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Nu välkomnar vi alla Rolls-Royce & Bentley-entusiaster till vår 
nystartade firma och i en familjär anda vill vi vara en mötesplats 
där man kan träffas, prata bil, fika och trivas. Vi vill att varje 
kund ska känna sig sedd och viktig

Vår specialitet är renovering av klassiska bilar och i synnerhet 
Rolls-Royce & Bentley. Anders har erfarenhet av närmare 200 
bilrenoveringar. Han köpte sin första Bentley för 41 år sedan 
och har varit i branschen sedan 1979. Kontakta oss gärna för 
mer information om du funderar på att del- eller helrenovera 
din pärla.

Vår reception har fått ett retro-utseende och där bjuder vi er 
gärna på en fika och det finns bilrelaterade samlarobjekt, böcker 
m.m. att köpa.  Ni kommer också med tiden att märka en viss 
kvinnlig prägel på butiken med ett helt nytt utbud av bl.a. 
exklusiva aftonväskor m.m.

Vi kommer att satsa stort på att mäkla och även sälja egna 
klassiska bilar. Därför är vi nu i stort behov av att få in bilar till 
försäljning, så funderar Du på att göra Dig av med någon bil 
tveka då inte att kontakta oss eftersom vi har goda kontakter och 
känner till marknaden mycket väl.

Vi tar hand om Din Rolls-Royce eller Bentley när det gäller allt 
från service till vanliga reparationer.

Behöver Ni reservdelar till Er Rolls-Royce eller Bentley är Ni 
välkomna att kontakta oss. Vi har tusentals delar i lager och 
får dessutom leveranser från våra leverantörer flera gånger 
i veckan. Vi kommer att ha samma priser på delarna som vår 
huvudleverantör IntroCar i London.

”Hjärtligt välkomna!
Carina & Anders Rohdin”
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Ordföranden har ordet

www.rrec.se   
För medlemskap se info 
på hemsidan.
Plusgiro: 495 29 27 - 4  
Bankgiro: 5965 - 7528
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Bäste Medlem,
Nyligen besöktes Hunt House på 
Annual General Meeting & Conference 
tillsammans med Hans Örming och 
Stefan Tanzborn. Jag vill passa på att tacka 
dessa medlemmar i styrelsen för att de 
hade modet att bryta mot vedertaget 
mönster vid besök i denna både anrika 
och konservativa miljö. De övertygade mig 
om att i anslutning till moderklubbens 
60årsjubileum skriftligen begära (ett rätt 
stort) bidrag till vår svenska verksamhet. 
Begäran godkändes utan prutning, till viss 
förvåning hos undertecknad. Planen är att 
årsmötet och nästa styrelse ska komma 
med lämpliga idéer hur pengarna ska 
användas. Subventionering av planerat 
seminarium är ett utmärkt förslag som 
nämnts. Hoppas deltagarantalet blir stort!
På annan plats i denna bulletin kan läsas 
referat från mötet i England, författat av 
våra vänner i Danmark.

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

Når dette leses har vi gjennomført det 
årlige tekniske seminar hos Auto Askim, 
med assistanse fra verkstedets mekanikere 
samt Patric Lloyd-Jacob fra Royce 
Engineering i England.
Vi skulle nå være godt rustet for langtur til 
Rally Sunnmøre 2017 i slutten av august.
Som annonsert vil hoved treffet bli fra 
torsdag 24. til søndag 27. august. I tillegg 
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Kjære medlemmer.

vil det bli tilbudt en ekstra opplevelses 
tur fra mandag 21. til torsdag 24. august. 
Påmeldings skjema for begge finnes på vår 
hjemmeside www.rrec.no, samt detaljert 
program. Faktura vil bli utsendt innen 1. 
juni, med betalingsfrist 15. juni.
Oppfordrer også medlemmene til å lese 
og benytte vår hjemmeside. Stig Roar 
Johansen er nå vår besiktigelsesmann, 
lokalisert i Oslo området. Han er nøkkelen 
til en meget gunstig forsikrings ordning 
gjennom LMK.
Ønsker alle en opplevelsesrik sesong.

Med vennlig hilsen

Oddvar Birkedal 
RREC Norska sektionen 

När detta läses har RREC-Swedish Section 
nyligen genomfört årsmöte med rally på 
Öland. Det är min fromma förhoppning 
att det relativt stora antalet deltagare har 
fått ett vackert minne från denna mycket 
säregna ö. Själv har jag haft stor glädje 
av vistelserna på Öland ända sedan jag 
satte foten här första gången under sent 
1950-tal. Att komma hit i maj var extra 
givande med alla fåglar nere vid udden, 

Ordföranden har ordet

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

EVENEMANGSKALENDER

Varje År: 
The Hunt House Seminars 2016
Varje månad: 
Luncherna i Stockholm
Belgobaren i Freys Hotel kl. 13.00 första 
måndagen i månaden. 
För deltagande anmäl senast fredag f.m. 
innan till Nils Vetterlein tel: 08-717 23 53 
eller nils.vetterlein@swipnet.se

Varje månad: 
Luncherna i Göteborg
Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i 
månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 
00 66

2017-05-08— Måndagskvällar Årstaviken. En 
AHK-inbjudan. Besök; http // www.ahk.se/
kalender, php

Herudover vil der blive foredrag og 
virksomhedsbesøg - dato og tid arrang-
eres senere.

Oplysninger om tilmelding finder du på 
hjemmesiden RREC.DK

 Torsdag 24. – søndag 27. august
Rally Sunnmøre 2017 / norske seksjonens 
30 års jubileum

Mandag 21. august – søndag 24 Rally 
Sunnmøre 2017 / utvidet program
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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

Kære medlemmer
 
Når dette blad udkommer, skulle det gerne 
være sommer og Rally 2017 i Vest Jylland 

ikke er nogen ferietur, hvis nogen skulle 
have den fornemmelse, der er møde fra kl 
10.00 – kl. 17.00 i et meget mørkt lokale 
(uden vinduer) kun afbrudt af en kort 
frokost (sandwich og vand) i 2 dage. For mig 
var det fantastisk, at møde formændene 
fra Schweiz, Frankrig, Belgien og Italien, 
som jeg tidlige har truffet på RR-Rally og 
udveksle synspunkter med. 
Vi fik talt med Andrew Ball fra Rolls Royce 
fabrikken om et kommende arrangement 
i Danmark, hvor han gerne vil stille sig 
til rådighed. Det bliver i slutningen af 
efteråret evt. hos Strøjer på Fyn, så alle har 
mulighed for at deltage.
 
Igen i år var klubben pænt repræsenteret 
på Essen-Messen og få havde da også 
”noget” med hjem.

Håber rigtig mange vil møde op om de 
kommende arrangementer.

Rigtig god sommer til alle.
 Frans Goldbach

Formand

den osannolikt stora mängden sippor, 
gullvivor och orkideer och det speciella 
ljuset kryddat av naturens färger. Att bo 
här permanent sedan 2011 ser jag som ett 
privilegium.

Rune Johansson 
ordförande RREC-svenska sektionen

Distriktsansvarig Rrec-Småland & Blekinge

2017-06-2/4
Årsmöte och Rally 2017 på Öland.

2017-06-06
Motorhistoriska dagen. Se MHRF´s 
kalender.

2017-06-11
Kulturdag på Grönsöö Slott, Enköping.

2017-06-23/25
Annual Rally & Concours d`Elegance, 
Burghley House, Stamford, Lincolnshire - 
60 Years.

2017-07-14/16
Weekend Rally på Irland, Cork OBS! Nytt 
datum.

2017-08-18/20
Rolls-Royce & Bentley träff i Trollhättan. 
Mer info kommer.

2017-09-3/9
Continental Rally ”Medival Rally Fortress 
Sedan.”

er afholdt, desværre med knap så mange 
deltagere end tidligere.
Der har været afholdt AGM møde i England 
(Annual General Meeting) hvor klubben 
deltog med sekretæren, næstformanden 
og formanden. Vores repræsentant Allan 
Rosetzsky medlem af hovedbestyrelsen 
RREC Ltd. Hunt House var på valg og blev 
genvalgt til bestyrelsen. ”Tillykke Allan” 
som PR, Events & Continental Liaison 
Manager.
Hunt House ligger i et meget smukt 
landligt område, med små stenhuse 
og stråtage, der manglede kun 
”Kriminalkommisær Barnaby” står i 
døråbningen. Det var en meget hektisk 
weekend, hvor der blev diskuteret 
fremlagte spørgsmål fra klubben - se 
omtale andet sted i bladet. Efterfølgende 
havde vi møde med nordmændene og 
svenskerne om spørgsmålene og var enige 
om strategien fremover. Bl.a. kan det ikke 
KUN være ”englænderne” der skal fejre det 
nuværende 60 års jubilæum og resten af 
Europa så ikke kan. Det blev vedtaget at 
alle lande kan søge om et mindre tilskud 
til afholdelse af  60 års Jubilæums Rallyet.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det 



4 5

ALLA NYA 
ROLLS-ROYCE 

SILVER WRAITH 
I SVERIGE 1947-1957

Efter andra världskrigets slut kunde Rolls-Royce Ltd återuppta 
tillverkningen av privatbilar i fabriken i Crewe. Förberedelser 
hade pågått i flera år och företaget kunde därför presentera en 
helt ny modell redan 1946 kallad Silver Wraith. Den nya bilen 
representerade det gamla England på så sätt att det enda som 
tillverkades hos Rolls-Royce var själva chassit och utförandet 
byggde fortfarande mycket på beprövad teknik, även om Silver 
Wraith faktiskt hade relativt litet gemensamt med den till synes 
likartade förkrigsmodellen Wraith. De färdigställda chassina 
transporterades från Crewe till någon av karossmakarfirmorna 
i London för att förses med karosseri. En majoritet av Silver 
Wraith-bilarna utformades som limousiner, vilkas framförande 
i allmänhet anförtroddes anställda chaufförer, medan ägarna 
frotterade sig i det lyxiga baksätet. Endast i ett fall skickades 

ett Silver Wraith-chassi direkt till Sverige utan att dessförinnan 
förses med kaross.

Silver Wraith-modellen blev tillgänglig i Sverige så tidigt som 1947 
via generalagenten Wiklunds AB i Stockholm. De två första nya 
exemplaren som kom hit hade näst intill exakt likadana karosserier. 
Båda var byggda av Park Ward under samma designnummer och 
på Rolls-Royce-chassin som bara var två nummer från varandra. 
Man kan undra hur god information respektive köpare hade fått 
på detta tidiga stadium om Silver Wraith från Park Ward - utöver 
den fria teckningen i broschyren. Dessa två första bilar skulle följas 
av ytterligare sex; således nådde sammanlagt åtta exemplar av 
Silver Wraith Sverige i perioden 1947-1957. Det är precis mellan 
60 och 70 år sedan i år. I dessa tider av RREC:s 60-årsjubileum, 

bör det vara värt litet extra lokal uppmärksamhet genom ett eget 
silver(wraith)jubileumsfirande i form av denna artikel om de åtta 
svensksålda exemplaren. Tyvärr är flera av bilarna rätt okända för 
oss klubbmedlemmar, eftersom de inte har synts särskilt ofta ute 
på våra vägar på senare år. I några fall är det osäkert vart de har 
tagit vägen och om de ens finns kvar.
En av de åtta utmärker sig på flera sätt. Vi talar då om den som 
kom hit som ett naket chassi. På ägarens begäran fick den ett unikt 
svenskt karosseri, tillverkat på traditionellt sätt med trästomme 
och klätt i aluminium, allt gjort för hand av duktiga svenska 
hantverkare hos Nordbergs i Stockholm. Bilen är exceptionell 
också med sitt märkliga utseende. Detta var den sista bilkaross 
som byggdes hos Nordbergs. Tyvärr har detta stycke svensk Rolls-
Royce-historia numera lämnat landet. 
Det är väl knappast någon överdrift att beskriva Rolls-Royce Silver 

Wraith som en konservativt utformad produkt, vars främsta syfte 
var att imponera på omgivningen med sin majestätiska uppsyn. 
Det var upp till den yrkesutbildade chauffören att hantera detta 
ganska trögkörda åbäke som saknade all sportig framtoning. 
Kunden  hade möjlighet att själv bestämma bilens utförande, 
även om det började förekomma en ökad standardisering av 
karosserna även från de stora firmorna som Hooper, HJ Mulliner 
och Park Ward. Unga personer med gott om pengar för bilinköp 
sökte nog gärna något mer modernt som de kunde köra själva 
och valde då hellre den sportiga Bentley Continental. 
Övriga modeller i Rolls-Royce-/Bentley-sortimentet var mer eller 
mindre standardiserade och fick färdigbyggda karosser från 
Standard Steel, i princip med likartat utförande oavsett om det stod 
Rolls-Royce eller Bentley på kylarmärket. Försäljningen i Sverige av 

standardmodellerna ökade stadigt och blev allenarådande efter 
1957. Visserligen ersattes Silver Wraith av Phantom V från 1959 
men det fanns ingen större efterfrågan för denna typ av stora 
limousiner i Sverige. Den naturliga efterträdaren blev istället 
Silver Cloud och Bentley S-serien.
Den här sammanställningen omfattar de Rolls-Royce Silver 
Wraith som kom in nya till Sverige under den tid då modellen 
var i produktion i England. Den grundar sig delvis på data från 
Rolls-Royce-fabrikens chassiböcker och delvis på uppgifter 
från transportstyrelsen, så faktauppgifterna bör vara korrekta. 
Uppgiften om respektive ägare har lämnats av Rolls-Royce Ltd. 
Trots det måste viss reservation göras i något fall huruvida det 
verkligen är rätt bil som beskrivs och ursprunglig ägare som 
noteras. 
Det var inte helt ovanligt att en order ångrades innan den 

beställda bilen var färdig, så någon fabriksuppgift kan vara 
vilseledande. 
En Silver Wraith i chassilistan bör undantas i denna artikel av den 
anledningen att den möjligen aldrig kom till Sverige. Även om 
den verkligen har använts här, så tillhörde den en beskickning och 
var varken noterad med svensk ägare eller bar svensk registrering. 
Det gäller den Silver Wraith med chassinummer LBLW34 
med limousinekaross av H J Mulliner, design nr 7276, som på 
beställning av Engelska ambassaden i Stockholm införskaffades 
för användning i Sverige och därför var vänsterstyrd.
Förhoppningsvis kommer våra läsare att kunna bidra med 
tillrättalägganden av eventuella felaktigheter och ge 
kompletterande information, som sedan kan redovisas i framtida 
Bulletiner. 

Jan Segerfeldt
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WVA22 
Park Ward Sports saloon - design 13 - body no W.106, levererad i september 1947 

Förste ägare: Torsten Kreuger, Stockholm.

WVA24 
Park Ward Sports saloon - design 13 - body no W.139, levererad i september 1947 

Förste ägare: Uno Särnmark, Göteborg.

Torsten Kreuger (1884-1973), Stockholm, var bror till Ivar Kreuger. 
Han var utbildad civilingenjör men började med att tillsammans 
med brodern utveckla en tändsticksindustri. Han byggde sedan 
själv upp ett eget företagsimperium i miljardklassen inom bank, 
industri och tidningar. Han blev senare åtalad för bedrägeri och 
dömdes till tre års fängelse som hovrätten lindrade till ett år. Från 
ca 1930 bodde han på Häringe slott och på Djurgården. Han hade 
kontroverser bland annat med familjen Bonnier och förekom i 
några domstolsprocesser. På ålderns höst valde han att bosätta 
sig i Schweiz.
Modellen Silver Wraith Park Ward Saloon design no 13 var en av 

Uno Särnmark, Skeppsbroplatsen 1 i Göteborg, var en framgångsrik 
entreprenör och företagare inom radiobranschen under 
1920-talet. Han var först i Sverige med att sända civil radio 1922. 
Under 1920-talet tillverkade och sålde han dyra radioapparater 
av högsta kvalitet. Med början ca 1930 framställde hans firma 
komponenter för flygindustrin (SAAB). Han tog över driften av 
Marieholms bruk 1942 och startade också ett konstmuseum där. 
Från 1956 började bruket tillverka plastbåtar men då hade Uno 
Särnmark redan avlidit och hans bror tagit över verksamheten.
Den med WVA22 identiska WVA24 ställdes på första gången i Sve-
rige 1947-01-01 enligt transportstyrelsens uppgifter (men i reali-
teten kan den inte ha registrerats förrän tidigast på hösten det 
året). Bilen är högerstyrd och var ursprungligen helt svart men är 
idag enfärgat silver utvändigt, som den stod på Ölands motormu-
seum i oktober 2015 (Bild: Birger Lallo). Tidiga Silver Wraith hade 
ett centralt placerad extraljus, Lucas type FT.67A. 

de tidigaste modellerna efter kriget och gjordes i 25 ex. Därutöver 
gjordes sju med mellanruta som design no 20, exteriört likadan 
som no 13. WVA22 är högerstyrd och var ursprungligen djupröd. 
Den bar svenskt reg nr A34567. Kreuger behöll bilen i många år 
men sålde den sedan till entusiast på Söder i Stockholm. Bilen 
renoverades hos AB Rolf Haider i Stockholm och var i mitten av 
1960-talet till salu hos samma bilfirma, då lackerad svart med 
beige sidor och blå inredning. Den uppmärksammades i en stor 
artikel i Teknikens värld i april 1966. Uppgifter om bilens öden och 
äventyr sedan dess saknas.
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LWHD62 
Hooper Touring limousine (Teviot II) - design 8235 - body no 9610, levererad i februari 1951  

Förste ägare: Aktiebolaget Systema. 

AB Systema var troligen det svenska företag med kontor i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors, som importerade 
och sålde bokföringsmaskiner från USA. 
LWHD62 är vänsterstyrd och var enligt Transportstyrelsens 
uppgifter i trafik i Sverige första gången 1951-03-09, och har fått 

en ny ägare 1964-01-17, samma privata ägare har kvar bilen idag. 
Dess nuvarande reg nr är FYX781 och den ska vara enfärgat svart. 
Hooper gjorde tre serier av Teviot-designer, den första Teviot 1947-
1949 (ca 120 ex) Teviot II 1949-1950 (12 ex) och Teviot III 1951-1953 
(61 ex). 

LWME21 
H J Mulliner Touring limousine - design 7249 - body no 5306, levererad i oktober 1951 

Förste ägare: Uno Särnmark (se WVA24 ovan).

LWME21 har de små inbyggda strålkastarna från Silver Dawn-
modellen i stället för de stora R100 men är i övrigt enligt standard 
design 7249, en populär design. Engelskt reg nr före exporten 
till Sverige var MJJ238. Den registrerades i Sverige första gången 
formellt per 1952-01-01. Den har ägts av bilförsäljaren Lars-
Erik Enander i Partille sedan 1970-talet. Då stod den länge vid 
entrén till försäljningshallen som ”till salu” för en så väl tilltagen 

summa att den (avsiktligen) knappast skulle komma att bli såld. 
LWME21 uppgavs ursprungligen ha varit byggd för drottning 
Elisabeth, vilket redan med tanke på att den vänsterstyrd vore 
helt otänkbart. Bilen är mörkblå med ljusblå sidor och närmast 
orenoverad. Från 1973 erhöll den nytt reg nr BPD150. Den har bara 
haft två ägare sedan 1952 enligt transportstyrelsen och lär alltså 
vara kvar i familjen Enanders ägo än idag.
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WOF12  
Hooper Touring limousine (Teviot III) - design 8283 - body no 9645, levererad i december 

1951  Förste ägare: Torsten Kreuger (se WVA22 ovan). 

LALW14 
Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB Stockholm saloon, levererad i maj 1953

Förste ägare: Axel Johnsson, Kilafors. 

Den här designen från Hooper brukar kallas Teviot III och den 
byggdes i 61 exemplar. Antingen byggdes WOF12 på spekulation 
utan namngiven beställare eller så backade beställaren ur innan 
leverans. Efter det att bilen blivit färdig hos Hooper ställdes den 
ut på Earls Court Motor Show i oktober 1951 på Rolls-Royce monter 

Den mycket förmögne storbonden Jon Johnsson (1837-1922) hade 
köpt Kilafors bruk och herrgård 1896. Sönerna Axel och Arne 
ärvde bruket 1922. På resterna av en 1700-talsgård byggdes 1938 
en helt ny herrgård där man höll överdådiga fester för dåtidens 
stockholmssocieté. Bland besökarna ingick även Herman Göring 
som lovade hjälpa Axel och Sverige genom kriget. 
Det vänsterstyrda chassit LALW14 anlände till Sverige utan 
karosseri. Godsägare Axel Johnsson (1908-1953) lät hos Nordbergs 
beställa en bil med helt unik design, ”litet engelsk stil på främre 
delen och litet amerikansk stil på den bakre”. Komponenterna 
köptes in från olika håll. Bland annat lånades positionsljusen 
på framskärmarna från samtida Mercedes 300. I utrustningen 
ingick barskåp med elektrisk rakhyvel. Detta blev Nordbergs 
sista bilkarosseri. Det lackerades enfärgat mörkgrönt. På våren 
1953, när bilen var klar men innan leverans till beställaren, 
ställdes den ut i Wiklunds försäljningslokal på Strandvägen i 
Stockholm. Den visades också upp vid KAK:s 50-årsjubileum i 
Ostermans marmorhallar bredvid en Rolls-Royce Silver Ghost 
med Nordbergskaross från 1924, nu på Sparreholm. LALW14 
registrerades den 28 april 1953 på Kilafors Skogs AB med reg nr 
X22630. Tyvärr avled Axel Johnsson kort tid därefter, så bilen kom 
i stället att stå på änkefru Elna Johnsson, från 21 juni 1954 med 

med falskt reg nr RR1952. Bilen var troligen enfärgat svart och är 
högerstyrd. Uppenbarligen köpte Kreuger bilen först i ett sent 
skede men är noterad som förste ägare hos Rolls-Royce Ltd. Det 
finns inga uppgifter om bilens nuvarande omständigheter.

nytt reg nr B9922.  Genom Bilkonsult AB såldes bilen 4 juli 1968 
till Peter Lindkvist på Lidingö.  Den 18 oktober samma år köptes 
den av Fehn Motor AB på Sankt Pauligatan i Göteborg, nu med reg 
nr OA342, som vidaresålde bilen till AB Berg & Betong i Sundsvall 
13 november 1969, nytt reg nr då Y8742. Nästa ägarbyte skedde 
27 september 1971 till ingenjör Guldbrand Bergström i Sundsvall. 
Från 1973 blev reg nr DHC905. Den 7 juni 1984 hamnade bilen på 
museum. Big Bengt Erlandsson på High Chaparall tog över 1993 
och senare exporterades bilen, troligen till Grekland.

Häringe Slott

Kilafors Herrgård
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LBLW99   
Park Ward Limousine - design 551 - body no L.466, levererad i mars 1954

Förste ägare: (A-B. A Wiklund) John Hjelme-Lundberg

LFLW89   
James Young Saloon with division - design WRM31A - body no 1884, levererad i juni 1957 

Förste ägare: Dr Axel Wenner-Gren 

Fadern drev konfektionsfabrik i Örkelljunga men John Hjelme-
Lundberg (1902-1970) öppnade eget och grundade Junex 
i Jönköping 1927. Företaget växte och 1934 hade man 450 
anställda. Man flyttade till ny fabrik 1936 i Huskvarna kallad 
Vita slottet och vars invigning var extra storslagen. På 1950-talet 
hade Junexkoncernen sin gyllene tid med 1 100 anställda och en 
årsproduktion på 350 000 plagg. John Hjelme-Lundberg kunde 
roa sig kungligt och med familjen tillbringade han alltid en 
månad per år i Monaco där man spelade på kasinot och frotterade 
sig med celebriteter. De var bland de inbjudna på Furst Rainiers 
och Grace Kellys bröllop. Förändringar på marknaden gjorde 
att det gick sämre på 1960-talet och 1969 tvingades man sälja 
företaget. John Hjelme-Lundberg fick en hjärtattack och dog en 
vecka senare. Sonen Björn tog över och gjorde egen karriär som 
företagare.
Den vänsterstyrda LBLW99 anges vara av Park Wards design 551, 
det vill säga en högbyggd limousine på den längre hjulbasen 11 
fot 1 tum (338 cm), i produktion mellan oktober 1953 och april 
1955. Mycket talar dock för att detta är den bil som under tidigt 
1960-tal ägdes av Wagnefors biluthyrning i Göteborg med reg nr 
O44200 (se omslagsbilden).
Om så är fallet är karossen antingen Park Wards design no 144 

Axel Wenner-Gren (1881-1961) svensk företagsledare och 
finansman. Han grundade företaget Elektrolux 1919, som gjorde 
dammsugare, kylskåp mm. Han var dess VD åren 1920-1925 
och därefter styrelseordförande 1926-1939. Hans förmögenhet 
beräknades 1938 till 100 miljoner dollar. Han sålde Elektrolux 
1956. Han hade också ett stort ägande i SCA och Bofors. Han 
drev många andra skilda projekt, bland annat järnvägskonceptet 
Alwegbanan. Han ägde bostäder på flera platser i världen. 
Tillbergska villan i Diplomatstaden i Stockholm köpte han 1924 
och den blev nu ”Wennergrenska palatset”. Långt senare (1942) 
köpte han Häringe slott av Torsten Krueger. När Axel Wrenner-
Gren avled var han konkursmässig. 
James Young byggde WRM30 och WRM31 på den långa hjulbasen 
i 28 resp 47 exemplar mellan september 1953 och december 1958. 

(inte helt olik 551) med sina signifikativa damasker över bakhju-
len, en six-light saloon, byggd på den korta hjulbasen 10 fot 7 tum 
(322 cm), varav 121 stycken tillverkades från 1950 till december 
1953, eller den till synes helt identiska design no 483, om den är 
byggd på den långa hjulbasen. De dubbla dimljusen av typen Lu-
cas SFT.700 i fronten på O44200 tyder på det senare alternativet.

WRM31 skiljer sig från WRM30 endast genom att den inbyggt i 
bakskärmarna har större baklyktor lånade från Silver Cloud. 
A-suffixet på WRM31A står för att den har mellanruta och borde 
normalt ha betecknats som en touring limousine. LFLW89 som är 
vänsterstyrd finns kvar i landet. Nuvarande ägare är Göran Berg, 
reg nr A85.
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DEN LILLES Bentley Continental
Jan Segerfeldt

Det italienska bilskrädderiet Carrozzeria Pinin Farina i Turin i 
norra Italien anlitades av Rolls-Royce Motors flera gånger under 
efterkrigstiden. Det började redan 1948 med en tvådörrars kupé 
på Bentley Mark VI och fortsatte med en udda bil per år ungefär. 
Det ledde dock inte till någon småserieproduktion för någon av 
de fem olika prototyperna, vilket väl karossmakaren egentligen 
hade hoppats på. Sannolikt hade även Rolls-Royce i Crewe sett 
fram emot ett samarbete som hade möjliggjort tillverkning av 
en flärdfull specialmodell, som skulle höjt statusen för märket till 
en begränsad extra kostnad. Rolls-Royce skulle aldrig haft råd att 
göra en sådan produkt helt på egen hand. Varför blev då inte Pinin 
Farina-bilarna någon större succé? Var försäljningspriserna för 
Farina-skapelserna ändå för högt satta för att de skulle slå an på 
Bentleys ganska konservativa köpkrets eller var intresset alltför 
svalt för kontinental design på en så urengelsk produkt som en 
Bentley? 

Battista Farina gavs smeknamnet Pinin redan som liten grabb. 
Pinin lär stå för att han just var en liten grabb, alltså ungefär som 
smeknamnet Lillen i Sverige. Detta har sin förklaring i att Battista 
var den yngste i raden av elva syskon. Det blev naturligt att han 
alltid fick heta Pinin i stället för Battista av sin familj och sedan 
hade namnet bara fastnat. Av någon anledning var han så stolt 
över sitt smeknamn att han på äldre dar lät registrera det som sitt 

eget officiella namn.

Utöver designförsöken på Bentleychassin prövade Carrozzeria 
Pinin Farina också på att formge en enstaka Rolls-Royce Silver 
Dawn. Trots att prototyperna hade gjort sina visningsrundor på 
de stora bilutställningarna i Europa, så hade inte ha-begäret och 
köpsuget blivit tillräckligt starkt för att motivera tillverkning av 
ytterligare exemplar. Likadant var det med denna enda Bentley 
R-Type Continental som producerades av Pinin Farina 1953-54 - det 
blev helt enkelt inte fler.

Av det totala antalet bilar på R-Type Continental-chassit 
som Bentley byggde, 208 stycken, fick huvuddelen eller 193 
stycken karosser från H J Mulliner. Som en av de bäst ansedda 
karossmakarna hade HJM visat sig vara duktiga på att bygga lätta 
karosser med aluminium som mest förekommande byggmaterial. 
Därmed kunde Bentley skryta med att de tillverkade den enda 
fyrsitsiga produktionsbilen i världen på sin tid som kunde toppa 
100 mph (drygt 160 km/t). 

Pinin Farinas one-off Bentley Continental (chassinummer 
BC49C) försågs med den starkare motor som introducerades på 
Continental i och med serie D (sista bokstaven i chassinumret) 
men fanns då inte att få på R-type Standard Steel saloon. 

Förklaringen härtill var säkerligen att sedan Continental hade 
börjat tillverkas 1952, så blev bilarna bara tyngre och tyngre 
eftersom ägarna ville hänga på mer utrustning och sådant kostar 
alltid i form av högre vikt.  Av någon anledning fick även BC49C 
(som alltså ligger i den tidigare C-serien) den nya motorn. Det kan 
ha varit så att den större motorn installerades i bilen retroaktivt, 
efter det att dess roll som demobil var över men innan den skulle 
nå ut till sin första privata ägare. Det skulle också kunna förklara 
varför BC49C betraktas som av 1955 års modell trots att den 
byggdes redan 1953-54.

En liten misstanke som inte kan avfärdas så där utan vidare är 
att, trots att den sportiga Continentalmodellen skulle ha så låg 
vikt som möjligt, helst inte över 1.800 kilo, så kom Pinin Farinas 
prototyp inte helt oväntat att bli något tyngre än H J Mulliners 
design och konstruktion. Eftersom vi saknar exakta viktuppgifter 
för bilen så är detta förstås inget annat än redaktörens 
spekulation.

Det betyder i vart fall att cylindervolymen i Farinas Continental 
är 4.887 i stället för 4.566 cc. Rolls-Royce/Bentley brukade på 
den här tiden inte avslöja hur många hästkrafter man tog ut 
av sina bilmotorer. Man påstod bara att antalet var tillräckligt. 
Följaktligen kan en Continentals prestanda lämpligen beskrivas 
som ”tillräckligt plus 10 procent”. 

Initiativet till uppdraget hos Farina att bebygga chassi nr BC49C 
efter deras design kom från Bentley Motors (dvs samma som 
ledningen för Rolls-Royce) redan under 1953. Arbetet hos Farina 
påbörjades i november 1953 och pågick till april 1954, när bilen 
var klar att visas på Turinmässan samma år. Det färdiga ekipaget 
kunde, efter rundorna på de internationella bilutställningarna, 
iordningställas och eventuellt uppdateras för försäljning till 
privat kund i juni 1955. Bilen levererades en månad senare till sin 
första ägare, företaget Charles Attwood Ltd. Därmed kom bilen 

att beskrivas som 1955 års modell. Den tilldelades det engelska 
registreringsnumret OUK999, vilket den har behållit fram till 
idag. 
Köpeskillingen för en Continental från H J Mulliner var enligt 
prisllistan fastställd till £ 6.929 inklusive skatter, vilket gjorde den 
till Englands dyraste bil alla kategorier, ja faktiskt till och med 
dyrare än de stora pampiga lyxlimousinerna Rolls-Royce Silver 
Wraith. Exakt vad Bentley Motors hade satt försäljningspriset till 
1955 för denna one-off Continental by Pininfarina är inte känt men 
ursprungligen torde det ha varit högre än för en motsvarande H 

J Mulliner. Det ska ju kosta litet extra att vara ägare till en unik 
bil. Hade det funnits underlag för att tillverka Farinas version i en 
mindre serie skulle nog priset kunnat ha blivit något rimligare 
men när det visade sig att köparna inte stod på rad, så blev 
frågan om priset egentligen aldrig aktuell. Nu såldes det här 
enda exemplaret först efter ett år. Sannolikt var köpeskillingen 
föremål för förhandlingar mellan Bentley och den första ägaren 
och slutade i en god kompromiss för båda parter.

Nästan tio år senare (13 augusti 1965) publicerade den engelska 
motortidningen The Autocar ett test nr 242 av Bentleyn under 
rubriken ”Used car on the road”. Begärt pris för det begagnade 
exemplaret var nu £ 2.750. Vid en jämförelse mellan 10 år gamla 
bilar, så fick man betala ungefär £ 1.000 mer för en Continental 
än en vanlig R-Type Standard steel saloon vid samma tid. BC49C 
kostade ännu något mer. Testlaget konstaterade att trots sin höga 
ålder hade den bara gått knappt 6.000 mil och kunde fortfarande 
komma upp i 90 mph (145 km/t). De uppmätte den begagnade 
bilens acceleration från 0-100 mph till 42.7 sekunder, vilket får 
anses sensationellt bra.                  

Tekniskt intressant är också att den högerstyrda bilen inte har 
växelspaken, som brukligt är, placerad till höger om föraren, som 
effektivt brukar hindra föraren att komma i och ur bilen på ett 
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smidigt sätt. I det här exemplaret har i stället växelspaken placerats 
centralt i bilen, alltså till vänster om föraren, där vi är vana vid att 
den sitter på vänsterstyrda bilar. Bara sex Continentalbilar har den 
lösningen för högerstyrda exemplar. 

Det var märkligt att, som Autocar konstaterande vid testet, bilens 
luftutsläpp vid vindrutan hade tejpats igen för att inte föraren 
skulle frysa i blåsten. Än värre konstaterades att det förekom 
vattenläckage från vindrutans nederkant vid kraftigt regn. I övrigt 
var bilen i ett mycket fint skick. Dock verkade inte testlaget särskilt 
förtjusta i den målade instrumentbrädan av rödlackerad plåt som 
såg billig ut. De gillade inte heller att instrumenten var utspridda 
”litet hipp som happ” över brädan.

Med sina två sittplatser och enorm bagagelucka under vilken 
endast rymdes ett reservhjul, ansåg testlaget att ekipaget var en 
”attraktiv extravagans”, alltså en ganska opraktisk bil jämfört med 
H J Mulliners fyrsitsiga Continentalversion.
En Mr J B Broadway från Worcestershire köpte bilen senare under 
1965 och behöll den långt in på 1970-talet.

Bland kritiker i motorbranschen på 1950-talet var Pinin Farinas 

Bland kritiker i motorbranschen på 
1950-talet var Pinin Farinas design 
inte speciellt populär. Kanske 
kan det ha berott på att en av de 
specialdesignade Fiat 1100TV 
som sattes i serieproduktion, gavs 
en formgivning som var närmast 
identisk med den som Bentleyn har. 

design inte speciellt populär. Kanske kan det ha berott på att en av 
de specialdesignade Fiat 1100TV som sattes i serieproduktion, gavs 
en formgivning som var närmast identisk med den som Bentleyn 
har. Kritikerna verkar ha varit något orättvisa i sina bedömningar. Ta 
till exempel instrumentbrädan på vilken man har placerat två stora 
mätare rakt framför förarens ögon med en liten mätare emellan 
och två mätare på vardera sidan, allt symmetriskt välordnat och 
med kromade sargar i en enhetlig design. Snyggt och prydligt och 
inte alls ”hipp som happ”. Visst saknar man den eleganta engelska 
valnötsrotbrädan men man kan knappast beskylla Farina för dålig 
formgivning. Farinas prototyp ser helt enkelt annorlunda ut än H J 
Mulliners återhållsamma fastbackkupé. Som alltid är det en fråga 
om tycke och smak.

Det bör uppfattas som en fin komplimang kollegor emellan när 
chefsddesignern A F McNeil hos den engelska karossmakarfirman 
James Young föreslog en design för ett nybygge av en Rolls-
Royce Silver Cloud fixed head coupe med design nr SC25S. Den 
här designen, förmodligen från tiden ca 1955-58, är närmast en 
direkt kopia av Pinin Farinas design för Bentley R-type Continental 
ch nr BC49C. Nu var det tyvärr inte någon kund som nappade på 
James Young-designen för en riktig bil, så det blev aldrig någon 
tillverkning av den. Nog borde det kunnat utgöra en tröst i 
bedrövelsen för Farina att han fick något som kan tolkas som en 
design-homage från en högt ansedd kollega? Fast det är väl inte 
ens säkert att Farina kände till McNeils plagiat. 

Bentley R-type Continental tillhör de efterkrigsmodeller som 
uppskattas särskilt högt idag. Auktionspriserna har ökat till 
över 10 miljoner kr. Farinas enda försök att göra en Continental 
i sann kontinental stil bör stå sig bra i jämförelse. När vi Rolls-
Royce- och Bentleyentusiaster ser tillbaka på Bentleys historiska 
sportmodeller och uppskattar dem för deras skönhet och 
sportighet, bör vi så här i efterhand unisont kunna instämma i 
hyllningskören: Farina kunde verkligen designa en äkta Bentley 
Continental. 
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ROLLS-ROYCE 
PISTON AERO ENGINES

Herman Brandt

Var det noen forbindelse mellom R-R og Luftwaffe?

Først litt historikk:
Som kjent ble Rolls-Royce registrert som selskap 15. mars 1906. I 
sitt ”MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF ROLLS-ROYCE LIMITED” 
publisert på dag en heter det i første paragraf: ”The objects for 
which the Company is established are: To manufacture, sell or 
let on hire, or in any manner dispose of or turn to account, motor 
vehicles for use on land or water or in the air and any parts of 
or accessories to the same, and internal combustion engines for 
stationary use.”
Vi må ha I tankene ar dette var bare vel 2 år etter Orville Wright 
sin berømte 12 sekunders flytur 17.desember 1903 ved Kitty Hawk. 
Rolls-Royce var forutseende 
nok til å inkludere luftfart i 
formålsparagrafen.
Charles Stewart Rolls ble 
den andre engelskmann 
til å fly, men dessverre den 
første til å omkomme i en 
fly-ulykke allerede i 1910.
Utviklingen av flymotorer, 
før Første Verdenskrig 
brøt ut 28. juli 1914 og 
Storbritannia ærklærte 
krig mot Tyskland 4. 
august, gikk sakte 
men sikkert fremover.  
Allerede fire dager etter 
krigsærklæringen var 
Rolls-Royce Ltd i gang med design av en flymotor og i februar 
1915 ble den testet med en ytelse på 225 Hk. Før året var ute var 
produksjonen av EAGLE i full gang. Den motoren var først til å 
krysse Atlanterhavet uten mellomlanding. Bombeflyet fra Første 
Verdenskrig, Vickers Vimy, fløy i 1919 fra New Foundland til Irland, 
men denne bragden ble helt overskygget av Charles Lindberg 
(svensk avstamming) sin soloflyging i 1927 fra New York til Paris.
Jeg har ikke til hensikt å skrive om alle typer flymotorer R-R 
produserte før jet-alderen tok over, men noen er verdt å nevne:
KESTREL var en V12-motor med 21,2 liter slagvolum. Første versjon 
med 490 Hk, senere med opp til 690 Hk etter introduksjon av 
kompressor. Den ble produsert fra 1927 til 1938. 
Tyskland var i ferd med å bygge opp forsvaret, selv om de hadde 
kraftige restriksjoner på hva de hadde lov til i henhold til avtalen 
etter første verdenskrig. De hadde ikke klar flymotorer og da 
Messerschmitt 109 og Junker 87 Stuka prototyper var klare for 
testing, ble det skaffet til veie Rolls Royce KESTREL motorer. 
Paradoksalt nok var altså Rolls-Royce delaktig i utviklingen av 
LUFTWAFFE.

Rolls-Royce Merlin XX var en 
12-cylindrig vattenkyld V-typ 
flygmotor på 1.375 hästkrafter och 
en vikt av 650 kilo. Mer än 28 000 
Merlin XX-motorer tillverkades 
vid Rolls-Roycefabrikerna i Derby, 
Crewe och Glasgow och av Ford 
i Manchester. Merlinmotorerna 
användes i Halifax- och Lancaster-
bombplanen och i Hurricane-
jaktplanen. Motorn på bilden 
har bärgats tillsammans med 
sitt Halifaxflygplan ur sjön 
Hoklingen 1973. Ett arbetslag av 
medlemmar i Royal Aeronautical 
Society renoverade motorn över 
en femårsperiod. De kunde då 
konstatera att trots att motorn 
hade legat i vattnet i 31 år, så hade 
de inre delarna klarat sig utmärkt 
och var i lika gott skick som den 
dag motorn lämnade Rolls-
Roycefabriken.

En annen motor som har satt spor etter seg var R-Engine. Den 
var en V12-motor på 36.7 liter. Dette var en ”racing engine” og 
ble brukt til å sette fartsrekorder på 30-tallet både på land, på 
sjøen og i luften. Den utviklet over 2500 Hk. Den senere GRIFFON-
motoren hadde samme slagvolum og utviklet 1.720 Hk, men 
senere versjoner var oppe i 2.540 Hk. Den hadde da en gangtid 
mellom overhalingene på 1.350 timer i motsetning til R-Motoren 
som hadde en levetid på under en time i racing versjonen. Jeg 
har med vilje vist et bilde av marine versjonen av Griffon. Det er 
en vanlig misforståelse at Packard Marine-motoren brukt blant 
annet i torpedobåter var en marinisert versjon av RR Merlin. Dette 
er helt feil. Packard-motoren var en egen konstruksjon på 40,8 

liter og hadde sine aner fra 
Liberty-motoren, men det 
er en annen historie.
Det er ikke mulig å la vær 
å skrive noe om MERLIN 
motoren. V12, 27 liter. Det 
er kanskje verdens mest 
kjente motor, og mange 
mener med rette at den 
vant Andre Verdenskrig. Da 
krigen startet hadde den 
en ytelse på 1030 Hk. Ved 
bruk av både bedre bensin 
(høyere oktan og ekstra 
tilsetting av ”tetraetylbly”) 
og utvikling av motoren 

med opp til 30 lbs overtrykk fra kompressoren var den oppe i ca. 
2.300 Hk ved krigens slutt.
Så noen betraktninger til slutt med alle forbehold at tallene er 
riktige:
I Silver Ghost perioden ble det produsert 7.977 bil-chassis (inkl. 
U.S.). I samme periode ble det produsert 7.071 flymotorer.
I mellomkrigstiden ble det produsert 16.692 bil-chassis (inkl. 
U.S. og Bentley). I samme periode ble det produsert ca. 5.200 
flymotorer.
For enkelhetens skyld kan vi estimere at en flymotor tilsvarte minst 
2 bil-chassiser i omsetning. Vi ser av dette at flymotorproduksjonen 
var en vesentlig del av virksomheten og uten den er det tvilsomt 
om R-R hadde klart seg.
Det ble produsert over 165.000 MERLIN-motorer i England av 
flere fabrikker. I USA produserte Packard over 55.000 motorer og 
Continental et betydelig antall. I tillegg produserte man i England 
Meteor Tank engine, som egentlig var en Merlin uten kompressor.
Konklusjon: ”WITHOUT THE MERLIN THERE WOULD NEVER HAVE 
BEEN A BENTLEY Mk VI, SILVER WRAITH OR SILVER DAWN.”

Prototypen till Kestrelmotorn, 
som först kallades F Type, testades 
första gången i december 1926. 
Den blev en succé och användes i 
80 olika flygplanstyper inklusive 
prototypen till den tyska Junker 
Ju87 Stuka och Messerschmitt 
Bf109. Sammanlagt byggdes 4.750 
Kestrelmotorer mellan 1927 och 
1938. Parallellt med utvecklingen 
av Kestrelmotorn och en variant 
kallad Goshawk, skapade Rolls-
Royce R-type racingmotorn. Det 
var med erfarenheterna man hade 
vunnit från dessa prjekt som man 
senare kom att utveckla Rolls-
Royce Merlinmotorn.

Denna Rolls-Royce Sea Griffon Mk 
101 marine engine finns bevarad på 
RAF-flygmuseet i Hendon. Griffon 
gjordes också i flygmotorversion 
bland annat för användning 
i Supermarine Spritfire som 
alternativ till den något mindre 
Merlinmotorn. Numera kan 
Griffonmotorer pumpas upp till 
över 3 000 hästkrafter. Därför 
är de idag mycket populära som 
tävlingsmotorer bland annat för 
tractor pulling!ROLLS-ROYCE GRIFFON MARINE

ROLLS-ROYCE MERLIN XX

ROLLS-ROYCE KESTREL



Sydinvest  
Globale EM-aktier
gns. årligt afkast: 

8,7 %*

Med én enkelt investering kan du  
let få adgang til markeder som fx  
Indien, Kina og Filippinerne.  
Sydinvest Globale EM-aktier er  
med et afkast på 28,4 % de seneste 
tre år blandt de bedste i Europa i sin 
kategori. Det svarer til et årligt af-
kast på 8,7 %.* 

Sydinvest Globale EM-aktier spreder 
sine investeringer ud på aktiemarkeder 
fra Latinamerika, Østeuropa, Afrika, 
Mellemøsten og Fjernøsten. På den 
måde får du let adgang til langt de fle-
ste af de nye aktiemarkeder med én 
enkelt investering. 

Mange økonomer har spået de nye 
vækstmarkeder stor økonomisk frem-
gang. Og måles aktierne på flere  
væsentlige nøgletal, ser de billige ud  
i forhold til aktier på mere modne  
markeder.

Kina og Indien er for tiden i fokus, hvor 
især den indiske vækst ser ud til at 
være høj et godt stykke tid ud i frem-
tiden. De kinesiske nøgletal  

peger på, at økonomien i landet er  
stabiliseret. Kinesiske aktier ventes  
at få øget fokus hos internationale  
investorer i forbindelse med sammen-
knytningen af børserne i Hongkong  
og Shenzhen senere på året.  

Indsigt i de nye markeder
Sydinvest satte første gang fokus på 
de nye aktiemarkeder med lancerin-
gerne af Sydinvest Fjernøsten og Syd-
invest Latinamerika i 1994 og 1996. En 
stærk indsigt i de nye vækst markeder 
og mange års erfaring har gjort afde-
lingerne til nogle af de førende inden 
for deres områder.

Mere information
Der er høj risiko forbundet med inve-
stering i Sydinvest Globale EM-aktier, 
og afkastet i afdelingen kan blive  
negativt. Derfor bør du tale med din 
rådgiver, inden du investerer. Vi anbefa-
ler, at du læser mere om investeringen 
på opsparing.nu, hvor du også finder 
prospekt og Central Investor  infor-
mation. Som investor skal du være  
opmærksom på, at lande i Emerging 

Markets ikke har de samme etiske 
standarder, som vi normalt forventer 
herhjemme. 

Læs mere på opsparing.nu
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Sydinvest Globale EM-aktier

Benchmark

*  Pr. 1/10 2016. Historiske afkast er ingen garanti for 
fremtidige afkast.

Værdiudvikling af 100 kr. 
i Sydinvest Globale EM-aktier*

Indsigt i nye vækstmarkeder samlet i én investering

Rolls-Royce     I     Bentley     I     Veteranbilar     I     Lyxbilar

V a and  in l

Rolls-Royce Phantom II Continental 1933 
Sedanca Coupe by Barker

Rolls-Royce Silver Cloud II 1962
Long Wheelbase with Division

Rolls-Royce Silver Cloud II 1961 Std. Saloon

Rolls-Royce 20/25 HP 1935 
4 door saloon by Thrupp & Maberly
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ANNUAL GENERAL 
MEETING I HUNT HOUSE

Den første weekend i april blev den årlige 
generalforsamling i Rolls-Royce Enthu¬siasts 
Club afholdt i klubbens lokaler på gården Hunt 
House i Paulersbury nord for London. 
For Frans Goldbach, Henrik Kjær og mig selv, der alle deltog for 
første gang, var det virkeligt en stor oplevelse, at besøge klubbens 
hovedkvarter og at møde alle de interessante og aktive klubkam-
merater, som vi ellers kun havde læst om i Bulletinen. Vi fløj til 
Luton, den lufthavn der ligger tættest på Paulersbury og kørte 
derudaf i en lejet bil. Vi havde bestilt den mindste der kunne bete-
gnes en 4-personers – men fik udleveret en splinterny VW Passat 
Stationcar.
Desværre måtte vores danske medlem af direktionen, Allan 
Rosetzsky melde fra på grund af sygdom; men vi kunne alligevel 
sørge for, at de ikke-Britiske sektioner kunne blive hørt sammen 
med svenskere, nordmænd, tyskere, schweitsere, franskmænd, 
italienere og det spanske medlem. Klubben er meget britisk, men 
på grund af den tunge repræsentation fra Europa, var debatten 
ikke kun rettet mod de britiske sektioner.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen foregik som generalforsamlinger gør mest. 
Men her er der tale om en klub med ca.9.000 medlemmer fordelt 
over hele Verden, og det gør den jo alligevel til noget særligt. 

Vores Formand Johan van Den Berg sørgede for varm velkomst til 
alle og fortalte om den nye sektion, der er opstået i Polen. Derefter 
blev der holdt 1 minuts stilhed for de medlemmer der er afgået 
ved døden i 2016 og som i mange tilfælde har været meget aktive 
i klubarbejdet.
Derefter uddeltes der en række trofæer til medlemmer, der har 

gjort et specielt prisværdigt arbejde for klubben. Der blev uddelt 
trofæer for bl.a.:
 
speciel arbejds-ydelse for klubben. 
den sektion der har gjort mest for klubben 
beskrivelse af teknik omkring biler med små hestekræfter
bedste Ikke tekniske rapport 
bedste tekniske skrift om enthusiasme og kørsel 
bedst organiserede rally, som i øvrigt gik til den svenske og den 
irske sektion.

Det var lidt sjovt at se på en trofæuddeling, der foregik ved at man 
fik lov til at holde trofæet imens modtageren blev fotograferet og 
at man derefter måtte aflevere og modtage en lille plakette som 
man kunne tage med hjem – men det er jo en god måde at undgå 
at de rigtige trofæer forsvinder ude i sektionerne som det jo er 
sket for os. Billederne af modtagerne kommer sandsynligvis i den 
internationale Bulletin.
Efter uddelingen var der mulighed for spørgsmål fra salen, og det 
viste sig, at der var en enkelt britisk sektion, der desværre ikke 
havde modtaget invitation til Generalforsamlingen, men da alt 
havde været offentliggjort i Bulletinen, var der almindelig enighed 
om, at det ikke skulle have indflydelse på denne.
Der blev klaget over fejl og mangler i registrering af medlemmer 
– det skyldtes, at der i en periode har været rod i registreringen 
– der blev opfordret til at gøre opmærksom på eventuelle fejl i 
registreringen. Rodet skyldtes bl.a. at der har været et tyveri fra 
arkiverne i Hunt House. Alle blev anmodet om at bede deres 
medlemmer om at være opmærksomme på eventuelle fejl i 
registreringen.
Surrey-sektionen af klubben forsøgte at argumentere for at der 
skulle igangsættes en forbedring af hjemmesiden. Johan van den 
Bergh imødegik dette med den begrundelse, at arbejde med en ny 
og bedre hjemmeside allerede er i gang.

Vi fik en lang diskussion vedrørende Bulletinen – om hvem og hvad 
der kan annonceres for i Advertiser-delen af Bulletinen (Advertiser 
er altid er på 24 sider). 
Specielt var der diskussion om ”lifestyle” reklamer i Advertiser 
og i Bulletinen (84 sider). Problemet er at ”lifestyle” giver gode 
annoncepenge og derfor har redaktionen sat pris på at ha’ dem. 
Men der var stemning for at i selve Bulletinen skal der kun være 
biler – også fra Bonhams og lignende.
Det blev meddelt, hvordan afstemningen til bestyrelsen var gået 
og vi sad glædede os over, at Allan Rosetzsky var blevet valgt igen 
– endda med 344 personlige stemmer. 
Hermed sluttede Generalforsamlingen, og Formand, Johan van 
den Bergh takkede og man gik over til annoncerede emner. 
Som en rigtig god idé havde ledelsen i forvejen fundet en række 
gode diskussionsemner, der kunne skabe liv blandt deltagerne. 
Emnerne blev benyttet som mellemspil, hvis et af de annoncerede 
foredrag blev for kort.

Diskussionsoplæg
Et af klubbens største problemer er, at klubben måske er ved at 
blive ”for grå i tindingerne” og mangler tilstrømning af unge 
mennesker. Derfor drejede flere af emnerne sig om:
Hvad man kan gøre for at få de unge til at interessere sig for 
klubben?.
Klubbens lokale folk fortalte, at lokale firmaer med 
mekanikerlærlinge var glade for kontakt  - de unge mennesker 
lærer ellers ikke om de gamle bilers teknik. Henry Royce 
Foundation har bl.a. uddelt en award til en ung mekaniker fra P&A 
Wood. Måske er det en idé at invitere unge mennesker fra teknisk 
skole i Danmark med på vores teknikseminarer?
South-Western Section havde som forsøg kørt 3 gamle Rollser til 
en teknisk skole i Bath, hvor en række elever fik mulighed for at 
se på den gamle teknik, det havde været en stor succes. Der blev 

stemt, om der skulle skabes mulighed for at give en økonomisk 
støtte til projekter af den art. Der var almindelig interesse for 
ideen.

Lige nu har klubben lige under 9.000 medlemmer på Verdens-
plan og klubbens mål er at stige til 10.000 medlemmer. 
For at fange flere medlemmer har klubben har produceret bl.a. 
”flyers” og plakater samt en menuholder med reklame for klubben 
og dens planer. Menu-holderen kan f.eks. placeres hos forhandlere. 
Ydermere har klubben produceret en lille sticker, der kan placeres i 
bilvinduer og hos forhandlere og værksteder. Desværre er teksten 
på de forskellige kommercielle tiltag kun forsynet med klubbens 
britiske telefonnummer og ikke med en mere international tekst, 
så desværre kan den ikke benyttes ude i de oversøiske sektioner. 
Havde man haft mailadressen eller en beskrivelse af mere 
international art kunne de nok ha’ været benyttet hos os også – 
men ideerne er gode og vi må forsøge med nogen lignende tiltag.

Tilbage til foredragene:
Næste annoncerede foredrag handlede om det meget kedelige 
tyveri på Hunt House, hvor en del af det (ellers) sikrede arkiv var 
stjålet. Desværre havde man ikke fuldkommen styr på, hvad der 
var stjålet, men det er langsommeligt blevet gravet frem af et 
medlem: Chris Ball, sammen med en medarbejder fra Hunt House. 
Politiet var fra starten ikke synderlig interesserede i at grave i 
nogen ”ikke værdisatte” gamle oplysninger. Men ildhu fra Chriss 
fik dem til at gå ind i sagen – og da man efterhånden fandt ud 
af en del om det manglende materiale og samtidig fandt ud af 
hvem der overhovedet havde mulighed for at komme til arkiverne, 
kom der gang i sagerne. Med politiets hjælp kom man frem til et 
medlem, der var ved at oprette et museum, og som gerne ville 
kunne præsentere de originale papirer på biler, der var ejet af 
kendte eller kongelige. Således har det nu ført til at 2/3 af det 
forsvundne materiale er genfundet og lagt i arkivet – og det lader 
til at endnu mere er på vej.

Diskussionsoplæg:
Skal klubben blive ved med at holde fast i sit ”brand” der vel nok 
er et af Verdens bedste? 
Det er blevet aktuelt at diskutere dette efter at Bentley har 
forlovet sig med VW og Rolls-Royce har forlovet sig med en af 
konkur¬ren¬terne – nemlig BMW.
Oplægget fra Hunt-House gik ud på, at man kun skulle benytte 
forkortelsen RREC som navn, men diskussionen mundede ud 
i, at lægge spørgsmålet tilbage til bestyrelsen. Problemet er, 
hovedsageligt det, som vi har oplevet ved vores besøg hos Bentley 
Copenhagen, der var lidt uforstående overfor at Rolls-Royce 
Enthusiast klubben var interesserede i Bentley – fordi det jo var 
konkurrentens klub. De vidste simpelt hen ikke, at vi dækker begge 
mærker. Det er faktisk Bentley der pt. leverer flest nye medlemmer 
til vores klub – men der findes en anden verdensomspændende 
klub for Bentley der  hedder Bentley Drivers Club – så der er da et 
problem der skal løses. (Kunne man eventuelt forsøge at lægge de 
to klubber sammen?)

RREC IT-projekt
Steve Hubbard præsenterede oplæg til klubbens nye hjemmeside, 
der skal gøre det lettere for medlemmerne at finde ønskede 
oplysninger på en hurtigere og lettere måde – og som samtidig 
skal gøre arbejdet på Hunt House meget lettere ved at alle 
oplysninger kan søges i eet system. Et flot og gennemgribende 
system, der samtidig skal være sikrere og nemmere at backe op. 
Der var store dele af præsentationen der åbenbart var gentagelser 
fra sidste års møde – men det gjorde absolut ingenting, da vi jo 
ikke havde hørt om det før. Steve Hubbard havde stået for et 
gennemgribende forberedelsesarbejde, med afdækning af alle 

Ole Hviid-Nielsen
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interesseområder, så jeg er sikker på, at klubben får det bedste 
man kan forlange.

Diskussionsemne:
Skal klubben investere i et ”ladefund” som man kan istandsætte 
på de tekniske seminarer?
I den internationale sammenhæng var der ikke tilslutning til 
forslaget. Der var samtidig den mening at de enkelt dele af en 
restaurering af et ”ladefund” ville  tage så lang tid at man ville 
miste kontinuiteten i genopbygningen af bilen. Der var ikke 
stemning for ”ladefundet”.

Næste oplæg til diskussion var:
Er det en korrekt beslutning, at gøre de tre britiske jubilæums-
rallies helt gratis?. 
Nu kom der gang i diskussionerne – specielt fordi begrundelsen 
for at der skulle være tre rallys var, at det var for langt at køre for 
Nordenglænderne, hvis de skulle deltage helt nede i Sydengland. 
Svenskerne sagde ”hvad med os ?”. Og både nordmænd danskere 
og øvrige oversøiske medlemmer var enige. Senere på mødet blev 
det bestemt at alle nationernes sektioner kan afholde en 60-års 
jubilæumsløb med stort tilskud fra Hunt House. Sektionerne 
skal blot skrive til Ailsa Plain, der vil sørge for, at sektionen får et 
tilskud. I øvrigt fik vi, der ønsker det 60-års jubilæums-logoet til 
brug i alt materiale resten af dette jubilæumsår.
I er velkomne til at stjæle en kopi – og bruge det til så meget som 
muligt, så alle kan være med til at fejre klubben. (Fra nu også i 
dette skrift)

Næste emne:
Bør klubben præsentere lister over autospecialister i indenfor 
sektionens område på hjemmesiden. Der var mange deltagere der 
var bange for om man kunne komme til at tro, at klubben anbefaler 
de pågældende firmaer og måske gi sektionerne en eller anden 
form for ansvar for dårligt udført arbejde. Vi har allerede annoncer 
i Bulletinen, og de har vel næppe givet problemer omkring ansvar. 
Om det foregår i Bulletinen eller på hjemmesiden er vel egentlig 
det samme. 

Vigtigt punkt på programmet:
Alle begav sig tilbage til hotellet i Northhampton, hvor man 
mødtes i det pæne tøj omkring baren til en præ-dinner drink. – 

Den danske formand i sit klub-dress – specialsyet jakkesæt med 
Rolls Royce og Bentley mærker strøet over hele jakken. 
Her et billede af formanden og næstformanden klar til den store 
gallamiddag.
Vi var så heldige at støde ind i Andrew Ball fra Rolls-Royce 
Motorcars. Ret sjovt, for vi har forsøgt at fange ham, for at lave en 
af¬tale om et foredrag senere på året. Vi sigter mod et foredrag 
om RR i slutningen af oktober eller starten af november, og denne 
gang på Fyn, for at sikre at det ikke kun er Københavnere der får 
glæde af  foredraget – følg med på hjemmesiden for at få datoen 
så snart den ligger fast.
Man havde sørget for, at sektionerne blev blandet ved de runde 
middagsborde. Sjovt og hyggeligt at snakke med formanden for 
sektionen i Nordengland og med formanden og næstformanden 
fra sektionen i Southwest og en hel masse andre spændende 
med¬lem¬mer.
God mad og en let og god vin – der vel næppe er Englændernes 
stærke side - var en god ramme om en hyggelig middag med 
behørig honnør for Dronningen, formændene, os selv og 
naturligvis for Henry Royce Foundation.

Søndagens program
Søndagen indledtes med et foredrag af Andrew Ball fra Rolls 
Royce, der fortalte om de nye modeller og viste flere spændende 
filmklip – det kan kun få os til at glæde os til efterårets foredrag.
Konferencen sluttede med et indblik i fremtiden for de store 
arkiver der ligger i Hunt House – alt  - lige fra papirarkiverne 
til samlingerne af bildele og motorer. Digitaliseringen 
af papirarkiverne er meget langt – og der blev spurgt til 
sammenhængen mellem den kommende hjemmeside og de store 
arkiver. Desværre kunne arkivar Amii Errington ikke give lovning 
på nærliggende løsninger – og det kan have lange udsigter før 
arkivet bliver lagt sammen med den nye hjemmeside – men 
søgning i arkiverne vil sandsynligvis blive billigere for medlemmer 
end for udenforstående interesserede.

Konferencen sluttede allerede kl. 13:30 – hvilket var rigtig godt 
for os, for det betød at vi kunne aflevere lejebilen i Luton Airport 
inden kl.16:00, så der ikke kom tillæg på billejen på grund af for 
sen aflevering.
Alt i alt en givende og interessant weekend, der gav en række 
gode nye kontakter og ideer. Jeg håber på, at den danske sektions 
medlemmer vil kunne mærke resultatet af weekenden.

HELGE KARINEN IN MEMORIAM

Vår käre medlem Helge Karinen har gått bort den 4 
januari 2017. Han var född den 2 maj 1930. 

Han läste ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 
och arbetade sedan som auktoriserad revisor i Skellefteå, 
innan han övertog Bröderna Lundbergs i Skellefteå 
tillsammans med Samme Lindmark. Bröderna Lundberg 
tillverkade bl a baklastare, väghyvlar mm åt Volvo BM. 
Helge och Samme skapade sedan Karolin Invest
som börsintroducerades 1986. Det bestod av ca 16 företag 
främst inom verkstadsindustrin. Karolin Invest såldes 
till Atle 1991. Helges intresse att samla föremål började 
redan på 1960-talet. 1968 startade han även ett museum 
i Svanström utanför Skellefteå tillsammans med Birger 
Lundberg som han och Samme köpte av Bröderna 
Lundberg. När Birger gick bort flyttade Helge museet till 
Centrala Skellefteå och vidare till Sparreholm 1997. Här 
byggde Helge upp ett nytt museum invid det nyinköpta 
Sparreholms Slott. Helges samlarlust bara växte och 
ett före detta orangeri iordningställdes till ett blivande 
bilmuseum. 

Bilmuseet är ett av de finaste i Sverige och innehåller över 
100 utsökta automobiler från ca 1900 till år 2000. Utöver 
detta ingår jukeboxar, cyklar, hästvagnar, modellflygplan 
och mycket mycket annat. Sparreholm utgör en fantastisk 
slottsmiljö för alla besökande med konferensanläggning, 
restaurang och all övrig service. Den som inte varit där 
bör göra ett besök - en oförglömlig upplevelse.

En liten episod strax efter Helge flyttat ner till Sparreholm 
med sin familj - Helge hade en dag farit in till tätorten 
för att handla. I affären stod två ortsbor och pokulerade. 
De tittade på Helge, som var enkelt klädd i blåställ och 
gummistövlar, och hörde hans dialekt med finskt brytning. 
För att göra sig lustiga sa nu den ene något i stil med: ̈ Nu 

är du väl rätt långt hemifrån?¨ Helge svarade då att han 
just hade flyttat till Sparreholm. De blev nu litet nyfikna 
och frågade: ¨Var bor du då?¨.- ¨Jo jag bor på slottet¨. 
En av byborna sa då ¨På slottet hörde vi att det flyttat in 
en riktig tokjävel med 100 gamla bilar och 300 jukeboxar 
och en massa annat.¨ Helge svarade då: ¨Den tokjäveln 
var nog jag det!¨. 

Det ligger  ju faktiskt en hel del i detta. Man måste inte 
vara heltokig för att starta ett museum - men det hjälper 
en hel del, sa en gång i tiden Torsten Althin, som då just 
startat Tekniska Museet i Stockholm. Man får hoppas 
att det i allt det Helge lämnar efter sig, får finnas kvar en 
del av denna tokjävlighet. Jag frågade Helge för många 
år sedan hur han hunnit skapa denna jättesamling av fin 
objekt och samtidigt kunnat jobba ihop till sin mycket 
starka ekonomi. På detta svarade han helt enkelt: ¨Jag har 
haft mycket bra medarbetare¨. Helge har lagt grunden 
till en samling av de finaste objekt och vi hoppas den skall 
bestå i en framtid. Vi saknar honom mycket och tackar för 
allt han har skapat.

Tommy Strömberg
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Lilla tekniska hörnan (del 5) Clifford Hellzén

Hydralik är ett kapitel för sig. Det är inte helt lätt att via de två glasrutorna på ”hydralbehållaren” avläsa oljenivån. Det 
kändes inte bra så i samband med Greasy Fingers Day som regelbundet sker hos Michel Andersson i Åkersberga på 
vårkanten,  så då köpte jag O-ringar till glasen samt erhöll lite råd och dåd för att kunna göra detta i mitt hemmagarage. 
En ram håller glasen på plats och denna ram sitter med fyra stycken små, små sexkants insexskruvar som är i tummått. 
Den vänstra ramen gick om en med besvär att ta bort, den högra var omöjlig. Skruven längs ner i högra hörnet var som 
gjuten i godset, sexkantsnyckeln vred sig trots att en 00:a (skiftnyckel) användes alldeles intill sexkantsskruven. Men hade 
tur att det gick att vrida ramen så att glaset och O-ringen gick att ta ut. 

Hela området runt hydraulbehållaren täcktes in med ett gammalt lakan, var livrädd att dessa insektskruvar skulle ramla 
ner i motorrummet. Dessförinnan hade hydraulbehållaren tömts och rengjorts (borde bytt dom tre filtren som sitter i 
botten av hydralbehållaren men det får bli nästa gång) med försiktighet, då RR 363 är mycket aggressivt mot lacken. 
Ångrar att jag inte tog flera bilder här. Vid återmonteringen kände jag att det blev tajt med risk att ramen skulle krossa 
glaset, så jag använde den gamla O-ringen och det var ju ett misstag. Dagen efter så var det en oljefläck på garagegolvet, 
det var bara att dra ett finger under hydraulbehållaren så blev det att börja från början igen men jag kunde återanvända 
hydrauloljan, då den var klinisk ren. Nu fick jag anlita min hjälpreda (Siv) som försiktigt vred upp ramen och jag lade tryck 
på glaset mot ned nya O-ringen. (Dom två ramarna sitter bakom den svarta skylten.)

Visar själva pumpen.

Visar innehållet i pumpen.

Nu var det bara ut och köra, men, men säg den glädje som varar. 
Vid nästa tillfälle som bilen skulle tas ut så finner jag till min 
förskräckelse åter en stor oljefläck strax bakom framhjulen. 
Behållaren var torr, inget läckage därifrån, begrep inte var ifrån 
oljan kom.

Garagegolvet.

Visar själva pumpen isärtagen och med nya O-ringar.

Bild 3 gav förklaringen. Vid pilen var läckaget, fördelaren var 
borttagen, vilket inte är nödvändigt, förgasararrangemanget 
som sitter bara med en bult makades lite åt sidan i detta fall mot 
fronten. Och en hydraulslang från hydraultanken var blockerad.

Här är pump och ”pumphus” borta - de satt som berget - var tvungen 
att sätta förlängare på spärrskaftet och den specialgjorda verktyget 
som Micke har gjort och även ett verktyg att få upp ”huset”, som 
även det satt hårt åt. I detta läge går det även att kolla den lilla 
stötstången (bild saknas) att den inte är krokig eller ärgad. Den är 
så konstruerad att den skall gå av om den kärvar och då ramlar den 
nedre delen ner på kammen och då blir det ett större jobb att plocka 
upp den delen.
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Visar själva pumphuset som skall rengöras noggrant.

Visar Michel Anderssons egentillverkat verktyg för borttagande av hydralpump.

Jag rekommenderar: Gå in på You Tube, sök på rollsroyce hydrau-
lics
Hitta: Ronny`s Garage (RROC-södra kalifornien) Shadow Brake 
pump and rod part 1-4
Mycket intressant, även om man inte gör det själv, så kan det 
vara bra att veta hur det ser ut och dessutom från denna video så 
skulle man kunna fixa detta själv.
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ROLLS-ROYCE 
ENTHUSIASTS’ CLUB 
DANISH SECTION 

Rolls-Royce	og	Bentley	EVENT	d.24.september	2017	

SE	DR	Byen	bag	kulisserne	og	kom	til	koncert	med	DR	Pigekoret	
 

 
 

Mødetid 10:30 i receptionen i DR-Byen.  
 
Der er parkering ved koncerthuset med indkørsel fra Ørestads Boulevard ad August Schadesvej. 
 
Kl.: 10:15 til 12:15. Rundvisning bag kulisserne i DR Byen  
 
Kl:12:15 til 13:30. Frokost: Tapas-menu i DR’s kantine incl. 1. Glas vin, øl eller vand. (Mere kan 
tilkøbes for egen regning). 
 
Kl:14:00 – 15:30. koncert med DR Pigekoret i Koncertsalen. 

Om koncerten: 
Din Danske Sang er en hyldest til den danske sangskat og fællesskabet. 

Her har du mulighed for at dele og synge dine danske yndlingssange og de personlige historier 
og minder, der knytter sig til dem. Desuden får de velkendte sange nyt liv, foldet ud i personlige 

og nutidige fortolkninger af DR PigeKoret og én af vor tids elskede vokalister. 

Pris for hele arrangementet: pro.pers. Kr:485,- 
 
Vi du deltage i dette unikke arrangement, skal du indbetale til klubbens konto: 
reg.nr.:5074 – kt.nr.: 0001342161. Inden 1.september 2017. Angiv navn og antal 
personer. 
 
Bemærk! at vi kun har plads til 40 personer, så det gælder om at komme først til mølle! 
 

 
 

Rolls-Royce og Bentley EVENT d.24.september 2017

SE DR Byen bag kulisserne og kom til koncert med DR Pigekoret

Mødetid 10:30 i receptionen i DR-Byen. 
 
Der er parkering for Rolls-Royce og Bentley foran koncerthuset med indkørsel fra Ørestads Boulevard ad August 
Schadesvej.

Kl.: 10:15 til 12:15. Rundvisning bag kulisserne i DR Byen (Ole Hviid-Nielsen og Lars Palsig viser rundt). 

Kl:12:15 til 13:30. Frokost: Tapas-menu i DR’s kantine incl. 1. Glas vin, øl eller vand. (Mere kan tilkøbes for egen 
regning).

Kl:14:00 – 15:30. koncert med DR Pigekoret i Koncertsalen.
Om koncerten: 

Din Danske Sang er en hyldest til den danske sangskat og fællesskabet. 
Her har du mulighed for at dele og synge dine danske yndlingssange og de personlige historier og 

minder, der knytter sig til dem. Desuden får de velkendte sange nyt liv, foldet ud i personlige og 
nutidige fortolkninger af DR PigeKoret og én af vor tids elskede vokalister.

Pris for hele arrangementet: pro.pers. Kr:485,-

Vi du deltage i dette unikke arrangement, skal du indbetale til klubbens konto: reg.nr.:7780 – kt.nr.: 
0002010130  inden 1.september 2017.  
Angiv navn og antal personer.

Bemærk! at vi kun har plads til 40 personer, så det gælder om at komme først til mølle!

OCH framför allt det han säger på slutet i Part 4

Bör servas regelbundet !

Vid penna och kamera Clifford Hellzén och mekaniker Michael 
Andersson på Bil & maskin KB

FOR SALE
Bentley Azure Registered 2003. 

Now Swedish registration. 

Silver Tempest with Cotswold interior. 

Only 37,000 kms. 850.000 kr.

 Contact corniche@telia.com or telephone 0524 



30 31

P W WIDENGREN och 
BENTLEY MARK VI 1950

Familjen Widengren drev textilindustri i den lilla byn Vingåker i 
Södermanland. Den hade startats 1875 av bröderna Lars och Per 
Widengren (1849-1926) och växte snabbt till en storindustri. 
Vingåker växte på kort tid till 1 400 invånare och nya fabriker 
invigdes. Per fick flera barn varav bröderna P W och P L H är de 
mest kända. Per Wiktor Widengren (1909-1976) var en legendarisk 
racerförare, nästan lika stor 
som sin bror Per Lars Henrik 
”Henken” (1910-1989). 
De hade fördel av att ha vuxit 
upp i en förmögen familj, 
vilket gjorde det möjligt för 
dem att ägna ungdomsåren 
åt racertävlingar med snabba 
bilar. Per Wiktor körde och 
vann på tävlingsbanor som 
Finlands Grand Prix 1932, 
Sveriges Vinter Grand Prix på 
Rämen 1933, Polens Grand Prix 1934 och Norges Grand Prix 1935, 
i de flesta fall i sin 2.3 liters Alfa Romeo 8C 2300 Monza-racer 
men på några tävlingar ställde han i stället upp med en 7-liters 
Mercedes-Benz SSK, den snabbaste landsvägsvagn man kunde 
köpa då. Henken, som var bosatt i England, hade stora framgångar 
ute i Europa och tävlade på LeMans (en hedrande femteplats), 
Brooklands och Monthlery med Invicta, Aston Martin 1 1/2 litre 

Jan Segerfeldt

LM10, Maserati 26C MM och Alfa Romeo 8C 2300 Monza, några av 
de allra häftigaste superracerbilarna på den tiden.

P W Widengren, som var bosatt i Stockholm, tillträdde som VD 
på konfektionsföretaget i Vingåker. Han drev verksamheten 
med stor framgång åtminstone den första tiden. Henken blev 

också delägare och verksam 
i företaget. Efterfrågan på så 
kallade lagerkostymer och andra 
skräddarsydda kläder, som 
inte var förbeställda utan var 
just konfektionskläder, var stor 
under hela det tidiga 1900-talet. 
Tuffa konkurrensförhållanden 
från lågprisländer mm gjorde 
emellertid att inhemsk 
klädtillverkning så småningom 
började bli allt svårare att 

upprätthålla med dessa höga kvalitetskrav. Företaget fick det 
motigt att överleva och 1970 var konkurs oundviklig. Delar av 
Widengrens hade då redan tagits över av Ljungströms, som 
rationaliserade och sedermera förlade hela tillverkningen 
utomlands. Idag finns knappt någon verksamhet kvar i Vingåker, 
bortsett från att fabriksbyggnaderna fortfarande används för 
försäljning av märkeskläder i ett ”factory outlet”.

BENTLEY MARK VI 1950

P W Widengren köpte sin Bentley Mark VI 1950 (ch nr B72JO) ny 
genom Wiklunds AB i Stockholm. P W:s son Per minns när han vid 
från sex års ålder följde med på föräldrarnas inköpsresor i Europa. 
Familjen reste ofta med Bentleyn till Como i Italien, där man 
beställde tyger, liksom till Skottland i samma ärende. Den unge 
Per satt ensam i det stora baksätet och ritade och använde de 
praktiska utfällbara picknickborden som underlag för ritblocken. 
P W körde alltid ganska fort för det var så en Bentley skulle köras. 

Den var byggd för snabba och bekväma resor och var betydligt 
mer avancerad på sin tid jämfört med andra enklare och billigare 
bilar. P W hann lägga många mil bakom sig, bland annat på 
dessa årliga långresor, innan det blev dags att byta upp sig till 
den senaste och modernare Bentley S series, årsmodell cirka 1957. 
P W lät all service på bilen skötas av särskilda mekaniker som 
han anlitade, så han gjorde aldrig några sådana arbeten själv på 
bilarna. P W:s Bentley har sedan haft 15 ytterligare nya ägare. 

Den 16:e ägaren är Kalle Giertz. Här berättar han om sina fem år 
med bilen.
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Bentley R-type eller Mark VI har haft en stark lockelse på mig. I 
april 2012 hittade jag min Bentley Mk VI. Vid köpet stod mätaren 
på 14.262 km. Med hjälp av den statistik, som den tidigare ägaren 
Bo Berggren, Falun, lämnat kan jag anta att bilen körts 31.462 mil. 
62 år tidigare, den 23 april 1950, hade P W Widengren i Norrköping 
köpt den ny. Enligt den ägarlängd jag fått av Bo Berggren och från 
Trafikverket är jag den 16:e registrerade ägaren.
Nu är jag pedantisk när det gäller bilar, så jag började med att 
lära känna och förstå bilen, för att successivt renovera den så 
att den tekniskt sätt fungerar felfritt. Det första jag märkte 
var att slangen från påfyllnadsröret till tanken läckte och att 
klockan inte gick. Sedan fick Rohdins testa bilen i samband med 
rohdinsdagarna 2012. Där noterades främst att bromscylindrarna 
läckte och en oljeläcka vid växellådan.  Allt lagades hemma. Som 
tur är har jag en pensionerad granne som ägt en bilverkstad. Han 
hjälper mig när jag inte kan. 

I Eugeniatunneln på Essingeleden upptäckte vi att bensinmätaren 
visade fel. Hustru Gunilla gick ut med ett rött paraply till varning, 
medan jag hällde i reservdunken. Rätt läskigt i söndagsrusningen. 
Eftersom bensin fuktade vid givarens fäste i tanken så bestämde 
jag mig för att laga givaren vilket visade sig vara riktigt besvärligt. 
Armen mellan givare och flottör är vinklad på flera ledder. Vid 
prov i tanken visade den justerade givaren rätt, men, sedan den 
monterats med tätningsmassa, visar den inte tom tank utan 
hänger sig vid tank. Nu får det vara tills nästa gång tanken 
behöver översyn.
Senhösten 2012 servade jag bilen grundligt. Att byta oljefilter 
brukar vara enkelt men inte på den här bilen. Filtret sitter inklämt 
under förgasaren och tas ut nedåt sedan skyddsplåtar under 
motorn tagits bort.  Till bytet behövs fyra händer.  En son hjälpte 
till. Vid servicen såg jag att såväl centralsmörjning som drive 
control och bakre stötdämpare behövde renoveras. En del klarade 

KALLES BENTLEY 
- FEM ÅR MED EN 
BENTLEY MARK VI 
FRÅN 1950
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vi själva men filtret vid drive controlerns pump i växellådan 
och stötdämparna hjälpte Rohdins mig med. Munstyckena i 
centralsmörjningen skruvade jag loss, satte på en kort slang, 
fyllde med lacknafta och väntade tills lacknaftan kom igenom 
med hjälp av försiktigt blåsande.
Bilen blev allt svårare att växla. Det visade sig att motorfästet 
vid växellådan var slut, så lådan hängde i växelförararmen.  Ett 
rör till centralsmörjningen vid spindelleden hade dessutom 
lossnat. Dessa fel lagades hos Rohdins samtidigt med att filtret i 
växellådan rensades. 
På väg hem från årsmötet i Kosta märkte vi att takluckan läckte 
alldeles förskräckligt. Ni som var med minns säkert störtskurarna. 
Väl hemma plockades takluckan bort och det visade sig att några 
filtklossar, som luckan glider på, hade lossnat och lagt sig för 
evakueringskanalerna. Nya filtkuddar; sedan är luckan tät.
På väg till ett möte fick jag ett stenskott som gav ett stort 
märke i vindrutan. Hittade ingen glasmästare i mina hemtrakter 
som åtog sig glasbytet. Så Rohdins fick hjälpa till. När bilen var 
i Trollhättan lagades även det trasiga lädret i framstolarna. 
Förgasare och tändning fick en översyn och bensinfiltret, som var 
fullt med skräp, byttes. När ruta och ram var ur bilen lagades även 
den vakuumdrivna vindrutespolningen.
Vid höstens stora service hittade jag ett stort extrainkopplat 
Volvo-bensinfilter väl fyllt med skräp. Lätt att ersätta. Generatorn 
fick också nya kol och lager.
I februari var det dags för en ny tur till Trollhättan och 
Bernt Hansen Automobilservice (f.d. Rohdins). Ett glapp i en 
spindellagring åtgärdades liksom några garantipåpekanden och 
andra småsaker. Andreas Öhlen tog väl hand om reparationerna 

och rättade felen från tidigare jobb. Han redovisade tydligt vad 
jag beställt, vad som gjorts och vad jag skulle betala för. Den går 
nu, efter fem år, bättre än den gjort tidigare under mitt ägande.                                        
Visst har vi fått jobba med bilen men det är bara roligt. Jag 
har också haft stor glädje av den och kört drygt 1.400 mil till 
klubbmöten i bl.a. Staberg, Nynäs slott, Kosta, Rejmyre, och 
Lundsbrunn både med och utan passagerare. Senaste långturen 
gick till Trollhättan och hem via Kungälv och det trevliga mötet 
med Per Widengren och Jan Segerfeldt den 1:a april i år
2017-04-14
Kalle Giertz

Rätt svar på Quizen i förra Bulletinen var Bentley R-type Continen-
tal Pininfarina tillverkad 1954-55 i ett enda exemplar (se separat 
artikel i denna Bulletin). Grattis till Kjell Lind, Per Ramsöskar, Her-
man Brandt och Mona-Lisa Illingworth, som var duktiga att svara 
på denna Quiz!

QUIZ Ny Quiz: Bilden är tagen på 1950-talet, då den här gamla bilen 
turnerade runt hela USA. Den har verkligen ett så udda utseende 
att det kunde löna sig att visa upp den som ett cirkusföremål. 
Men vad är det för en bil? Vad är det för chassi? Vad heter karos-
serimakaren som har byggt den? Vad har den fått för smeknamn? 
Många frågor men en ledtråd som kan hjälpa med svaret på den 
sista frågan kan vara att se på dörrarnas utformning. Sätt igång 
era små grå celler! Använd er detektivbegåvning! Skicka in rätt 
svar till jan.segerfeldt@glocalnet.net. 
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SHEER JOY 
SÅ SÄGER EN NÖJD BENTLEY-ÄGARE

Engelsmannen Alec Duckham var uppenbarligen en person med 
ett osedvanligt varmt förhållande till sin bil. Nu var det inte vilken 
bil som helst heller som var objektet för hans intresse - en elegant 
Bentley (The Silent Sportscar) med drophead coupe-kaross av 
James Young. Många som hade förutsättningar att köpa en 
sådan bil ny på den tiden - 1936 (inklusive vår fiktive hjälte Mr J E 
Victory-Field Esq i förra Bulletinen) njöt fullt ut av sin ägodel för 
en kort tid - för att snart engagera sig i något annat. Det var inte 
så vanligt att man höll fast vid sin bil efter flera års innehav - men 
undantag fanns. Alec Duckham var så fäst vid sin Bentley att han 
till och med lät framställa en egen trycksak om den i några ytterst 
få exemplar och förmodligen på egen bekostnad för att påvisa 
dess förträfflighet för sin närmaste bekantskapskrets. Man skulle 
kunna tro att han var sponsrad av någon känt företag, så som 
dagens framgångsrika bloggare på nätet, men på den tiden kunde 
vänskapskorruption ofta förekomma även utan konkret pekuniär 
motprestation (”you scratch my back...”)

Alecs pappa Alexander Duckham (1877-1945) var kemist och 
utvecklade motoroljor och rostskyddsoljor för bilindustrin och 
dominerande denna marknad från 1920-talet och framåt. Mest 
känd är hans olja kallad Duckhams Q 20/50, som såldes i knallgula 
behållare och var den olja som de flesta engelska bilmotorer 
trivdes bäst med. Företaget köptes upp av BP 1969. Alexanders 
son Alec Narraway Duckham (född 1904) var inte lika känd men 
var professor i Reading till 1968 och skrev böcker om utveckling 
av lantbrukets ekonomi. Det borde väl vara han som har gjort 
broschyren och som också förekommer på en av bilderna. Med 
pappans framgångar i ryggen torde Alec haft goda möjligheter 
att redan som ung skaffa sig en egen ny Bentley.

Han kallar sin broschyr för ”Sheer joy” som en sammanfattning 
av sina känslor för Bentleyn. Det framgår inte vilket år den är 
tryckt men den verkar vara från slutet av 1930-talet.

Alec beställde sin nya Bentley hos Jack Barclay Ltd på 12/13 
George Street, Hanover Square i London W1. Karossmakarfirman 
James Young i Bromley i Londons utkant fick av dem uppdraget av 
att tilverka ett lämpligt karosseri för Mr Duckham. Kanske hade 
han sett och imponerats av den fina drophead coupén som stod 
på James Youngs monter på bilutställningen på Olympia i oktober 
1935? James Young gjorde bara 35 karosser på 3 1/2 litre-modellen 
(totalt 1.177 st tillverkade chassin) och för lika många - alltså 35 - 
på 4 1/4 litre-modellen (totalt 1.234 st tillverkade chassin). Därmed 

tillhörde inte James Young de riktigt stora karossbyggarna 
för Bentley. Det hindrade dock inte att James Youngs karosser 
genomgående var högst eleganta, inte minst sedan den erkände 
stilisten A F McNeil hade headhuntats att byta arbetsgivare från 
Gurney Nutting till James Young 1936.

Alec hade en del egna idéer för hur hans bil skulle vara 
utformad och utrustad. Bentley Motors-fabriken i Crewe hade 
allokerat chassi nr B77GP och motor nr W7BL för Alecs räkning. Det 
kompletta chassit var klart för leverans till karossmakaren i juni 
1936. Fabriksgarantin utfärdades den 12 juni med Alec angiven 
som ägare, men han fick vänta med att få bilen levererad till den 
18:e. Den tilldelades det engelska registreringsnumret CXB277. 
Bokstavskombinationen XB tillhörde London City Counsel, så det 
avslöjade att bilens ägare var hemmahörande i London.
Med verkan för beställningar gjorda från februari 1936 hade 
Bentley Motors börjat erbjuda sina kunder en kraftigare motor, 4 
1/4 litre (4.257 cc) och 29.4 RAC-hästar i stället för 3 1/2 litre (3.669 
cc) och 25.3 RAC-hästar, mot ett litet tillägg på £ 50, i ett chassi 
som annars inte hade genomgått några större förändringar i 
övrigt. Den större motorn blev snart standard och det enda givna 
alternativet. Man räknar med att den gav ungefär 125 hästkrafter, 
medförande en toppfart på cirka 150 km/t och en acceleration 
0-100 på 17 sekunder. Det framgår inte om Alec valde 3 1/2- eller 4 
1/4-litre-motorn (men se Alecs slutord nedan för en möjlig hint).
Vår Alec verkade väldigt nöjd och belåten med bilens egenskaper. 
Genom att han fick vara med och påverka utformningen av 
karosseriet hos James Young kunde han skapa sin egen drömbil, 
Sheer joy. Så här beskriver han själv vad han tyckte om bilens 
design: 

Alec blev hemskt irriterad när medåkande brukade fylla 
handskfacket med allsköns småprylar och skräp i en salig röra - 
för att sedan låta det ligga kvar där för obestämd tid. Därför hade 
han gett karossmakaren eller mer exakt möbelsnickaren hos 
James Young i uppdrag att ordna med små inbyggda specialfack 
för sådana saker som han själv kunde behöva ha tillgång till i bilen, 
såsom klädborste, tobaksburk, AA:s vägkarta, nycklar mm. Till 
vänster under instrumentbrädan fanns en hållare för ficklampa 
som snabbt kunde plockas fram i nattmörkret. Bredvid fanns en 
flaska öl i reserv med enhandsgrepp för att öppna trafiksäkert! 
Här fanns också en klämma för att fästa brev som man annars 
lätt missade att lägga på lådan för att man hade lämnat dem 
bredvid på passagerarsätet och snart hade de råkat glida ner 
under sitsen där de inte syntes. I varje dörrsida fanns ett hållare 

Även om man vanligtvis inte behöver vertyg för att meka 
med bilen när det är en Bentley, så är det en god idé att ha några 
sådana åtkomliga ifall att... James Young hade löst detta på ett 
elegant sätt. Den specialformade vertygslådan hade ett eget 
fack under reservhjulet. Här under fick också en luftpump och en 
oljespruta plats utan att de blev smutsiga. Lägg också märke till 
det lilla kylskåpet avsett att kylas med kolsyreis och med plats 
för fyra kalla ölburkar och något att äta till.

Suffletten var kort och lätthanterlig. I vanliga fall brukar den 
fästas med en massa små clips men James Young hade trätt in 
bakänden i ett smart spår i stället. Det gick snabbt och lätt att 
fälla suffletten upp eller ner. Interiören var genomgående i brunt 
skinn, vilket enligt Alec var sådär typiskt engelskt.
Avslutningsvis la Alec till att han har kallat henne ”Sheer joy” 
för att hon är en av de tre och en halv (?) ”Moon of my Delight” 
genom ”Perfection”. 
                                                 Hejdå från Alec!

(Med det sista uttrycket mäste Alec syfta på den filosofiska dikten 
av Omar Khayyam, en matematiker och astronom som levde i 
Iran på 1100-talet, om hur vi kan känna oss oerhört tillfreds med 
tillvaron:

Ah, Moon of my Delight who know’st no wane,
The Moon of Heav’n is rising once again:
      How oft hereafter rising shall she look

Through this same Garden after me — in vain!)

man kommer i en lastbil. Dagtid måste man vara försiktigare 
vid trånga passager. Du må tycka att det är töntigt att behöva 
hjälpmedel (den lilla böjda kromade stången längst ut på vänster 
framskärm) för att ratta bilen men jag tycker det borde vara 
obilgatoriskt enligt lag! Minst hälften av alla mötande trafikanter 
är osäkra och ser inte var de har sin vänstra framskärm. De ligger 
därför avsiktligt för nära mittlinjen eller över den eller ska snart 
svänga höger. Apropå det, vad fint det är att se Londons ståtliga 
byggnader återspeglas i den mörka lacken! 

Vad gäller formgivningen av karosseriet så är det en tvåsitsig 
drophead, eftersom jag inte har anställt någon chaufför utan oftast 
kör själv. Förresten, ju mindre öppning för passagerarutrymmet, 
desto mysigare blir det när man kör och desto mindre vindvirvlar 
kommer in när sidorutorna är nedvevade. För att inte förstöra 
det vackra linjespelet i profil har bilen lackerats helt svart med 
grå topp, svarta hjulsidor och inga design-veck någonstans på 
sidorna. Här passar inte stora uppstickande kylarfigurer eller 
andra klubbmärken. James Young har till och med lyckats gömma 
reservhjulet, som annars alltid är i vägen när man ska tvätta bilen. 
Det är med bilar som med kvinnor, den fullständiga perfektionen 
hindras av några få irriterande smådetaljer.
Alec fortsätter: Ni har väl säkert lagt märke till att positionshjusen 
har placerats längst ut på flankerna på framskärmarna som 
på en stor bil? Detta medför att man får en fots ytterligare 
säkerhetsmarginal. När man kör nattetid så tror de mötande att

i skinn för en pipa. Dolt i dörrsidorna hade James Young byggt in 
små 15 cm x 10 cm fickor med plats för skruvmejsel, skiftnyckel, 
däcktrycksmätare som man kunde behöva precis när som helst. 
Allt var väl genomtänkt!Jan Segerfeldt

Mycket praktiskt inbyggt på en hylla bakom sätena 
med fällbara ryggar låg två stora läderväskor, där annars två 
medpassagerare skulle ha suttit om bilen hade varit fyrsitsig. 
Grejen med att ha resväskorna under suffletttaket var att de inte 
blev våta eller smutsiga och ändå kunde man lätt nå dem när som 
helst under resan.
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Kom til Sunnmøre i august og ta del i 
feiringen av vårt 30 års jubileum. 
VI byr på storslagen natur, gjestfrihet,  
sol og varme.  

Rolls Royce Enthusiasts Club Norwegian Section 
30 års jubileum, Rally Sunnmøre 

 
21-27 august 2017 arrangerer vi 30 års 
jubileumsrally med overnattinger i 
Ålesund, Kristiansund og Geiranger.  
 

 

Vi vil blant annet få oppleve 

Atlanterhavsvegen 

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

 

 Trollstigen 

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

 

Rally vil gjennomføres fra torsdag 24 til søndag 27 august, med opsjon 
for å delta på utvidet program fra mandag 21 til torsdag 24 august. 

 Dere er velkommen til å være passasjer med annen deltager så langt 
plass er tilgjengelig, hvis egen bil ikke kan medbringes. 

Program og påmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside: www.rrec.no 

Påmeldingsfrist 15.06.2017 
 
  Spørsmål til :                              Påmelding til : 
  Rune Rokstad                        Jens Rønneberg 
  rune@rokstad.no                    jensroen@online.no 
  Tlf. +47 926 61 000                Tlf. +47 920 11 268 
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Svenska Sektionens Styrelse Och Funktionärer
Styrelse
Rune Johansson 
Ordförande
Tveta Gård 103, 38696 Färjestaden
tel 072-5464911  
Epost: chairman@rrec.se
Skype: rune.johansson46
   
Roberth Nironen
Ledamot, Sekreterare, Webmaster Hemsidan och 
Facebook, Medlemsregister, MHRF försäkring
Domarringen 53, 80433 Gävle
Tel: 070 3991765  Epost: secretary@rrec.se

  

Hans Örming 
Ledamot, Krakelspektakelgatan 3, 168 70 Bromma
Tel: 070 5614167
Epost: hans.orming@symbioskliniken.se 

Jan Segerfeldt  
Ledamot, Redaktör
Västra Palmgrensgatan 189, 42677 Västra Frölunda
Tel: 031 292946  Epost: jan.segerfeldt@glocalnet.net

Stefan Tanzborn 
Ledamot
LJusnevägen 9 E, 128 48 Bagarmossen, tel 0708-
475909. Epost: stefan@tanzborn.com 
  

    

Bestyrelsen RREC Danish Section

 Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer

Nya Medlemmar

Formand
Frans Goldbach
Buesøvej 10
DK 4000 Roskilde
Telefon: +45 4675 7080
mailto:fg@goldbach-as.dk

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

Formann
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210,  birkeda@online.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

Besiktigelsesmann – Oslo
Stig Roar Johansen
Tlf. 970 22 998

Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666

Övriga funktionärer
Lasse Amarald 
Teknisk frågor
Buskudden 4, 18594 Vaxholm
Tel: 08 541 37279, 0707 774035  
Epost: lasse@brollopsbilar.se
  
Göran Berg 
Kontaktperson, If försäkring
Klavaslättsvägen 112, 26995 Båstad
Tel: 08 765 3103, 0431 366531, 0708 108118
Epost: goran.berg@rrec.se
 
Michael Andersson 
Kontaktperson/Besiktningsman MHRF försäkring
Björnhuvudv 10, 184 93 Åkersberga
Tel: 08 54354376 må-to 8-17.00
Epost: michael42@telia.com
 
Anders Rohdin 
Besiktningsman MHRF försäkring
Anders Rohdin, Dagsås 24, 070-675 10 06 
43277 TVÅÅKER  
rohdin.anders@gmail.se

Distriktsansvariga
Skåne, Halland 
Göran Berg, Båstad, 0708-108118, 
goran.berg@rrec.se

Småland O Blekinge 
Rune Johansson, Färjestaden, 072-5464911  
chairman@rrec.se

Västergötland, Göteborg och Bohuslän 
Anders Rohdin, Dagsås 24, 070-675 10 06 
43277 TVÅÅKER  
rohdin.anders@gmail.se

Södra Stockholm, Södermanland, östergötland-
Kalle Giertz, Grödinge, 0705-229258  
kalle.giertz@telia.com

Norra StorStockholm, Södra Uppland, 
Västmanland 
Platsen vakant.

N Uppland, Dalarna, Norrland 
Roberth Nironen, Gävle, 070-3991765  
roberth.nironen@rrec.se

EKE110359 Patrik Ekenman, Gustavsberg

LID10266F Irene Lidenfors, Tibro, familjemedlem

STJ110361 Christer Stjernfeldt, Älmhult

SKA110360 Ulf Skarp, Halmstad

BRA110374 Per Brandkvist Göteborg

LIN00529F5 Alva LInd, Ulricehamn

”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”

Kai Adolfsson 
Tillförordnad, Kassör  Bankgiro: 5965-7528
Nordqvists väg 6, 13649 Vega
Tel: 08 7454878  Epost: treasurer@rrec.se

TISDAGSUTEÄTARNA

RREC-medlemmarna i Västsverige brukar träffas sista tisda-
gen i varje månad på Park Avenue Café för gemensam lunch. 
Det brukar komma några stycken och så här såg det ut när vi 
träffades där tidigare i år.

Medan vi satt på Park Avenue Café passade vi på att försöka 
tänka ut ett alternativ som kunde ge något utöver god mat och 
trevligt sällskap. Robert Högdahl kastade ur sig en idé att vi 
skulle kunna träffas hos någon av oss för ett garagebesök. Björn 
Sunqvist nappade genast på idén att vi kunde besöka showroo-
met hos hans företag i Torslanda. 

Så i stället för att inta den sedvanliga lunchen på Park Avenue 
Café, ställde vi kosan till det nya industriområdet i Torslanda, 
beläget på samma fält som det en gång i tiden (faktiskt sedan 
1923) har lyft och landat massor av propellerplan. Här låg Gö-
teborgs flyghamn ända tills den ersattes av Landvetter flygplats 
1977.

Sundqvist-företagen säljer de berömda kvalitetsknivarna Glo-
bal i Sverige. Alla som har koll på matlagningstävlingsprogram-
men på TV4 vet vad det är fråga om.

Björn hälsade oss välkomna till den imponerande anläggningen 
på Flygfältsvägen 18 (företagshotellet SQ2 innehåller 43 kon-
torsrum och tre lagerhallar). Han har numera dragit sig för-
siktigt tillbaka genom att verka som styrelseordförande medan 
sonen har tagit över VD-rollen. Sundqvist-koncernen har sitt 
nyöppnade showroom i lokalerna och med ett försäljningsout-
let där man kan fynda knivar till hårt skurna priser. Vi parkerade 
finbilarna på företagets reserverade parkeringsplatser. 
Det blev två Bentley och en Rolls-Royce. Efter att ha beundrat 
varandras bilar fick vi ett glas alkoholfri champagne från Rick-
ard Juhlin i händerna, medan vi gick runt inomhus och beskå-
dade fina knivar men också Björns bilsamling (tre Bentley och 
en Chevrolet Corvette) som han hade radat upp snyggt i en av 
lagerbyggnaderna, där han också har tvätthall och verkstad. 

Eftersom vi är vana att äta lunch runt 12-snåret, så blev vi förstås 
snart hungriga. Björn hade varit förutseende och bokat plats 
för oss på lunchrestaurangen BBQ Galore alldeles i närheten.

Det blev en annorlunda tisdagslunch och ett utmärkt alternativ 
till Park Avenue Café. Undrar var vi ska träffas nästa gång, den 
30 maj? Robert Högdahl spinner redan nya planer.
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Produktvägen 16 
246 43 Löddeköpinge

Tel +46 (o)-46 71 23 23 
Fax +46 (o)-46 71 23 29

www.englishcarcare.com 
E-mail englishcarcare@telia.com

 

Vi utför service och reparationer 
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley

Rolls-Royce & Bentley Parts

Tel: +44 (0) 1455 292949
Email: sales@fl yingspares.co.uk

www.fl yingspares.com


