bilda en svensk sektion i RREC 

1980. Nu år 2020 kan vi alltså fira vår sektions 40-årsjubileum. 
Danskar och norrmän fick också igång var sin egna sektion så 
småningom och ytterligare många sektioner har bildats både i 
England och i de kontinentala länderna efter detta, men dem firar 
vi inte just nu. Vi kan bara konstatera att med åren har vi lyckats 
skapa goda förutsättningar för ett gynnsamt samarbete mellan 
de tre nordiska sektionerna, som visar sig i att vi tillsammans har 
kunnat agera starkare utåt som en nordisk gemenskap när det 
varit diskussioner i moderklubben. Dessutom har vi kunnat pu-
blicera en gemensam skandinavisk Bulletin fyra gånger om året 
kontinuerligt sedan 2009.

GRATTIS RREC-S!

Bo Bengtssons S Continental Per Uddströmers S2

Lennart Stoors Mark VI Nils-Erik Sundblad vid mikrofonen.



3534

DECAUVILLE - EN 
OMTYCKT FRANSMAN

JanSegerfeldt

Det är ingen tvekan om att Frankrike var det ledande landet för 
automobilens intåg i världen vid sekelskiftet 1900. Redan i mitten 
av 1800-talet hade flera industriföretag påbörjat tillverkning av 
militärvagnar, vapen, järnvägar och cyklar och det var i första hand 
dessa firmor som hade resurserna och också stod i begrepp att 
satsa på serietillverkning av det nya påfundet automobilen. Pan-
hard, Renault och Peugeot var några av de första att bygga upp en 
imponerande bilindustri i Frankrike. 

Société Decauville gick via framställning av järnvägslokomotiv till 
att bygga små behändiga bilar kallade voituretter (i England light 
cars och i Sverige smålbilar/cykelbilar/mc-bilar). Redan 1897 bilda-
des företaget Société de Volitures Automobile Decauville för att 
bygga bilar och en ny fabrik uppfördes. Det var två herrar som var 
ansvariga för att konstruera den första Decauville-bilen, chefsin-
genjören Gustave Cornilleau och hans medhjälpare Joseph Gué-
don. Ett år senare rullade deras första lilla tresitsiga bil ut ur fa-

briksportarna, en liten bil döpt till Decauville Voiturelle. Den hade 
en 500 cc 3 HP luftkyld motor (egentligen två encylindriga moto-
rer med gemensamt vevhus) från De Dion-Bouton placerad under 
sätet tillsammans med en tvåväxlad låda. Hjulupphängningen 
fram bestod av en tvärgående fjäder medan den drivande bak-
axeln var fast monterad. Mer än 100 bilar såldes första året och 
1904 sålde man 350 exemplar. Snart byggdes Decauville också i 
fabriker i Tyskland och Italien på licens. Man hade till och med fått 

igång exporten och redan 1899 såldes någon första bil i England. 
1900 tog The Motor Car Ltd på 168, Shaftesbury Avenue i centrala 
London hand om försäljningen och erbjöd en 3 HP Decauville So-
ciable för £185. Decauville deltog i flera tillförlitlighetskörningar 
i England. Det var den bästa reklam man kunde få - om det gick 
bra. Flera sådana jippon bevakades och skrevs om i engelska tid-
ningar och i annonser som sattes in i bland annat The Autocar. 
Modellutbudet blev med tiden mer omfattande och försäljningen 
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NY BOK OM 
SKRÄDDAR-

SYTT
JanSegerfeldt

et är inte så ofta det ges ut nya böcker om 
våra kära Rolls-Royce- och Bentley-bilar. 

Men under hösten 2019 släpptes en ny bok som 
handlar om karosserier på Rolls-Royce och Bentley 
under efterkrigstiden. Det var under dessa år som 
karosserimakarnas betydelse för lyxbilarnas ut-
formning avtog mer och mer för att undanröjas helt 
mot slutet av 1960-talet när de standardiserade 
stålkarosserna från Pressed Steel tog över nästan 
helt och hållet.

Det är James Taylor, tidigare utgivare av en liknande 
bok om karosserier på Derby Bentleys, som har gjort 
en genomgång i bokstavsordning av de olika kaross-
firmornas bilar efter kriget. Boken heter Coachwork 
on Rolls-Royce & Bentley 1945-1965 (James Taylor, 
Herridge & Sons förlag) och det är exakt detta den 
avhandlar. Efter en inledande genomgång av mo-
dellerna Silver Wraith, Mark VI, Rtype, Silver Dawn, 
Silver Cloud, Continental och Phantom IV, V och VI 
(som kom först 1968!) med korta specifikationer för 
vardera och en övergripande beskriv-ning av kaross-
byggda bilar, inklusive benämningarna för de olika 
karosstyperna, följer en redovisning av varje kaross-
makare och de bilar som kom ut från respektive 
verkstad, stor eller liten. Några av de mer okända 
får bara tio rader i boken medan de stora som Park 
Ward får 19 sidor och Freestone & Webb nio sidor 
med många fina bilder. De allra flesta färgfotona är 
helt nytagna speciellt för boken och visar massor av 
tjusiga bilar, exteriört såväl som interiört. Varje ka-
rossmakare har fått en egen rubrik och under den 
redovisas deras byggen efter typen av kaross, alltså 
limousine, saloon, drophead coupe och så vidare. 
De svartvita bilderna är ofta litet mindre i format 
och utfaller inte alltid så bra. I några fall hittar man 
samma eller liknande originalbilder i bättre återgiv-
ning i andra böcker. James Taylor låter oss få veta allt 
om bilarnas chassinummer och designnummer hos 
respektive karossmakare, så det är en gedigen fakta-
kunskap vi förmedlas. Till detta kommer alla de nya 
snygga färgbilderna på snygga bilar att titta på och 
njuta av.  Detta är bokens styrka.
I perioden efter kriget konstaterade man en mar-
kant nedgång i uppdrag för karossfirmorna men 
trots det så kan boken ståta med beskrivningar av 
inte mindre än 56 olika sådana företag, varav 21 är 

”overseas” det vill säga belägna utanför England. Här har till exempel svenska 
Nordbergs fått komma med på ett hörn med sin enda och något udda special-
kaross på Silver Wraith LALW14 för Axel Johnson i Kilafors 1953. 

Även om en hel del av den här informationen har funnits tillgänglig i tidigare 
utgivna Rolls-Royce- och Bentley-böcker, så har den inte presenterats på det 
här sättet tidigare. Boken ger en bra överblick över de olika utföranden som fö-
rekom på våra märken under åren efter kriget och upp till 1965, då det blev allt 
svårare för de fåtaliga karossbyggarna att få uppdrag genom att Rolls-Royce 
Silver Shadow introducerades med sin självbärande kaross, som inte lämpa-
de sig för de utomstående firmornas gamla hederliga karossarbete. De flesta 
karossfirmorna tvingades lägga ner sin verksamhet under dessa år, så det är 
också slutet på en epok som täcks in av boken.

Observera att detta inte är en bok om arbetet som gjordes i Rolls-Royce- och 
Bentley-fabriken i Crewe, där chassina till bilarna i boken byggdes. Det får man 
läsa om i äldre böcker.

I dessa tider när vi rekommenderas frivillig social distansering och det inte 
finns några klubbrallyn eller träffar i kalendern på grund av pandemin, så kan 
det vara trevligt att sätta sig ner och läsa en ny bok som den här i lugn och ro. 
Man köper den smidigt på Adlibris eller Bokus på nätet och får den hemskickad 
på några dagar. Med ett svenskt pris under 500 kr ger boken god valuta för 
pengarna.

D

gick strålande. Först var det 3 HP-modellen som ersattes av en 5 
HP och en 8 HP, innan det 1902 var dags för en tvåliters tvåcylin-
drig sidventilmotor på 10 HP med motor, växellåda och koppling 
gjutna som en enhet, pris i England £375. Från 1905 blev Decau-
ville mer konventionell med motorn fram och drivningen bak, det 
så kallade Système Panhard. Den hade en tvåcylindrig vattenkyld 
radmotor på 1.4 liter och fyra växlar. Trots att Decauville utveck-
lade fler nya modeller med fyrcylindriga motorer som varierade 
mellan 2.7 liter och upp till 9.2 liter, så fick man efter hans allt 
svårare att hävda sig mot alla konkurrenterna och deras produk-
ter. 1911 hade efterfrågan på Decauvilles bilar sjunkit så mycket 
att man tvingades stänga ner hela bilfabriken. Tillverkningen av 
järnvägslokomotiv fortsatte dock.

Decauville som biltillverkare hade således en relativt kortvarig 
historia. Ändå är bilmärket inte helt bortglömt idag. Hur kan 
det komma sig? Vad är det som gör att en artikel om Decauville 
publiceras i RREC Skandinaviska Bulletinen? Det är inte ofta vår 
medlemstidning har artiklar om andra märken än Rolls-Royce och 
Bentley. Det måste vara något särskilt med Decauville som moti-
verar redaktörerna tilltag. Vad kan det vara?

En fullständig förklaring kommer att presenteras i nästa RREC 
Skandinaviska Bulletinen. Under tiden får ni gärna gissa vad sva-
ret kan vara. Se det här som en ny Quiz eller gissningstävling. 
Skicka gärna in era förslag till jan.segerfeldt@gmail.com.
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BENTLEY MARK VI SPORTS SALOON 1951     995.000:-

Svensksåld och i originalskick. Alltid servad och skött. Taklucka, Helläderklädsel. Bilen har haft totalt tre brukande 
ägare från ny, varav en och samma ägare 1951-1992. Går perfekt i motor och låda. Bilen är besiktningsbefriad. Med de 
låga milen, 1.000-1.500, är bilen helt unik i sitt slag. Väldigt mycket dokumentation finns: Reservdelskataloger, Ser-
vicehistorik m.m. Reservdelar medföljer. Alla verktygssatser samt handböcker är komplett. För mer information ang. 
bilen vänligen kontakta oss.
Magnus Jakobsson - 070-567 57 41    Gabriel Jakobsson - 076-160 98 80   Bilen finns i Örebro för visning.

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS 
STOPPAR PRODUKTIONEN

Goodwood, Storbritannien 16 mars 2020
Rolls-Royce Motor Cars meddelade idag att produktionen i företagets Goodwood-baserade tillverknings-
anläggning kommer att avbrytas från måndag 23 mars i två veckor. För att ytterligare säkerställa hälsan och 
välfärden för de anställda i företaget kommer detta tillfälle att följas av en redan planerad två veckors stäng-
ning av påskunderhåll.
Företagets dagliga verksamhet kommer att säkerställas av anställda utan produktion som kommer att vara 
kvar på företagets huvudkontor på Goodwood Estate i West Sussex eller som kommer att arbeta hemifrån 
på rotationsbasis. Sociala distansåtgärder har införts i hela företaget.
Denna aldrig tidigare skådade åtgärd har vidtagits efter införandet av ytterligare åtgärder av den brittiska 
regeringen för att hantera Covid-19-pandemin.
Torsten Müller-Ötvös, verkställande direktör, Rolls-Royce Motor Cars, sa: ”Denna åtgärd har inte tagits 
lätt, men vår exceptionella arbetskrafts hälsa och välbefinnande är först och främst i våra sinnen. Vi är en 
sammansvetsad community på Home of RollsRoyce och jag tvivlar inte på att vår motståndskraft kommer 
att lysa igenom under denna extraordinära tid.” Han fortsatte: ”Som ett djupt kundfokuserat företag är vi 
medvetna om att detta beslut att pausa vår produktion möjligen kommer att orsaka viss obehag eller besvär 
för några av våra uppskattade beskyddare, för vilka vi ber om ursäkt medan vi söker deras förståelse vid 
denna svåra tid.”

SEDAN RRMC GICK UT MED NYHETEN DEN 16 MARS HAR FÖLJANDE FRAMKOMMIT:

Goodwood-fabriken är beroende av BMW:s övriga fabriker, särskilt den i Dingolfing i Tyskland som avsåg att sätta igång igen 
den 11 maj. Budskapet är nu att Goodwood-anläggningen skulle öppna stegvis från 4 maj.  Man säger att personalens hälsa 
och säkerhet är det viktiga samtidigt som man avvaktar utvecklingen på marknaderna och kundernas efterfrågan. Vid denna 
tidnings pressläggning var det inte klarlagt huruvida produktionen hade kommit igång som planerat.

Påmeldingsfrist for Rally Røros var 12 april. Kun 8 biler er påmeldt og hotellet har endelig bestilling 120 dager 
før rally start. Situasjonen i Norge og resten av verden er fremdeles uavklart når det gjelder spredningen av 
Korona smitten og lite påmeldte kan skyldes denne usikkerheten. 
Vår Norske seksjon har også mange medlemmer som befinner seg i risikogruppen som er spesielt utsatt. 
Usikkerhet knyttet til regjeringens bestemmelser for slike arrangementer og en samlet risiko vurdering er 
foretatt av styret. Styret har derfor bestemt at Rally Røros må avlyses. Vi håper dette ikke skuffer alt for mange 
og at vårt Rally neste år kan gjennomføres uten restriksjoner.
Hold dere friske!
Beste hilsener.
Åge Antonsen
Formann

RALLY RØROS 2020 I AUGUST 
ER AVLYST.

TILL SALU
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feldt@gmail.com

Åke Hultgren
Ledamot
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Epost: ake.slaka@gmail.com 
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Bestyrelsen RREC Danish Section

 Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer

Nya Medlemmar

Nye Medlemmer

Nye Medlemmer
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Frans Goldbach
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Epost: sk@sems.se
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Epost: lasse@brollopsbilar.se
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Rune Johansson, Färjestaden, 072-
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runepolis@hotmail.com
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Närke och Västmanland:
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Roberth Nironen, Rynningsgatan 41
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roberth.nironen@rrec.se

Claes-Henric Landrup, Södra Klockvä-
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”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”

Gert Westergren 
Kassör  Bankgiro: 5965-7528
Baldersvägen 39, 137 70 Dalarö
Tel: 070 5557799
Epost: treasurer@rrec.se

Vennerødveien 258
3160 Stokke
T. 91191053
Email: LF@Flaatnes.no

Sekretær: 
Jens E. Rønneberg
Niels Juels gate 14
0272 Oslo
T. 92011268
Email: Jensroen@online.no

NYT FRA BESTYRELSEN 
I HUNT HOUSE

Foråret 2020 har været præget af klubbens financielle problemer 
(der heldigvis nu er udryddet)! I december 2019 afgik vores davæ-
rende finansdirektør Knud Blæsbjerg, og i manglen på finansiel 
hjælp fik vi et tilbud fra et medlem, der mente, at han ville kunne 
hjælpe i situationen.
Det viste sig allerede ved bestyrelsesmødet i Januar 2020, at vi 
havde fået os et problem. Vores nye ”hjælper” mente, at de ellers 
revisorgodkendte regnskaber havde ”kriminelle” fejl. Det drejede 
sig om flere spørgsmål, som resten af bestyrelsen egentlig ikke op-
fattede som fejl. 
Et af emnerne var, at sektionen 20HP havde afholdt et rally, der 
havde givet overskud. Regnskabsfolkene havde - som de skulle - 
spurgt hvad de skulle gøre ved overskuddet. Arrangørerne havde 
- på deltdeltagernesagernes vegne - svaret at overskuddet kunne 
overføres til klubkassen. Dette var efter vores nye regnskabshjæl-
per en juridisk fejl, der kunne føre til retsligt efterspil, fordi der ikke 
var skriftlige beviser på, at penge skulle doneres til klubben.
Et andet emner drejer sig om Køkkenet i Hunt House. Køkkenet var 
slemt forfaldent og umoderne. For at kunne benytte køkkenet var 
en renovering nødvendig. Huset ejes af Sir Henry Royce Memorial 
Foundation og udlejes til RREC. RREC gav en donation til SHRMF, 
så de kunne få køkkenet renoveret. Samtidig lavede man en aftale 
om at afskrivningerne på køkkenet kunne deles mellem de to or-
ganisationer. Også dette blev af vores nye regnskabsfører opfattet 
som en kriminel handling. Og vores nye mand gik så langt i sine 
anklager at han faktisk skrev anklagerne til retten i Southhamp-
ton (Iøvrigt også for en række yderligere påstande). Han kunne 
meget let have rettet de emner, som han lagde anklager for, men 
vi så aldrig et rettet regnskab fra ham. Derfor var der enighed om 
at manden gjorde mere skade på klubben, end bestyrelsen kunne 
tilgodese. D.9.april holdt bestyrelsen et møde med det ene formål 
at exkludere finansmanden fra klubben. 
Det har været meget belastende at lede en klub, hvor alt drejede 
sig om at tilbagevise påstande om kriminelle fejl i regnskaberne, 
der ellers var godkendt af de statsautoriserede revisorer. Det har 
gjort at vores strategimøder blev udsat og at al udvikling kom til 
at dreje sig om regnskaber - der efter mange år viser positive tal 
på bundlinjen.
Vi har desværre været nødt til at udsætte både vores Generalfor-
samling og den efterfølgende diskussion om klubben til vi er ude 

af COVID-19 situationen. Vi har lovet hinanden, at vi skal sikre at 
det kommende AGM og den efterfølgende diskussion om klubben 
bliver mere involverende end det, som vi tidligere har oplevet - 
samt at alle de medlemmer, der ikke kan være til stade - har mu-
lighed for at følge med via videotransmission, samt, at der vil blive 
mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen undervejs. 

Exklusionen af vores finanshjælper har efterfølgende medført 
andre komplikationer, og på grund af flere fratrædelser i besty-
relsen har det i stor udstrækning været nye folk, der har siddet i 
”the Board”. 
- Vores finansdirektør forlod stolen i December
- Vores formand gik af i Januar på grund af dårligt helbred - vistnok 
forårsaget af de mange anklager.
- Jane Pedler der var et mangeårigt stabilt medlem havde også for-
mandsposten i SHRMF og gik af efter et stort pres fra vores finans-
hjælper
- Så gik Mark Hardy - vores finans hjælper af efter være udvist af 
bestyrelsen.
- Som ny hjælp indtrådte Alan Rowlinson i stedet som finans hjæl-
per; men han forlod hurtigt bestyrelsen igen efter at han sammen 
med vores revisorer havde påvist at intet var galt med økonomien.

I denne måned kom så en ny sag frem på bestyrelsesmødet d. 
16.april. Det var blevet for meget for den siddende bestyrelse, at 
Richard Fenner (RF) under hele foråret havde fodret Mark Hardy 
med informationer og ideer om, hvordan klubben burde ledes. 
Dette gjorde, at medlemmer af bestyrelsen ønskede RF ud af klub-
ben. Igen en personsag - for meget for mig i bestyrelsen. 
Jeg mener ikke at vi kan stå for flere personsager - herregud vi er 
en bilklub. 
Vi vil i den kommende tid invitere de mange ordførende Chair-
men fra sektionerne til at deltage i videomøder på nettet, for at 
få gang i ”Det nye RREC, der forhåbentlig vil give alle mere ”Value 
for Money”.

Ole Hviid.Nielsen
Direktør




