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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”

Vi utför Service & Renoveringar 
samt förmedling 

av alla typer av klassiska bilar. 

Rolls-Royce Phantom III Fix Head Coupé by Inskip 1937 
VIN: 3CP124

Bentley 3 ½l Airline Saloon by Thrupp & Maberly 1935 
VIN: B1DK

Lagonda V 12 Drope Head Coupé 1938 med V12 motor 
konstruerad av W O Bentley. 

Rolls-Royce 25/35 HP Limousine by Park Ward 1938 
VIN: GGR11

Rolls-Royce Phantom III Limousin by Hooper & Co 1936 
VIN: 3AZ162

Anders Rohdin har alltid haft ett stort intresse för förkrigs Rolls-Royce och Bentley.
Anders och hans personal har under åren utfört ett stort antal renoveringar, service och försäljningar 

av klassiska Rolls-Royce och Bentley bilar.

Här nedan är några exempel på bilar som just nu befinner sig i verkstaden för renoveringsarbeten.
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SEKTIONERNA
Ordföranden har ordet

www.rrec.se   
För medlemskap se info 
på hemsidan.
Plusgiro: 495 29 27 - 4  
Bankgiro: 5965 - 7528
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www.rrec.no   
For medlemskap 
(1300 :-/år) kontakt 
Jens Rönneberg på 
tel. 920 11 298. 
Sektionens bankkonto 
er: 1064.10.19319
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Kjære medlemmer.

JULEFROKOST

Ordföranden har ordet

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

Kære Medlemmer
 
Håber alle er kommet godt ind i det nye år. I 
skrivende stund er det ved at være slut med 
januar og der har glædelig vis ikke været 

Tom Andre Brubak
Formann

RREC Norske seksjonen.

I dag regner det i stedet for å snø, dagene 
er blitt (litt) lengre og vi begynner å ane 
slutten på nok en lang vinter. Personlig har 
jeg brukt mye tid på min gamle Mustang 
i vinter, og gleder meg stort til årets «vår-
slepp». 
Vår klubb er tilsluttet LMK og deltok på 
strategikonferansen 2018 den 13 januar. 
LMK har søkt mot eierklubbene for å få til-
bakemeldinger om hvordan de ser for seg 
fremtidens LMK. Landsmøtene er bundet 
opp i saker nedfelt i organisasjonens ved-
tekter og gir således lite spillerom for en fri 
diskusjon. Det skriftlige materialet fra hver 
gruppe er samlet inn og vil bli bearbeidet 
og behandlet av Styret og Administrasjo-
nen i LMK. Klubbene vil holdes orientert 
om videre arbeid med dette. 
Vårt Rally Romerike 24-16 august begyn-
ner å ta form. Rallygeneral i år er vårt sty-
remedlem Stig Roar Johansen. Som tidli-
gere meddelt vil det bli holdt på Romerike, 
rett nord for Oslo. Det vil si at det blir lett 
tilgjengelig også for våre Skandinaviske 

meget sne, at gøre godt med, så det er li-
gesom om, at vinteren er ved at gå på held 
og kalenderen siger marts, hvor veteranfor-
sikringen tillader, at få os ud på de danske 
veje.
 
Bestyrelsen holdt møde i november, hvor 
der blev fremlagt flere forskellige tiltag i 
klubben, som der arbejdes på.
I november lagde familien Clausen endnu 
engang lokaler til på Risbyholm Gods, til en 
festlig Mortens aften,
med glade fremmødte bilentusiaster, rigtig 
god mad og hygge.
 
Som noget nyt vil klubben arrangerer en 
”Forårs Klargøring Weekend ” den 14 - 15 
april i Jylland, hvor alle kan være med Gert 
Gustavsen, som har tilbudt at lægge værk-
sted til. En specialist/leverandør vil komme 
og fortælle om lak-vedligehold, indvendig - 
rengøring, rensning af pletter og male små-
skader og ridser osv. Om aften er der hygge-
lig samvær, husk tilmelding  til sekretæren.
 
Årets efter julefrokost blev afholdt hos Jens 
Kjærulff  (Bernt Hansens Eftr. A/S) hvor spis-
ningen foregik på værkstedet

Kära medlemmar
God fortsättning på ett nytt spännande år!
Visst är det skönt att ljuset börjar komma 
åter.
Detta nummer är verkligen speciellt tack 
vare Jan Segerfeldts gedigna forskning på 
Rolls-Roycebilar i Sverige och deras ägare 
1911-1939. Man känner riktigt historiens 
vingslag. Vi har ett fantastiskt kulturarv att 
förvalta.
Stort tack Jan!
Nu är det ofta en hel del som ska göras för 
att få våra bilar i gott skick inför säsongen. 
Hoppas vi får se många av er på klubbens 
rikliga aktiviteter. Inte minst på vårt års-
möte i Söderköping.
På vår hemsida hittar ni en hel del som 
RREC erbjuder. Glöm inte månadsluncher-
na i Göteborg och Stockholm.
Det är också givande att besöka rallyn i an-
dra klubbar, tex AHK och Motorhistoriska. 

Samarbete gynnar alla! 
För att inte tala om alla internationella 
arrangemang såväl i Danmark och Norge 
som lite längre bort. Internationella ral-
lyn är verkligen en upplevelse. Derek och 
Mona-Lisa har kommit långt i planeringen. 
Irländska Flying rally i augusti ser vi också 
fram emot. I år är det vår tur att besöka 
dem.
Vi är just nu i Florida och besöker RREC vän-
ner och bilmuseer, så vi är laddade inför sä-
songen!
Det är många spännande evenemang 
2018, vi hälsar gamla och nya medlemmar 
välkomna! Ta gärna med barn och vänner!
Med entusiasthälsningar

Per Ö
ordförande RREC-svenska sektionen

venner. Et besøk på Eidsvollsbygningen vil 
inngå på lørdag. Forsamlingen der i 1814 er 
som de fleste vet en del av vår felles Skan-
dinaviske historie. Vi vil komme med mer 
informasjon om treffet via mail, FB og på 
vår hjemmeside når det er klart.
På grunn av sykdom faller dessverre de år-
visse verksteddagene hos Auto Askim bort 
i år. 
Denne utgaven av Bulletinen handler om 
de tidlige Rolls-Roycebilene som fantes i 
Sverige fram til andra verdenskrigen, perio-
den 1911-1939. Jan Segerfeldt har gjort en 
grundig jobb som jeg gleder meg til å lese.
Kanskje det finnes noen i Norge som kunne 
tenke seg å gjøre noe lignende? 
Med ønske om en fin vår;

                               Med vennlig hilsen 

Fredag den 19. januar 2018 afholdt den 
danske sektion den årlige julefrokost hos 
Bernt Hansens Éftr. A/S
hvor Jens Kjærulff havde været så venlig at 
stille bilværkstedet til rådighed, så vi fik de 
mest fantastiske rammer til den forsinkede 
julefrokost.
Jens Kjærulff havde sørget for, at alle biler 
på værkstedet var skubbet til side, og linet 
op på lifte, samt malet gulvet, så vi kunne 
opsætte borde og stole midt i hallen. Hen-
rik Kjær kom med  borde, stole, duge, kan-
delabrer og service, så de 30 fremmødte, 
fra Sjælland, Fyn og Jylland kunne sætte sig 
til et flot og veldækket bord.
Til glæde for alle havde Bodil haft travlt 
med at bage ”cookies” til kaffen, så ingen 
manglede noget. (Stor tak til Bodil!) Ma-
den var bestilt udefra og med vilje ændret 
fra julebord, til buffet med dampet laks, 3 
slags kød med tilbehør, samt æbletærte og 
dertil vine.
 
Det var en meget festlig aften og glædeligt 

mellem biler og lifte med et flot veldækket 
bord, samt et veloplagt publikum. (se ind-
læg andet steds i bladet)
 
Vi nærmer os Rally 2018 Kristi himmelfarts 
dagene som der arbejdes ihærdigt på, så 
i kan få en stor oplevelse i det sydfynske, 
med Ærø som et af højdepunkterne. I kan 
godt glæde jer til alt det vi skal opleve. Vi 
glæder os til at se rigtig mange deltagere, 
også fra Norge, Sverige og Tyskland til dette 
arrangement. Som i jo ved afholdes  det 
danske Rally (altid) i rigtig flot vejr, da vejr 
guderne som regel holder hånden over de 
fint polerede køretøjer.
 
Husk at kigge på klubbens hjemmeside.
På glædelig gensyn.
 
Formanden

Frans Goldbach
RREC Danske Sektion

at flere nye medlemmer var mødt op og 
hygge sig i disse omgivelser.
Da klokken var over midnat, kunne vi pakke 
sammen og leverer værkstedet tilbage til 
arbejdsbrug igen.
Tak til alle for en vellykket aften.
Formanden.
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EVENEMANGSKALENDER
INBJUDAN TILL 

ÅRSMÖTESRALLY 
1-3 JUNI 2018 

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

 
Fredag d.25. til søndag d.27. Maj 2017 
holder vi forårsrally og generalforsamling i 
Vestjylland med base i Nørre Vosborg

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

Oplysninger om tilmelding Finder du på 
hjemmesiden RREC.DK
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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

Detta händer i RREC västra distriktet. 
Anmälan till Björn Sundqvist: tel 0707-
983250 eller mail: bjorn@sundqvist.se
27/2 Lunch på Ljungman Jansson Önnereds 
brygga
24-25/3 Tekniskt och teoretiskt seminarium 
bilar 1966-97 Rhodins Classic CAR & Alberts 
Hotell
13-14/4 Bjertorps slott. Få platser kvar. An-
mäl dig på hemsidan!
24/4 Lunch hos Anders Rhodin i Tvååker
8/5 Kvällstur med middag på Thorskogs 
slott.
20/5 Tjolöholm Classic Motor
29/5 Lunch på Råda Säteri
31/8-2/9 Rhodins Classic CAR:s stora gara-

Lördag 5 maj
Vi träffas i Valla fritidsområde och där blir vi guidade i järnvägsmuseet 
och får lite information om Linköpings historia. Vi äter lunch på Mjel-
lerumsgården innan färden går mot Vadstena. Vi kommer att köra 
gamla E4:an och Kungsvägen genom det östgötska landskapet via 
Rök kyrka och Rökstenen. Framme i Vadstena parkeras billarna framför 
Starby Hotel där vi checkar in. Vi hämtas av en guide och går tillsam-
mans till Slottet för en historisk slottsvandring. Åter på hotellet har vi 
lite tid innan vi samlas till en fördrink och en trerätters middag.

Söndag 6 maj
Vi äter en stadig frukost och lämnar Vadstena för att ta oss till Övralid 
straxt norr om Motala. På Övralid blir vi guidade i Werner von Heiden-
stams hem. Efter husesynen så kommer en lättare lunch att serveras i 
Farfarsstugan innan vi skils åt för den här gången.
Kostnad preliminärt 1 950:-/person i dubbelrum (+445:- i enkelrum)

I detta ingår:
• Guidning i järnvägsmuseet, Valla fritidsområde
• Lunch på Mjellerumsgården, Valla fritidsområde
• Del i dubbelrum Starby Hotell (extra för enkelrum 445:-)
• Guidad rundvandring Vadstena Slott
• Välkomstdrink
• Trerätters middag dryck tillkommer (vinpaket för 295:-)
• Guidning Övralid
• Lätt lunch i Farfarsstugan

   

Årsmötesrallyt 2018 går av stapeln i natursköna östra 
Östergötland. Vi samlas i Söderköping på brunnsho-
tellet på fredagen den 1 juni. 
På lördag kör vi 4,3 mil till Tyrislöt längst ut vid kus-
ten, ser oss om och rastar. Från Tyrislöt går färden 
2,8 mil till Stegeborg. Efter lunch på Hamnkrogen 
får vi en guidning på Stegeborgs slottsruin och dess 
historia. Om ingen räddningsaktion pågår finns 
möjlighet att Svenska Sjöräddningssällskapet kom-
mer till Stegeborg och redogör för dess verksamhet. 
Därefter kör vi 2 mil tillbaka till Söderköping. Där 
finns tid att utnyttja hotellets faciliteter eller ta en 
promenad i den vackra staden före kvällens mingel 
och middag. På söndag avslutar vi med årsmötesför-
handlingar.

DAG 1 (fredag den 1 juni) Färd från hemorten till 
Söderköpings brunn, 1,7 mil från Norrköping, 18,5 
mil från Stockholm via E4 eller 17 mil den vackrare 
vägen via Jönåker och Kvarsebofärjan.    Vi parkerar 
skyddat i brunnsparken och checkar in på hotellet. 
Kl. 19 Buffémiddag på hotellet . Dryck: vatten ingår. 
De som vill ha annan dryck kan köpa biljetter i recep-
tionen för betalning av dryckerna under middagen. 
(80 kr/glas vin, 60 kr/starköl och 30 kr/lättöl, Coca-
cola etc.)

DAG 2 (lördag den 2 juni) Avfärd till Tyrislöt. Kör 
individuellt väg 210 österut 4,3 mil och njut av den 
vackra naturen. I Tyrislöt finns möjlighet att dricka 
förmiddagskaffe, besöka Skärgårdsmuséet, 25 kr 
entré och vandra omkring och njuta. Kör 2,8 mil till 
Stegeborg och lunch på hamnkrogen. Vägbeskriv-
ning: Kör tillbaka väg 210 1,7 mil till avfart höger mot 
Stegeborg . Följ skyltning till Stegeborgs slottsruin. 
Parkera vid slottet senast 11:45. Lunch kl 12. Efter 
lunch slottsguidning och Svenska sjöräddningssäll-
skapets presentation, om de kan komma. Efter be-
söket en stunds fritid. M.a.o. gör vad ni vill men var 
tillbaka på hotellet i tid till middag. Kl 19:00 Samling 
och drink; alkoholfritt bubbelvin ingår. 
kl 19:30 Middag . Vatten ingår. Om biljetter för an-
nan dryck, se ovan. Under middagen får vi berättel-
ser från Söderköping och dess historia.
Dag 3 (söndag den 3 juni) Kl 8-9:30. Frukost Kl 
10:00 Årsmöte  På återseende och hemfärd.   Detal-
jerat program och anmälningsinformation kommer 
senare på hemsidan. Priserna ännu preliminära men 
vi räknar med 2 850 kr per person i dubbelrum och 3 
800 kr per person i enkelrum. 
Kalle Giertz Lars Nord
Webbadresser:http://soderkopingsbrunn.se/   
http://www.stegeborg.se/

Preliminär anmälan från och med 1/1-2018 till e-post ostgotarally@
rrec.se ange e-postadress och antal personer. Vi kommer att skicka ut 
betalningsinformation med slutligt pris och sista betalningsdag i bör-
jan av mars.
Med reservation för smärre förändringar i programmet. 
Vid frågor kontakta Åke Hultgren 072-700 57 18 eller 
ake.slaka@gmail.com

Östgötarally 5-6 maj 2018

 

Mjellerumsgården

geträff.

Lunchutflykter 2018.
Under den gångna sommaren har jag 
ordnat några lunchutflykter till hamnkro-
gar söder om Stockholm med kort varsel. 
Jag tänker göra detsamma nästa sommar. 
Kallelser publiceras kort före i kalendern på 
klubbens hemsida. 
Kalle Giertz

13-14/4 2018 Bjertorp vinprovning
5-6/5 2018 Östgötarally med start i 
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1911-1939
ROLLS-ROYCE I SVERIGE

OM ”SVENSKA” ROLLS-ROYCE-BILAR OCH DERAS ÄGARE FÖRE KRIGET

olls-Royce började bygga bilar redan 1904. Med 40/50 HP Silver Ghost-
modellen från  1906 skapade sig Rolls-Royce på mycket kort tid ett världs-
rykte med att ha byggt ”VÄRLDENS BÄSTA AUTOMOBIL” och den 
blev en stor försäljningsframgång i hemlandet. 

Även utanför England fanns förmögna bilentusiaster som hade nåtts av uppgifterna 
om det brittiska bilmärkets förträfflighet och önskade själva förvärva ett sådant mag-
nifikt fortskaffningsmedel oavsett pris, så ock i Sverige. Såvitt man vet dröjde det till 
1911 eller 1912 innan någon Rolls-Royce letade sig till Sverige. I flera fall hade bilarna 
som kom hit chassin tillverkade tidigare än så.

Det finns väl inget bilmärke som överträffar Rolls-Royce när det 
gäller bilarnas namnkunniga ägare, på den här tiden ofta mäk-
tiga grosshandlare med fina konsulärtitlar. Därför är respektive 
bils första ägare också en viktig del av den bilens historia. Harry 
Ax:son Johnson brukar nämnas som den allra förste Rolls-Royce-
ägaren i Sverige med den 40/50 HP Silver Ghost han förvärvade i 
juni 1912. Flera Silver Ghost importerades till Sverige efter första 
världskrigets slut men det exakta antalet är osäkert. 
Svensk Motor Tidning (SMT) redovisade årligen återkommande 
uppställningar över de nya bilar som på 1920- och 1930-talen var 
tillgängliga på den svenska marknaden och här fanns Rolls-Royce 
representerade. 

WIKLUNDS
Importen av Rolls-Royce från Storbritannien skedde via bilfirman 
Aktiebolaget A. Wiklunds Maskin- & Velocipedfabrik i Stock-
holm. Anton Wiklund hade börjat sälja cyklar 1891 och bilar 1904 
med FIAT, Star, NAG m fl. Wiklunds blev svensk generalagent för 
Rolls-Royce ca 1912 med utställningslokal på S:t Eriksgatan 46. 
Om deras priskurant från 1914 har vi berättat i en tidigare RREC 
Bulletin (nr 4 2014 s 42-49). Cirka 1918 utvidgade firman sina lo-
kaler från hörnet av Smålandsgatan och Birger Jarlsgatan till att 
också inkludera gatuplanet på Birger Jarlsgatan 7 (inte så långt 
från nr 24 där Rolls-Royce Motor Cars huserar idag!). 
Senare flyttade Wiklunds till lokaler på Kungsgatan och Strandvä-
gen. Det var nog relativt sällan som man hade något så fint som 
en ny Rolls-Royce att visa i hallarna. I SMT annonserade man 1926 
att man just hade fått in en ny Rolls-Royce New Phantom - ett 
högtidligt tillfälle för alla beundrare av fina automobiler att be-
söka Wiklunds. 

Den svenska socioekonomiska kartan för sisådär hundra år sedan 
såg helt annorlunda ut mot idag. Sverige vilade till stor del på de 
många framgångsrika bruksindustrierna, som gav sysselsättning 
för många men rikedom för ett fåtal. Det fanns bara några hundra 
personbilar totalt i hela Sverige 1910. 
Tio år senare hade antalet ökat till 7.000, varav de flesta fanns i 
huvudstaden. Det var extremt dyrt att köpa en automobil vid se-
klets början. Svenskt pris för en Rolls-Royce Silver Ghost 40/50 HP 
med 85 hästkrafter och komplett dubbelphaetonkarosseri för sex 
personer låg 1924 kring 45.000 kr, fritt Stockholm och inklusive 
gummiskatt. En full limousine betingade någon tusenlapp mer. 
Större delen av priset utgjordes av kostnaden för det importe-
rade chassit (pris fritt London £ 1.850). Rolls-Royce var betydligt 
dyrare än de flesta andra stora bilar på marknaden vid samma tid. 
För motsvarande pengar kunde man köpa en grandios herrgård. 
En ny T-Ford kostade ”bara” 1.825 kr inklusive självstart men de 
flesta svenskar hade inte råd ens med en begagnad. De förmögna 
svenska industrimän som ägde en lyxbil som Rolls-Royce var inte 
heller så många. Kanske skulle man förvänta sig att det svenska 
kungahuset hade valt Rolls-Royce som statslimousine men det 
visade sig att Benz och Cadillac blev de kungligas favoriter i stäl-
let. Under hela 1900-talet har bara en enda Rolls-Royce tillhört 
svenska hovstallet. 

Min kartläggning av Rolls-Roycebilar i Sverige vid denna tid på-
visar något som inte kan uppfattas annat än som smått sensa-
tionellt: Trots att merparten av Rolls-Royce-bilarna som kom till 
Sverige 1911-1939 inköptes och brukades av landets då mest välbe-
ställda familjer, så kan jag nu avslöja att många av de här lyxvag-
narna importerades från England i form av begagnade chassin, 
som alltså redan hade några år på nacken. 
De hade redan lämnat sitt första liv där de hade burit ståtliga 
vagnkorgar, tillverkade av anrika engelska karosserimakarfirmor 

som Hooper och Barker, och körts av chaufför för någon betydel-
sefull engelsk rikeman.  Efter bara några år hade karosserierna 
lyfts av och utrangerats. Skälet var främst att många privatägda 
Rolls-Royce Silver Ghost i England hade ställts till förfogande för 
militära behov under första världskriget 1914-1918, medan övriga 
ekipage i brist på tillgängligt drivmedel hade fått garageras och 
pallas upp i avvaktan på att kriget skulle gå över. 
Så när freden äntligen kom, såldes massor av rekonditionerade 
överskottsbilar ut på löpande band vid särskilt arrangerade auk-
tioner. Ibland lyftes då de gammalmodiga lyxkarosserierna av för 
att ge plats åt fräscha nytillverkade eller så byggdes de om så de 
såg nya ut. Ofta uppdaterades även originalchassina till modern 
standard. Ett liten antal sådana chassin hamnade nu i Sverige.
Varför behöll man då inte bilarnas ursprungliga karosser vid för-
säljning i Sverige? Jag tror att det var viktigt för många ägare att 
karossen på deras statussymbol nummer ett såg modern ut och 
var utförd i enlighet med det senaste svenska modet. 
Därför var det otänkbart - nästan skämmigt - att åka i en till synes 
gammal bil. Den omständigheten att chassit var några år gam-
malt märktes ju ändå inte, om det i efterhand försågs med en ny-
byggd eller ombyggd kaross från en ansedd svensk karossmakare 
- medan bilens pris kunde hållas avsevärt lägre. 

NORDBERGS
Stockholmsföretaget Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB kom att 
bli en dominerande aktör inom det svenska karosserimakeriet. 
Enligt sonen Nils Nordberg formgav och byggde Nordbergs verk-
stad, belägen först på Rensgatan 16 men från 1909 inflyttad i nya 
lokaler på Tegnérgatan 37, sammanlagt ett trettiotal karosserier 
på till Sverige importerade Rolls-Royce-chassin med början 1914. 
Det betyder inte att det var lika många Rolls-Royce-chassin som 
fick karosser, för en och samma bil kunde ibland bebyggas med en 
eller efter hand flera nya karosser på ett och samma gamla chassi. 
Nordbergs storhetstid inföll under 1920-talet, då de flesta av de-
ras karosserier byggdes på Rolls-Royce Silver Ghost-chassin, vilka 
ibland var begagnade och tidigare hade burit en engelsk original-
kaross eller kanske fortfarande bar en sådan som bara modifiera-
des av Nordbergs. Förekomsten i tidningsannonser av begagnade 
bilar till salu med kaross av Barker eller Rothschild kan möjligen 
tyda på att alla bilar som brukar tillskrivas Nordbergs inte har fått 
helt nya vagnkorgar hos Nordbergs men passerat deras plåtverk-
stad för diverse lagningar och ändringar. Att inga Nordbergsbilar 
förekommer på foton utöver de välkända, kan möjligen ge en an-
tydan om att Nordbergs dominans som karossbyggare på Rolls-
Royce har kommit att överdrivas. 
De svenska kunderna beställde vanligen sina bilar via Wiklunds. 
Gustaf Nordbergs son Nils har berättat att kunderna ofta var rätt 
krävande och hade idéer om ändringar av det ena och det andra 
under byggenas gång. Detta löstes vanligen genom direktkon-
takter mellan dem och Nordbergs vid kundbesöken i verkstaden. 
Ägarna brukade komma tillbaka igen efter något år för att ändra/
uppdatera/modernisera sin bils kaross. Allehanda enklare plåtsla-
geriarbeten på grund av slitage/småkrockar utfördes också fort-
löpande hos Nordbergs. 
På så sätt hade de ett finger med i nästan alla svenska Rolls-
Royce-byggen under den här tiden. Nordbergs sista uppdrag 
före andra världskriget blev karosseriet till änkan Lotten Olssons 
Phantom III-chassi. Därmed hade hon inhandlat så mycket som 
tre Rolls-Royce (Silver Ghost, New Phantom och Phantom III) med 
sammanlagt sex karosser byggda hos Nordbergs. Alla Nordbergs-
designer har kanske inte blivit helt lyckade, vilket i så fall delvis 
får (bort)förklaras med att det ofta har varit fråga om modernise-
ringar av karosserier på äldre chassin.

JanSegerfeldt
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Här följer en avskrift av en orderbekräftelse daterad 22.12.1930 
från Nordbergs och adresserad till Wiklunds. Det är inte känt om 
denna ledde till en konkret beställning men beskrivningen ty-

Härmed får vi tacksamt bekräfta Eder skriftliga order No: 1877 á 1 st Coupé de Ville-Landaulette karosseri till Rolls-Royce 
chassis. Plats för 6-7 personer. Form och dimensioner i enlighet med godkända skisser.
Lackering svart och mörkblå, klädsel fram av mörkblått läder, bak i vagnen av tyg. Mattor i bakvagnen av schagg, fram 
vid föraren gummi. Färg och och tyg skall av Eder godkännas. Lackering enligt sprutmetoden. Monogram i vanligt enkelt 
utförande målas av oss kostnadsfritt på bakdörrarna.
Reservsitsarna göres så breda att de gå intill varandra. Rullgardiner för bakfönstret, sid- och dörrfönster. Alla glas i sidor och 
dörrar, ävensom frontglaset bakom förareplatsen, gångbara upp och ned medelst vevanordningar. Flätade instegshandtag. 
Takbelysning i bakvagnen samt hörnlampor i den bakre sufflettsprygeln. Elektrisk ringledning vid baksitsen till föraren. 
Listerna under sidofönstren med inbyggda nessesärer i vilka skall finnas cigarrtändare och cigarrkopp.
Utrustning: Handdrivna stänkskärmar och fotstegsskydd, bagageräck, ringhållare för reservhjulen i framskärmarna, en på 
vardera sidan.
Beträffande fotbrädorna be vi att muntligen konferera om desammas utförande. Rörande vindrutetorkare, backspegel, kör-
riktningsvisare och värmeledning få vi meddela, att vi ej inräknat dessa tillbehör i vårt angivna pris. Dock vilja vi utan 
särskild kostnad åtaga oss att faststätta och inmontera oss tillhandahållna tillbehör. Desutom skola vi utan kostnad fastställa 
och inmontera oss tillhandahållna lyktor å framskärmarna.
Alla beslag skola vara förkromade. (Karosseribeslag.)
Solskärm med färgat glas monteras å framfönstret.
Vi ha bemärkt Eder uppgift beträffande karosseriets vikt, och skola beakta denna, dock kunna vi ej garantera, att vikten skall 
understiga den av Eder uppgivna:
Pris kr 9000:- inalles.
Leverans: Under mars månad 1931.
Tackande för Eder v. order och för visat förtroende teckna vi
Med högaktning
GUSTAF NORDBERGS VAGNFABRIK A.B.
Gustaf Nordberg

Silver Ghost (ch nr 82CE) är sannolikt också byggd hos dem. Möj-
ligen har de även byggt en kaross på en New Phantom. Firman 
Norrmalm har däremot såvitt är känt aldrig byggt någon kaross 
på Rolls-Royce, trots att deras annonsering uppenbarligen försök-
te ge intryck därav.
Det är inte så många tidiga Rolls-Royce som har rullat här i Sve-
rige helt kompletta med sina ursprungliga och ej modifierade 

ANDRA KAROSSBYGGARE
Ytterst få Rolls-Royce-chassin har försetts med vagnkorgar från 
andra svenska karosserimakare än Nordbergs. Torsten Ax:son 
Johnsons Silver Ghost (ch nr 15EB) , registrerad den 29 februari 
1921, och Ivar Kreugers Phantom II (ch nr 118WJ)  levererad 1930, har 
båda karosserier från Stockholms Hovslageri A-B på Luntmakar-
gatan 26 i Stockholm. Den första karossen på Birger Lundströms 

utländska karosserier. Bästa exemplet är den Lithanderska Silver 
Ghosten (ch nr 2252) från 1913 med originalkarossen från Roth-
schild et Fils, som har stått på museum under lång tid och därför 
har överlevt intakt. 
Men även den De Geerska Silver Ghosten från 1922 (ch nr 53HG) 
har sitt ursprungliga Cunardkarosseri i form av sommarkarossen, 
som fortfarande är kvar i ursprungligt skick. Hovstallets Silver 
Ghost från 1914 (ch nr 48RB) hade länge kvar sin engelska kaross 
nr 2 av H J Mulliner tills den blev bärgningsbil men skrotades se-
dan.. Bo Önnermarks Silver Ghost (ch nr 70TW) kan vara en poten-
siell engelsk originalbil, om den som planerat kommer att återför-
enas med sitt ursprungliga Barkerkarosseri från 1920.

Axel Ax:son Johnsons Phantom III (ch nr 3AZ162) är unik med att 
ha inköpts ny och komplett till Sverige direkt från England och 
bevarats i ett enastående fint skick av sin ursprungliga ägarfamilj.

TRETTIO BILAR
Många Rolls-Royce som såldes i Sverige fram till och med 1939 
antas ha fått svenska karosserier. Det skulle röra sig om färre än 
30 bilar, främst Silver Ghost (1906-1925) men även någon enstaka 
New Phantom (1925-1929), Phantom II (1929-1935) och Phantom III 
(1935-1939). Alla hade det gemensamt att deras officiella beteck-
ning var ”40/50 HP”. 
Om man skall lita på fabrikens 
listor så har inte något exem-
plar i Sverige av modellseri-
erna 20 HP, 20/25 HP, 25/30 HP 
eller Wraith sålts här före 1940. 
Visserligen uppgavs i SMT 
1924 att en 20 HP (35-40 häst-
krafter) med dubbel-phaeton 
kunde köpas för svenskt pris 
31.000:- exklusive gummis-
katt (bara chassi, fritt London £ 
1.100) men det är tveksamt om 
någon verkligen såldes i Sve-
rige. Enligt Transportstyrelsen 
(TS) registrerades en 20/25 HP 
i Sverige 1935-01-01. Denna bil 
med ch nr GSF48 såldes nyli-
gen hos Bernt Hansen i Trollhättan med nyrenoverat six-light 
saloon-karosseri från Thrupp & Maberly. En Rolls-Royce 25/30 HP 
(ch nr GRM59) Hooper Limousine registrerades i Sverige 1936-
01-01 enligt TS men chassilistan från Rolls-Royce anger en Mrs 
Kitching i England som första ägare. Merparten av de nämnda 
förkrigsmodellerna som finns i Sverige idag har kommit hit först 
senare, ofta under 1960- och 1970-talen via privatimporterande 
entusiaster. De mindre modellerna är överrepresenterade här, inte 
minst på grund av att utbudet i England var rikligt och priserna 
då var låga. Ett enda exemplar av förkrigsmodellen Wraith ch nr 
WKC22, men med en Park Ward Saloon-kaross som färdigbyggdes 
först 1946, lär ha tagits hit av Engelska ambassaden i Stockholm 
(engelskt reg nr 128BHX). Kanske rullade den i Stockholm en tid 
men den faller likväl utanför vår översikt.

Någon enstaka Phantom I, II och III har kommit in efter andra 
världskriget. Omvänt har några lämnat landet. Av de förkrigsbilar 
som vi har uppgifter om i denna redovisning är det bara en som 
helt säkert har exporterats från Sverige före kriget - 15EB - (och 
den kom tillbaka igen med ny kaross!) men ingen efter. Så var 
finns de alla nu? Sannolikt har de skrotats för länge sedan men 
någon enstaka bil eller chassi kan också ha sålts till utlandet men 
ytterst få har överlevt till våra dagar.
Rolls-Royce började tillverka Bentley i Derby 1933. Det är dock inte 

der på att den avser karosseriet till New Phantom 57EH beställt 
av konsul Öhrn. Nordbergs fick för övrigt i uppdrag att renovera 
samma bil 30 år senare.

särskilt sannolikt att någon Bentley 3 1/2 litre (1933-36) eller 4 1/4 
litre (1936-1939) skulle ha sålts ny i Sverige. I vart fall innehåller 
inte fabrikens listor över alla Bentleychassin något som pekar i 
den riktningen. Torsten Kreugers välkända Bentley 8 litre 1931, 
chassinummer YF5009, reg nr A15749, med kaross av Freestone 
& Webb, numera tillhörig Tekniska Museet i Stockholm, skulle ha 
räknats in i den här sammanställningen, om det inte vore för det 
faktum att den tillverkades i Cricklewood av det gamla (”WO”) 
Bentleyföretaget. Därmed utgör den inte någon Rolls-Royce-pro-
dukt.

SAMMANSTÄLLNINGEN
Ingen av bilarnas tidiga ägare är numera i livet. Det är inte så lätt 
att få fram uppgifter om förhållandena för hundra år sedan. Det 
är förvirrande att se att vissa bilar har bytt både ägare och iden-
titet en och ibland flera gånger. Därför kan vi i vår bilhistoriska 
forskning ha förletts att tro att det är fråga om flera olika bilar, 
medan det i själva verket kan vara fråga om ett och samma chassi 
men i flera skepnader på grund av karossbyten eller ombyggna-
der. Rolls-Royce-fabrikens chassilistor utgör ofta en god hjälp men 
leder ofta bara till förste ägaren och innehåller endast begränsad 
information om bilarnas öden och äventyr i Sverige. Förbryllande 
uppgifter förekommer ibland i chassilistan, så den bör behand-
las med en stor nypa salt. Exempelvis har den berömde flygbaro-
nen Carl Cederström noterats som ägare av en begagnad Silver 

Ghost (ch nr 30MA) från 1913 med 
Cockshoot torpedo-kaross, inköpt 
av honom 1922. Det är bara det att 
han avled redan 1918...Vi vet också 
från säker källa, nämligen den ut-
pekade själv, att en notering i chas-
silistan om Lennart Haajanens för-
värv 1957 av Lithanders Silver Ghost 
2252 inte är korrekt!

Uppgifterna i de svenska bilregist-
ren kan ge viss ledning men tyvärr 
noterade man sällan bilens chassi-
nummer eller årsmodell. Dagens 
uppgifter hos TS om första påstäl-
landet i Sverige är inte alltid helt 
tillförlitliga. Därför har det inte helt 

säkert gått att fastställa varje Rolls-Royce-bils identitet. 

Uppgifter om enstaka Rolls-Royce med bilder har cirkulerat ti-
digare i olika publikationer. Detta specialnummer är det första 
försöket att publicera en sammanställning över alla Rolls-Royce-
bilar som har sålts i Sverige under åren upp till andra världskri-
gets utbrott. Ingenting har framkommit som tyder på att något 
Rolls-Royce-chassi har sålts här före 1911. Harry Axelsson Johnson 
kanske är den första Rolls-Royceägaren i Sverige 1911/1912 men det 
äldsta chassit i Sverige är sannolikt ch nr 1507, som tillverkades 
1911 men kom hit först 1921.

En startpunkt för denna kartläggning har varit uppgifter som 
hämtats från KAK:s medlemslistor för 1926 och en annan lista 
från Stockholm om bilar i trafik där 1936. I listorna anges innehav 
av Rolls-Royce och svenskt reg nr men inga ytterligare data typ ch 
nr eller modellbeteckningar förekommer här. Jag tycker att prove-
niensen är så viktig att jag har valt att redovisa alla ägarna i bok-
stavsordning. Det rör sig om ca 30 bilar fördelat på ca 50 ägare. En 
och samma bil kan återkomma under flera ägare. Det är min för-
hoppning att de i några fall knapphändiga faktauppgifterna ska 
kunna kompletteras senare av våra kunniga läsare och eventuella 
fel och brister redas ut.
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Nils Ahlström
Birger Jarlsgatan 13 Stockholm

Rolls-Royce Silver Ghost 1912 H J Mulliner limousine 1986, reg nr A5569

Kapten Ahlström övertog en Rolls-Royce Silver Ghost efter Carl Krüger den 
1 mars 1924, då med reg nr A9590 och besiktigad den 22 nov 1922. Nu fick 
den A5569. Ahlström sålde bilen vidare till A V Holm den 29 aug 1928.
Nils Ahlström (1881-?) beställde 1920 en snabbgående motorkryssare av im-
ponerande slag ritad av C G Pettersson. Bland annat som VD i Kreuger & Toll 
deltog han i de vidlyftiga låneaffärerna som ledde fram till Kreugerkraschen 
1932 och renderade honom drygt två års fängelse.

Edvard Andersson

Gustaf Andersson

Lovisagatan 2, senare Lilla Vattugatan 26 Stockholm  
 Rolls-Royce 1921 Nordberg tourer, reg nr A3149

Örebro
Rolls-Royce Silver Ghost 1921 46CE

Andersson förvärvade bilen den 23 feb 1924. Dessförinnan hade den A7618. Här är bilen i det nya garaget i Stockholm. Andersson sålde den till Gustaf 
Öhrn 3 juli 1929.
Edvard Andersson (1865-1936) var fabrikör/grosshandlare och från 1898 tillverkade hans bolag glas i alla former inkl växthusglas och vindrutor till automo-
biler. Han kom ur enkla förhållanden men blev förmögen, ogift och barnlös

On test fabriken i Derby 18 feb 1921. Det öppna tourer-karosseriet sägs vara tillverkat av Nordbergs. Möjligen reg nr T10. Efter att Andersson avled regist-
rerades bilen på tandläkare Carl Svärdström i Stockholm men 16 juni 1937 skrotad av AB Bilskrotningscentralen.
Gustaf Andersson, grosshandlare i Örebro, inköpte 1905 Fågelviks herrgård ritad av Carl Hårleman och uppförd 1770 i Valdemarsvik, Småland.

Waldemar Beijer

Karl Bergsten

Eric Brodin

Anna Broms

Stockholm
Rolls-Royce Silver Ghost J Rothschild & Fils torpedo 1913 ch nr 2340

Villa Dagmar, Diplomatstaden, Stockholm
Rolls-Royce Silver Ghost

Stockholm
Rolls-Royce Silver Ghost Maythorn tourer 1911 ch nr 1512

Rolls-Royce Silver Ghost 1913 Maythorn Tourer ch nr 2645

Karlavägen 3, Stockholm
Rolls-Royce Landaulette, Nordbergskarosseri 1923, reg nr A3213

Beijer köpte bilen av Helge A:son Johnson 1928, reg nr A455, och behöll den högst ett par år, varefter den åter-
exporterades till England.
Georg Waldemar Beijer (1861-1931) var företagare och skapade 1894 handelshuset G & L Beijer Import & Export 
(främst stenkol och järn) i Stockholm som en filial till G & L Beijer AB i Malmö, som hade startats av hans halvbrö-
der 1866 (senare AB Kol & Koks och Beijerinvest, numera Beijer Tech).

Bergsten ägde en Silver Ghost med öppen sommarkaross och täckt vinterkaross, möjligen Barker tourer resp 
Rothschild limousine från 1921? Nordbergs lyfte av och på karosserna regelbundet åren 1926-28.
Karl Bergsten (1869-1953) var generalkonsul, framgångsrik affärsman och stor konstsamlare.

Brodin blev ägare nummer fyra tilll 2645 från 1919.  Brodin köpte 1512 från The Admiralty i juni 1920, då med en kaross av H J Mulliner.
Brodins bil/bilar hade reg nr A7344 respektive A487 den senare skrotad 1934. 
Erik Brodin (1872-1931) var en svensk redare och skeppsbyggare, övertog Rederi AB Disa i Gävle efter fadern. Han köpte Gefle varv och verkstäder 1916 och 
döpte om firman till Erik Brodins varv, vilket gick i konkurs 1921. 1920 lät han bygga den stora skärgårdskryssaren SK150 EBE, numera känd som Beatrice Au-
rore.  Han bodde i villan Linden 3 vid Villagatan på Östermalm.

Fru Broms köpte bilen med reg nr A7687 den 23 feb 1924. Den var i hennes ägo ända tills den skrotades hos 
Atterdays Bilskrotning på Kungsholmsgatan 75 den 25 feb 1942. Hon fick då tillbaka 120 kr av erlagd bilskatt.
Fru Anna Augusta Albertinas make direktör Gustaf Emil Broms (1849-1903) var pionjär och affärsman inom de 
norrländska malmfälten och lät bygga det Bromska palatset på Östermalm men det såldes 1921. Makan sålde 
aktierna i LKAB till Grängesbergsbolaget, varmed hon fick royalty på fortsatt brytning och var näst efter Wal-
lenberg rikast i Sverige vid tiden.
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Georg af Burén

Tage Cervin

Axel Dahlberg

Stockholm
Rolls-Royce New Phantom 122LC 1926 Landaulette, Nordbergskarosseri 1931

Villagatan 9-11 Stockholm
Rolls-Royce Silver Ghost 9CB Kellner Tourer 1915, reg nr A4948

Bergviksvägen 37, Appelviken, Stockholm, A8678
Rolls-Royce Silver Ghost 1920 Torpedo tourer (öppen för 6 pers), ch nr 19LE

af Burén köpte bilen via Wiklunds 1939 (tidigare ägare Lotten Olsson) och fick reg nr B173. Sålde den vidare 1941 till General-
poststyrelsen, som hade reg nr A5388. Bilen byggdes senare om till limousine, som den är idag. Efter kriget reg nr A5388, B9592, 
M17124, N12345, B41111 och från 1973 ECY931. På senare år dansk ägare men går idag som bröllopsbil i Devon, England. 
Knut Georg Daniel af Burén, (1906 -?), var disponent i Stockholm.

On test Derby 5 aug 1915. Tidigare ägare: Marcel Boussac, Frankrike, från juli 1916 Mr Hemeret, Paris, Duc de Vallency, Prince d´Orleans, Paris, jan 1919. Från 
maj 1920 C E Schnell i Tegelhagen, Stockholm. Cervin måste alltså ha köpt bilen efter 1920. Bilen har fotograferats under hans resa till Karlstad när han tog 
färja över Klarälven. På tidiga 30-talet nya ägare jur stud Sewe Axell Sr, Svensk Automobiltrafik AB och Erik Moser på sin väg till skroten ca 1934.
Tage Cervin (1892-1971) var bankir och donerade en miljon kr på 1960-talet till renoveringen av ringmuren runt Visby och har fått en gata uppkallad efter 
sig i Visby.

Bilen skickades från Derby till Lillie Hall, London, 18 dec 1920, avsedd för Nikolajeff (Finland). Sannolikt ett 
Speed-chassi, motor nr N234H, och med en Hooper Torpedo Touring-kaross. Bilen registrerades på Axel Dahl-
berg 14 juli 1934. Ägandet övergick på Freys Express AB, Grevturegatan 11, den 29 aug 1934. Bilen överförd till reg 
nr C3873 den 31 jan 1935. Den 27 sept 1935 antecknas om indrivning genom stadsfogden i Uppsala.
Lars Axel Dahlberg (1882-1963) var civilingenjör och fastighetsdirektör i Stockholm. Han var en starkt drivande 
kraft bakom småhusbyggandet i Stockholms förorter.

Dahlqvist & Christianson

Louis De Geer

                                                                                                                                          Göteborg 
Rolls-Royce Silver Ghost ch nr 1507 H J Mulliner Cabriolet 1911 

Lövstabruk
Rolls-Royce Silver Ghost 1922 53HG, Cunard Carriage Co, reg nr C1355

On test Derby 12 jan 1911, första ägare F W Barrow, Hampstead, rekvirerad av militären under kriget med ny landaulettekaross, auktionerad av dem 1919 
för £ 1.700. Kom till Dahlqvist & Christianson, en Auto-Mekanisk verkstad i Göteborg 1921. 1507 har lägst ch nr av alla Rolls-Royce i Sverige. Sannolikt vi-
daresåld till Otto Salomon redan 1920. 

On test hos Derby 2 feb 1923. Sommarkaross Open tourer, vinterkaross Enclosed Drive Limousine, godkänd i Sverige 22 
juni 1923 och erhöll reg nr C1355 en månad senare. Bilen gick via Wiklunds till baron Louis De Geer på Leufsta, Uppland. 
Redan 28 april 1926 fick bilen nytt reg nr D1246. Dottern Netta, gift med en Wachtmeister på Tistads slott i Söderman-
land, fick bilen i gåva. Enligt uppgift övergick bilen till Mellansvenska Stenindustri 1932 och skrotades 1934. Direktör 
Folke Norrgren i Steninge köpte bilen hos en bilverkstad 1943. Bilen finns sedan 2002 i RREC-medlemmen Kjell Linds, 
Ulricehamn, ägo. Han har återställt den till nyskick med sin sommarkaross.
Gerhard Louis De Geer af Finspång (1854-1935) var friherre, landshövding, Sveriges statsminster 1920-1921.
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Freys Express AB

Carl Eduard Grumme 

A Gumaelius 

Carl Fredrik Hellman 

Max Hellman 

Grevturegatan 11, Stockholm
Rolls-Royce för 6 pers, reg nr A2550

Rolls-Royce Silver Ghost Torpedo tourer (öppen för 6 pers) 1920, ch nr 19LE, reg nr A8678

Strandvägen 7 A Stockholm
Rolls-Royce Silver Ghost, reg nr A8551

Stockholm
Rolls-Royce Silver Ghost 1914 Barker landaulette 39YB

Trädgårdsgatan 8 Norrköping
Rolls-Royce, reg nr E1515

Norrköping
Rolls-Royce Silver Ghost W & F Thorn Coupé 1913, ch nr 2338

En Rolls-Royce Silver Ghost med tidigare reg nr A8551 köptes in den 11 sept 1933 från Seth Olof Lindqvist men redan den 29 dec 1933 anmärks att bilen tills 
vidare icke kommer att brukas i trafik och avförs.
19LE inköptes 29 aug 1934 från Axel Dahlberg. Bilen annonserades ut i DN i okt 1934. Bilen fick nytt reg nr, C3873 den 31 jan 1935. Byggdes om till brandbil. 
Finns idag i Californien och ägs av Marianne Trägårdh.

Registrerad i Sverige 1 juni 1922 på AB Grumme & Son, Östgötagatan 52, Stockholm. 19 februari 1924 överförd till reg nr 
A2550. Grumme sålde bilen 1932 till Seth Olof Lindqvist.
Grumme var ett svenskt kemi-tekniskt företag på Södermalm i Stockholm som tillverkade tvål, såpa, tandkräm mm, grun-
dat 1892 av Ferdinand Grumme, senare lett av sonen Albert till 1923, följt av ingenjören Eduard som sålde det 1963.

Förvärvad av Gumaelius 1925, reg nr A2198 eller A6858. Bilens förste ägare var Mrs E Hills, Penshurst och Gumalius sålde bilen vidare 1934 till J C Henry i 
Monte Carlo. Gumaelius Annonsbyrå bjöd i DN ut en Silver Ghost 1920 med engelsk limousinekaross fritt fabrik 5.500 pund. Kanske bara mäklare? Senare 
sökte de en kvalificerad chaufför för en Rolls-Royce.
Arvid S:son Gumaelius (1867-1944) var ingenjör och byggherre i Stockholm. Han byggde 1924 Villa Gumaelius på Strandvägen 74, numera ambassad i Diplo-
matstaden i Stockholm, och den trolige svenske ägaren till 39YB.

Konsul Carl Fredrik Wilhelm Hellman (1895-?) var VD i AB Max Hellmans Yllefabriker i Norrköping, styrelseproffs, seglare mm

Bilen inköptes 1926. Sven E Trägårdh köpte delar av den 1961. Hade den möjligen reg nr E1515? Den såldes för något år sedan av Trägårdh i England som ett 
1913 års ”London-Edinburgh complete chassis Torpedo Skiff with D-steering”, ett av 190 och 27 överlevande.
Textilfabrikören och konsuln Max Hellman föddes i Preussen 1868 men flyttade till Norrköping där han 1897 gick in som delägare i ett spinneri, sedermera 
AB Max Hellmans Yllefabriker.

N B Hersloff 

A V Holm 

Mrs Kitching? 

Knut Johansson 

Värtavägen 15 , Stockholm
                                                                                                                         Rolls-Royce 135, reg nr A15244 

Blasieholmstorg 9 Stockholm
Rolls-Royce 45-50 för 6 pers A9590/A5569

Rolls-Royce 25/30 GRM59, Hooper limousine 1936
 

Strandvägen 7B Stockholm
Rolls-Royce Silver Ghost Nordbergs open tourer, ch nr 33NE

Cabriolet de Ville hos Nordbergs 1924, reg nr A235

Uppgiften avser 1936. Ingen ytterligare information finns.

Holm övertog en Rolls-Royce Silver Ghost 1912 ch nr 1986 efter Nils Ahlström den 29 aug 1928. Han behöll bilen till den 30 januari 1932, då den omhänder-
togs av Motor AB Wesslau på Sveavägen 88, som samma dag anmälde att den icke vidare brukas, alltså till skroten.
A V Holm var grosshandlare. Möjligen del i Åhlén och Holm?

Hooper design no 6300, body no 8661, garanti från 7/36, on test 14 september 
1936. Första ägare enligt fabriken var en Mrs Kitching men enligt TS registrerad i 
Sverige 1936-01-01. Bilen lär ha inköpts ny av en finsk baron men den beslagtogs 
av en rysk general och blev efter kriget till salu i Stockholm. Köptes 1947 av Sven 
Jeansson i Bergavik, Kalmar för 30 000 kr. Reg nr H6620 ersattes 1973 av EUU650, 
bilen köpt av Sune Wreinerth 1986. Den  stod länge på Ölands motormuseum. 
Nuvarande ägare är Anders Björkman i Bergkvara.

33NE, on test 11 jan 1921, kom via Autos. R-R (France) - Paris showroom, via AB Wiklunds till Knut Johansson. Bilen kördes av chauffören ”Korven” Sundin. 
Den ägdes efter kriget av kapten Sven Jeansson från sept 1946, Sven de Rietz 1950, Ralf & Göran Langne/Göran Lagne Service Dept/Atlas Copco, Stock-
holm 1957-97. En ägare i Schweiz 1997-2017. Bilen såld på Bonhams auktion i Spa 2017 för € 70.150 till Tony Peters, England. När Lagne renoverade bilen skar 
han bort stora delar av den fina karossen, så den blev en sportbil!
Knut ”Knutte” Johansson var direktör för Aug Holst Päls- och Mössfabrik. 
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Axel Ax:son Johnson 
Karlavägen 37 Stockholm 

Rolls-Royce 40-50 reg nr A789
Rolls-Royce 125 reg nr A1771

Rolls-Royce Silver Ghost ch nr 1653 Arthur Mulliner open tourer 1911, reg nr W153?
Rolls-Royce Phantom II 1931, 48XJ, Gill & Sons Allweather, garanti maj 1930 

Rolls-Royce Phantom III 1936, 3AZ162 Hooper Limousine, body no 8611, design 6273

Rolls-Royce Silver Ghost 1911 ch nr 1653, Arthur Mulliner open tourer, första ägare Ms Helen Garnett, Bris-
tol, reg nr R1077, senare R2091. Bilen inköptes 1914 av Johnson och försågs med Nordbergs open tourer, 
Nordbergs första kaross 1914 på Rolls-Royce, renoverad av Nordbergs 1969. Bilen har haft fem brukare 
genom åren enligt TS men finns kvar i samma ägarfamilj, idag registrerad på Axel Johnson Holding AB, 
reg nr ECG033 (ex W153?). Den påställdes i Sverige första gången 1911-01-01 enligt TS. Om så är fallet skulle 
detta vara den absolut första Rolls-Roycebilen i Sverige.
Axel Johnson har också enligt chassilistan köpt Silver Ghost chassi nr 1635 (on test 9 maj 1911) begagnad 
efter 1921 och försett den med en svensk tourerkaross (tidigare en landaulette av Windowers i E A Whitt-
ucks ägo i Bath). Kan vara en förväxling?
48XJ första ägare C P Serocold, inköpt av Johnson 1932, enligt TS reg i Sverige 1976-08-25, reg nr JLP865.
3AZ162 köptes ny 3 dec 1936 för £2.133 (inkl kaross £735), gavs engelskt reg nr DLB450. Enligt TS påställdes 
den första gången i Sverige 1936-01-01 men sattes i trafik först 2000-05-11 och har haft två ägare här, 
senaste ägarbyte var 2009-11-24. Den torde dock ha tillhört samma ägarfamilj ända sedan 1936. Svenskt 
reg nr idag RJJ187. Uppgiften om av honom ägda bilar registrerade A789 (skrotad 1937) resp A1771 är från 
1936.
Generalkonsul Axel Ax:son Johnson (1876-1958) var skeppsredare och industriman; Rederi AB Nordstiernan, 
Avesta Jernverk, Nynäs Petroleum. Han var äldst av de fyra bröderna Ax:son Johnson.

Harry Ax:son Johnson 

Helge Ax:son Johnson 

Strandvägen 5 A, senare Villagatan 19 i Stockholm 
Rolls-Royce 40/50 HP för 6 pers, reg nr A43

Rolls-Royce reg nr A796
Rolls-Royce Silver Ghost 1914 23RB Double Phaeton

Hovslagaregatan 5A Stockholm
Rolls-Royce 40/50 hp 1913, Rothschild et Fils torpedo, ch nr 2340, reg nr B133

Rolls-Royce 50, reg nr A765

Han köpte en Silver Ghost med karosseri av Hovslageribolaget i juni 1912. Den 
har ansetts vara den första Rolls-Roycebilen i Sverige. Enligt chassilistan var 
detta Silver Ghost chassi nr 1587 en landaulette, via Jarrott ”on test” 22 mars 
1911. Det bör vara den som är fotograferad i hörnet av Strandvägen och Narva-
vägen i Stockholm och ser ut som en Barker landaulette från ca 1912. Den kan 
ha kommit in till Sverige redan 1911 men kanske fick den svensk kaross eller 
byggdes om här för leverans i juni 1912. Harry var enligt chassilistan också no-
terad som ägare till en Silver Ghost 23RB, on test 20 mars 1914, sannolikt inköpt 
begagnad genom Wiklunds i Stockholm efter Dr Hans Munk i Wien, Österrike. 
Tidpunkt okänd. Reg nr A796? Enligt bilregistret ägde han också en Rolls-Royce 
med reg nr A43 från den 6 mars 1920 och fram till 7 dec 1933, då han anmälde 
att bilen tills vidare inte kommer att brukas i trafik och avfördes.
Harry Ax:son Johnson (1881-1939) var legationssekreterare, diplomat och attaché 
på UD.

Helge Ax:son Johnson köpte Silver Ghost chassi nr 2340 med en torpedo från J Rothschild et 
Fils via Autos, on test 12 mars 1913 via R-R (France) och till Wiklunds i sept 1913. 2340 överläts 
till grosshandlare Waldemar Beijer i Stockholm 1928. Bilen lär ha återvänt till England och Mrs 
Nicholls i Little Bookham i Surrey 1930.
Helge skrev till Wiklunds 12 mars 1914 och var nöjd med den bil, som hade levererats till honom 
i sept 1913. Uppgift finns från 1936 att han då ägde en Rolls-Royce med reg nr A765. Möjligen 
New Phantom Barker Cabriolet 77RC som importerats begagnad?
Konsul Helge Ax:son Johnson (1878-1941) var hovjägmästare, donator, konstsamlare, grundare 
av lantbruksskola, bror till Axel, Harry och Torsten.
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Ivar Kreuger 
Villagatan, Stockholm 

Rolls-Royce med öppet karosseri 1922 hos Nordbergs  
Rolls-Royce Silver Ghost täckt (limousine) byggd 1924 hos Nordbergs, reg nr A931

Rolls-Royce New Phantom 103RC Open touring body by Barker
Rolls-Royce Phantom II 1929 Cabriolet Hovslageribolaget, ch nr 118WJ

Kreuger ägde först ett par Silver Ghost. En av dessa var troligen ch nr 97AU från 1924, som fick en limousinekaross av Nordbergs och avfördes 1940.
1929 beställde han en Phantom II hos Wiklunds. Den 14 nov skickade fabriken chassit 118WJ från Derby via Lillie Hall i London och den 23 nov lastades det 
på m/s Wasaborg som gick från London till Stockholm (Hovslageribolaget). Fabriksgaranti hade utfärdats 21 nov. Pris långt chassi £ 1.850 (rabatt 15%) med 
extra silver plated fittings mm inklusive kylarprydnaden. Svenskt pris för chassit inkl alla försilvringar 41.000 kr. Det svenska karosseriet kostade 19.000 
kr = 60.000 kr. Reg nr A17716.
Nils Nordberg har berättat att Kreuger (sannolikt 1926-27) skulle köpa ett RR-chassi, sannolikt 57EH, som visades i Wiklunds showroom på Kungsgatan 
men affären sköttes så osmidigt av Wiklunds försäljare att Kreuger valde en Isotta Fraschini-chassi i stället och lät Nordbergs bygga en Cabriolet de Ville-
kaross på det.
”Tändstickskungen” Ivar Kreuger (1880-1932) var byggnadsingenjör, finansman, lånade upp en miljard. Sedan kom depression och börsras, Ivar sköt sig 1932 i 
Paris. Hans chaufför Calle Andersson bytte namn till Norell.

Torsten Ax:son Johnson 
Stockholm

Rolls-Royce Silver Ghost 1914 med sexsitsig Limousine, ch nr 15EB, reg nr A795 
Rolls-Royce Silver Ghost 1913 Barker tourer trials car 1913 ch nr 2354

Silver Ghost 15EB var ursprungligen en Barker Limousine 1914, on test 11 feb 1914, via Autos. R-R (France) för A Wiklunds, Stockholm. Den ska ha fått nytt 
karosseri hos Hovslageribolaget 1916. Det är nog mer troligt att Barker-karosseriet blev moderniserat av dem. Bilen fick reg nr A795 den 29 februari 1916. 
Den vidaresåldes till Åkerlund som snart bytte karosseri.
Silver Ghost 2354, enligt chassilistan såld 1920 till Capt. Thorsten A. Johnson, Stockholm, 1916 ombyggd till Racer i Spanien, var ursprungligen en Barker 
Tourer. Såldes till maharadjan av Kanpur i Indien 1927 utan karosseri.
Torsten Ax:son Johnson (1883-1959), var löjtnant och yngst av de fyra bröderna i familjen Ax:son Johnson.
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V a and  in l Specialister på Rolls-Royce & Bentley 
sedan drygt 50 år

Två systerföretag, ett i Sverige och ett i Danmark. Vi är specialister på Rolls-Royce och 
Bentley och har sammanlagt över 80 år i branschen. Alla våra mekaniker har minst 
10 års erfarenhet av Rolls-Royce och Bentley. I Sverige har vi över 25 000 reservdelar 
i lager till Rolls-Royce och Bentley.

Bernt Hansen Automobil Service i Trollhättan AB
Bernt Hansen Automobil Service - Köbenhavn ApS

 

Sydinvest Globale EM-aktier har 
præsteret et afkast på 26,4 % i 2017. 
Siden lanceringen tilbage i 2013 har 
afdelingen givet et samlet afkast på 
60,4 %*. Valget af investeringer i 
blandt andet Indien har hjulpet godt 
på afkastet, da landet har flere 
reformer i gang, og væksten her  
er høj. 
 
Sydinvest har lang tids erfaring med 
investering i de nye vækstmarkeder 
– de såkaldte Emerging Markets. 

I Sydinvest Globale EM-aktier har vi 
blandt andet fokus på Indien. Her ser 
vi optimistisk på udvalgte finansielle 
selskaber, da premierminister 
Narendra Modi har igangsat flere 

store reformer for blandt andet at 
komme den udbredte sorte økonomi 
til livs. Derudover forventer vi, at 
 Indien kan bevare de høje vækstrater 
i flere år fremover, da landet har en 
ung befolkning og en veluddannet 
middelklasse. 
 
Mere information
Der er høj risiko forbundet med inve - 
stering i Sydinvest Globale EM-aktier, 
og afkastet kan blive negativt. Derfor 
bør du tale med din rådgiver, inden du 
investerer. Vi anbefaler, at du  læser 
mere på www.opsparing.nu, hvor du 
også finder prospekt og  Central 
Investorinformation. 
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Kungliga hovstallet 

Bil AB Källander  

Stockholm
Rolls-Royce Silver Ghost 1914 H J Mulliner Cabriolet, ch nr 48RB 

Nyköping
Rolls-Royce Silver Ghost 1914, ch nr 48RB

Tidigare ägare F Leigh  Martineau, Westminster, London, följd av Dr Arvid Kjellgren, London. Ny kaross av H J Mulliner för kronpris Gustaf Adolf, Stock-
holm, Sverige 1919. Bilen beskrevs av Nils Nordberg som en Silver Ghost cirka 1912 med limousinekaross som saknade glasrutor fram i dörrarna (alltså 
en Open-Drive Limousine). Bilen gjorde tjänst under hela 1920-talet för kronprins Gustaf Adolf med familj. Bilen fanns kvar i hovstallet till maj 1930 och 
kördes i allmänhet av dess chaufför Carl August Österberg. Åren 1919-1930 var bilens reg nr A6. Bilen såldes via skrothandlare Holmström till J Pettersson 
i Nyköping, som byggde om den till bärgare för Bil AB Källander.
Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustav Adolf (1882-1973), prins av Sverige, prins av Norge till 1905, och hertig av Skåne samt kronprins från 1907, kung Gustaf VI 
Adolf med Guds Nåde Sveriges, Götes och Vendes konung från 1950.

48RB såldes i maj 1930 via skrothandlare Holmström till J Petterson i Nyköping, som lyfte av karossen och ersatte den med lastvagnshytt och lastflak med 
bärgningsattiralj från Weaver Auto Crane. Bilen användes nu som bärgare av Bil AB Källander i Nyköping med reg nr D206. Under kriget ställdes bilen 
undan under men skrotades definitivt i Norrköping den 7 mars 1943.

Torsten Kreuger

Carl Krüger

C A Kullgrens Enka 

Villa Ekudden, Djurgården, Stockholm och Häringe slott, Västerhaninge
Rolls-Royce Silver Ghost open tourer 1913. Rolls-Royce New Phantom 1927 open tourer ch nr 75EF, reg nr A1455

Göteborg
Rolls-Royce Silver Ghost 1912 Limousine by H J Mulliner, ch nr 1986

Rolls-Royce New Phantom 1927, ch nr 75EF

Kreugers första Rolls-Royce var en något moderniserad Silver Ghost från 1913, reg nr slutar på 264. 75EF enligt fabrikens chassilista: ex Triple Purpose All-
Weather by Windovers body no 5421, fabriksgaranti utfärdad 7/27, rebodied as limousine ”probably by Nordbergs” (?). Bilen överläts till Elsa Söderström 
den 23 mars 1934 med reg nr A138, alltjämnt 7-sitsig öppen. 
Torsten Kreuger (1884-1973) var bror till Ivar, bankman, industriman och tidningsman. Fortsatte att köpa Rolls-Royce, ägde även Silver Wraith Park Ward 

On test 16 maj 1912 för Carl Kruger, Göteborg, Sverige. Vidaresåld 1923 till kapten Nils Ahlström i Stockholm.
Företaget Carl Krüger & Co ingick i Magnus & Co importfirma i järn, kaffe, hudar mm, senare formvaruindustri, läder. Grosshandlare Carl Krüger var en av 
bildarna av Börssällskapet i Gbg.

Av företaget förvärvad 1939 från Elsa Söderström, reg med O67 den 21 feb 1939. Nordbergs byggde ny täckt kaross. Senare ägare har varit turnerande 
musikern Sax-Jerker, följt av Lars Kylhammar ca 1958. Olle Küsel i Onsala ägde bilen 1969, reg nr A30182. Ca 1975 fanns den hos Jan Grynning i Kungälv 
som skrotade karosseriet och chassit användes för att förses med en från USA importerad Kenilworth sedan-kaross 1929 från Brewster. Bilen ägs idag av 
RREC-medlemmen Lennart Svensson i Åmål, nu reg nr PYW699.
Granit AB Kullgren, stenhuggeriindustri i Uddevalla och Bohus Malmön, startat av Carl August Kullgren, drevs vidare av Ulrika Kullgren, följt av sonen Ivar 
Kullgren, verksamheten blomstrade ca 1880-1930.



Birger E Lundström
Strandvägen 7 B Stockholm 

Rolls-Royce Silver Ghost 82CE 1921, reg nr A3197 /A7637

Grosshandlare Birger Lundström ska ha beställt en öppen tourer på 82CE hos Nordbergs, on test Derbyfabriken 
7 jan 1921, men enligt SMT blev det Stockholms Hovslageri AB som byggde hans ljusa tourer. Redan 1923 lät han 
Nordbergs bygga om den till Sedanca de Ville. 1926 ändrades den till Cabriolet de Ville. Lundströms chaufför 
hette Holmberg. Under kriget pallades bilen upp på en gård i Uppland. Lundström avled och bilen glömdes bort. 
Ca 1952 köptes den för 14 000 kr av Valle Smedberg i Röstånga, som sålde den vidare till Tom Brahmer 1958, som 
lät Nordbergs renovera den. 82CE togs över av Rutger von Essen i Skokloster. Senare ropades bilen in av Peder 
Wallenberg på en auktion för ett tilltänkt motormuseum i Gustavsberg som aldrig blev av. Reg nr D7760 före 
1973. Bilen finns idag på Sparreholms bilmuseum, reg nr EXT863.
Birger Emanuel Lundström (1873-1949), entreprenör i fastighetsbranschen, var bland annat delägare i Hotel d ́ Ang-
leterre i Köpenhamn 1898-1890 tillsammans med sin mentor Isaak Hirsch, som ligger bakom viktiga delar av Stock-
holms byggnadsbestånd åren 1880-1900.

Seth Olof Lindqvist 

Edvard Lithander

Sturegatan 3 Stockholm
Rolls-Royce 40-50 för 6 pers, reg nr A2550

Stora Nygatan 19-21 Göteborg
Rolls-Royce Silver Ghost 1913 J Rotschild & Fils Brougham ch nr 2252, reg nr O295

Lindqvist köpte en Rolls-Royce den 20 juli 1932 från AB Grumme och sålde den vidare till Freys Express AB den 11 sept 1933.
Lindqvist var köpman.

Förste ägaren var en Mr Elliot 1913 bosatt i Paris. Lithander köpte bilen begagnad från England 1923 och skänkte den den 28 aug 1930 (gåvobrev daterat  23 
nov 1931) till Göteborgs Stadsmuseum, i vars magasin den finns kvar än idag i nedgånget men orört originalskick och visas inte för allmänheten.
Edvard Lithander (1870-1944) var vd för P Em Lithander & Co Handels och Industri AB 1905-1940, högerman, riksdagsledamot, stor Göteborgs-pamp.
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Lotten Olsson 
Karlaplan 9 A Stockholm 
Rolls-Royce, reg nr A6994

Rolls-Royce New Phantom 122LC Nordbergs, reg nr A656
Rolls-Royce Phantom III Landaulette Nordbergs, ch nr 3DL162, reg nr A6267

Lotten Olsson ägde först en Silver Ghost med Nordbergskaross fram till våren 1926. Då köpte hon ett New Phantom-chassi nr 122LC med fabriksgaranti 
6/26, och lät Nordbergs bygga en öppen sommarkaross (pris 6.700 kr) och en täckt vinterkaross (pris 7.000 kr). Den senare byggdes om till Landaulette de 
Ville 1931. Bilen besiktigades 18 maj 1931 som av tillverkningsår 1931! Hos RR Ltd för overhaul 1934-35. Hennes chaufför hette Bergqvist. 122LC inbyttes 1939 
hos Wiklunds mot en ny Phantom III, 3DL162, registrerad 13 juni 1939 med landaulettekarosseri från Nordbergs, senare modifierat av dem till limousine. 
Bilen renoverades på 1970-talet, då med reg nr ADW496, och ägdes av Orvar Olsson i Långedrag. Nuvarande ägare är Emma Jahreskog i Västra Frölunda.
Charlotte Christina ”Lotten” Olsson (1869-1949) var en populär skådespelerska på de Ekelundska teatrarna i Stockholm från 1888 och filmdebuterade 1923 i 
Mauritz Stillers Gunnar Hedes saga.
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Emil A Matton 

C V Nordenswan 

Gävle
Rolls-Royce Silver Ghost 1920 ch nr 70TW Barker open tourer, reg nr X50

Stockholm
 Rolls-Royce

70 TW, ex Anders Olsson, skickad till J Rothschild et Fils i Paris 1924 för en Open drive Limousine (senare flyttad till 96HG), godkänd 13 februari 1925. Den 
12 feb 1925 registrerades bilen på Matton i Gävle med hans gamla reg nr X50 från en Minerva. Ca 1935 byggdes karossen om till täckt limousine och mo-
derniserades (av Nordbergs?). Därefter stod den uppställd i 18 år tills Matton sålde den ca 1955. Chassit finns sedan 1957 hos Bo Önnermark, som avser att 
återplacera den ursprungliga Barkerkarossen från 1920 och flytta det modifierade Rothschildkarosseriet till Silver Ghost, ch nr 96HG.      
Emil A Matton var konsul och fabrikör, L A Mattons Läderfabriks AB, Gävle, vd 1908-1951.

Bör vara en Silver Ghost open tourer förvärvad 
via Freys Express AB. Bilen avförd 23 dec 1931. 
Nordenswan beskriver bilen fotograferad utan-
för KAK:s lokaler i Stockholm som sin egen i en 
tidningsartikel i SMT 1929. Svenskt reg nr A41.      
C V Nordenswan var ingenjör och SMT-redaktör.

Anders Olsson 
Karlavägen 49 Stockholm 

Rolls-Royce Silver Ghost 1920 Barker open tourer 70TW, reg nr A7142

Fabriksgaranti utfärdad 26 nov 1920. Via Wiklunds, besiktigad i Sverige 17 jan 1921. Registrerad på direktör Olsson 5 mars 1921. Från 18 feb 1924 nytt reg nr 
A282. Överförd på företaget Odelberg & Olson på Stureplan 10 april 1924. Makan Maria Olsson tillfällig ägare från 30 aug 1924 men 11 feb 1925 meddelade 
Wiklunds att bilen hade försålts till konsul Emil A Matton i Gävle.     
Anders Olsson var direktör i firman Odelberg & Olson som blev aktiebolag 1924 och var ett agentur- och grossistföretag för järn- och stålprodukter med 
lokaler på Liljeholmen i Stockholm. Det köptes upp av Söderberg & Haak och blev Tibnor AB, idag ett dotterbolag till SSAB.
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Laurence A Steinhart  

Uno Särnmark  

Stockholm
Rolls-Royce 115

Rolls-Royce 20/25 1935, ch nr GSF48, Thrupp & Maberly 6-light saloon

Uppgiften är från 1936. Sannolikt en Phantom II 1930 ch nr 136GY med Hooper Sedanca de Ville-kaross, reg nr A4743, exporterad 1936. Den var grön.
Laurence A Steinhart (1892-1950) var diplomat, USA-minister and ambassadör i Sverige, placerad i Stockholm 1933-1937. 

Bilen har T&M body no 5960, en av fyra byggda från drawing no TF. 790/F. Enligt TS kom bilen till Sverige redan 1935 (påställd här 1935-01-01). Första 
ägaren 1935-1972 skulle ha varit entreprenören Uno Särnmark, Göteborg. Enligt fabrikens chassilista hette dock förste ägaren J J James i England, reg nr 
var WD9100 och bilen såldes i England 1963 av den kände RR-handlaren David Scott-Moncrieff. Ägare nr 2 från 1972 var Olof Åström, reg nr BB2100, senare 
EOX300. Senast såld 2017 hos Bernt Hansen i Trollhättan.
Uno Särnmark drev på 1920-talet fabrik för tillverkning av radioapparater av högsta kvalitet, övergick senare till att göra komponenter för flyget (Saab). 
Särnmark köpte upp Marieholms bruk 1942. Sonen startade tillverkning av fritidsbåtar i plast där 1956.
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Otto Salomon  

C E Schnell  

Aschebergsgatan 41 B, Göteborg
Rolls-Royce Silver Ghost, ch nr 1507, reg nr O325

 Tegelhagen, Stockholm
Rolls-Royce Silver Ghost 1915, ch nr 9CB Kellner tourer

Rolls Royce 40/50 HP för 6-7 personer registrerad 19 maj 1920 för ägaren Otto Salomon. Besiktning gjord 5 maj 1923. AB Wiklunds tog över bilen/chassit 
1925. Bilen avfördes ur registret den 16 december 1926. Då var den i förvar hos Sven Du Rietz som drev egna bilföretag i bl a Göteborg. Han intygade att 
bilen nedskrotats.  
Otto Salomon var grosshandlare och direktör för Nääs seminarium. Han tillhörde en stor göteborgssläkt, troligen sonson till grosshandlare Alexander Salo-
mon, brorson till Selma Lagerlöfs vännina Sophie Elkan.

Schnell förvärvade bilen från Duc de Valency, Paris i maj 1920. Sålde bilen till bankdirektör Tage Cervin.
Grosshandlare Carl Eric Schnell (1892-1968), Stockholm, ligger begravd i den stora familjegraven på Sollentuna kyrkogård.
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K A Wallenberg    

Richard Wennberg    

Axel Wenner-Gren    

Brahegatan 49, Stockholm 
Rolls-Royce 45-50, reg nr A4551

Strandvägen 47, Stockholm 
Rolls-Royce, reg nr A2733

Stockholm
Rolls-Royce 120 118WJ, reg nr A85

Det bör ha varit Silver Ghost ch nr 43UE från 1920, i Wallenbergs ägo från 1922-1937, före 1924 reg nr  A7417. Nord-
bergs utförde reparationsarbeten på bilen.
Knut Agathon Wallenberg (1853-1938) var bankdirektör i Stockholms Enskilda Bank som han räddade undan finans-
krisen på 1880-talet. Han byggde upp en betydande förmögenhet samtidigt som han var politiskt engagerad i kom-
munen och senare även i riksdagen. Genom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gjorde han stora donationer. Han 
var svensk utrikesminister 1914-1917.

Det bör ha varit en Silver Ghost,reg nr A8697, senare A2733. Övertogs av Ostermans 1927 och automobilfirman Assmund Larsson, Göteborg 1928.
Richard Wennberg, bankdirektör 1885-1941, riddare av Kungliga Vasaordern.

118WJ övergick efter Ivar Kreugers död 1932 i Axel Wenner-Grens ägo 26 jan 1933 enligt chassikortet. Bilen blev då starkt ombyggd, troligen av Norrmalm. 
Linjeföringen var inte så lyckad. En senare ägare blev AWG:s kollega konsuln och finansmannen Sven Jeansson (1894-1985) i Bergavik i Kalmar (ångtrafik, 
tobaks- och marzipanfabrik, en av Sveriges femton största finansfamiljer). Han ägde bilen 1958-1970, reg nr H7656. 1981 brann bilen upp på en verkstad i 
Lugnet i Stockholm. Reg nr A85 används idag på RREC-medlemmen Göran Bergs Rolls-Royce Silver Wraith LFLW89.
Axel Leonard Wennergren (1881-1961) var direktör, dubbel hedersdoktor, grundare av Electrolux och många andra företag och gjorde stora donationer. 
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Elsa Söderström  

Paul Toll  

H G Turitz  

Strandvägen 17, Stockholm
Rolls-Royce New Phantom open tourer, 73EF, reg nr A138

Rolls-Royce New Phantom Limousine 1926 26TC

Johannebergsgatan 24, Göteborg 
Rolls-Royce Silver Ghost 1914 15EB, reg nr O3262

Fröken Elsa Rut Söderström, köpte sin Rolls-Royce av Torsten Kreuger den 23 maj 1934 och sålde den vidare till Kullgrens enka den 22 feb 1939

Fabriksgaranti utfärdad sept 1928. Enligt chassilistan Swedish coachbuilder men ej namngiven, sannolikt Nord-
bergs? Från 1935 ägd av civ ing Michael Yusolin, Vendelsö, reg nr B615, övertogs av AB Beg Bilarpå Solnavägen 19 i 
jan 1936.
Paul Toll (1882-1846) var byggnadsingenjör/entreprenör, drev ett av Sveriges största byggbolag sedan 1908 med part-
nern Ivar Kreuger. Toll var känd för sitt stora konstintresse

Bilen registrerades på direktör H G Turitz 25 maj 1923 med reg nr O3262. Den hade dessförinnan varit registrerad 
i Stockholm med nummer B2171 sedan 30 dec 1921. Tidigare en Barker Limousine, eventuellt ombyggd av Hovsla-
geribolaget för Torsten A:son Johnson och därefter en öppen sport roadster av Nordbergs för Erik Åkerlund. Nu 
med tredje karosseriet, ett nytt fyradörrars täckt landaulet-karosseri från Henri Labourdette, le Systéme Plein Ciel, 
blå lackering, svart lädertopp och Grebel-lampor. Bilen avhämtades i Paris i aug 1927, uppenbarligen ombyggd på 
beställning av Turitz.
Herman Gustaf Turitz (1884-1957) direktör, öppnade American Bazar 1908, var pionjär inom varuhandeln i Sverige och 
ägde Palace Hotell i Göteborg. Startade Turitz & Co 1918, grundade varuhuset EPA, som blev en stor detaljhandelskon-
cern och ingick i och köptes upp av NK och Åhléns.
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Gustaf Öhrn    
Östermalmsgatan 53 Stockholm

Rolls-Royce 45-50, reg nr A3149, senare H1572
Rolls-Royce New Phantom 1928 Nordbergs Landaulet de ville 57EH, reg nr B36000

Den förstnämnda bilen var en Silver Ghost open tourer, besiktigad 1921, då med reg nr A7618. Öhrn köpte den den 3 juli 1929 av 
Edvard Andersson och bytte reg nr till H1572 den 30 nov 1929 Skrotad 28 juli 1938. Nordbergs påbörjade arbetet med karossen på 
chassi 57EH 1929, troligen på uppdrag av konsul Öhrn. Fabriksgarantin utfärdades i okt 1931. Bilen annonserades ut i DN i juni 1931. 
Sven Jeansson i Kalmar ägde bilen senare, då med reg nr H6619. Arkitekten Sven Trädgårdh köpte 57EH 1959, då med reg nr B36000, 
och lät Nordbergs göra i ordning den till originalskick. Den finns idag hos familjen Trädgårdh, reg nr EOW320.
Konsul och bruksägare Gustaf Oskar Öhrn (1863-?) var från Påskalavik, Oskarshamn i Kalmar län, ägde Emsfors bruk och Högfors bruk 
inom cellulosa och papper.
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Isaac Westergren    

Tekla Wikström    

Erik Åkerlund    

Gävle
Rolls-Royce, reg nr X1200

Stockholm
Rolls-Royce 45-50, reg nr A5682

Stocksund
Rolls-Royce Silver Ghost 1914 15EB, reg nr B2171

Bilen, sannolikt en ny Silver Ghost med ch nr 190LG, förvärvad 27 juli 1921, ombyggd 1929 och överlåten 1933 till 
Peder Anders Lund, då med reg nr R11, och 20 okt 1936 till ingenjör Rolf Eriksson, Burgårdsgatan 18 i Göteborg 
men avförd samma dag, därmed troligen skrotad.
Isaac Westergren 1875-1950, konsul, övertog faderns fabriksverksamhet 1914-1933 inom såpa, tvål, kosmetika, 
kaffe.

Bilen troligen en Phantom I härhörde från dödsboet efter konsul Gregor Wikström. Nordbergs utförde omfattande reparationsarbeten på bilen 1928-1930. 
Tekla Wikström stod som ägare till bilen 1936.
Gregor Wikström (1850-1927) var portugisisk vicekonsul och lät uppföra det Wikströmska stadspalatset på Esplanaden 14 i Sundsvall i morisk stil 1892. Makan 
Tekla Charlotta Wikström (1856-1936) stod som ägare 1936.

Åkerlund köpte 15EB begagnad 1921 av Torsten Axelsson Johnson, reg nr A795 bytt till B2171 per den 30 dec 1921. Nytt öppet franskinspirerat 2+2 roadster-
karosseri från Nordbergs färdigt våren 1922, med huv i polerad aluminium, blå lackering och röd inredning. Bilen såldes efter ett och ett halvt år till H G 
Turitz, Palace Hotell i Göteborg.
Erik Åkerlund (1877-1940) var österrikisk generalkonsul, direktör, entreprenör, bokförläggare mm. Han grundade Åhlén och Åkerlunds Tidskriftsförlag, sålde 
1929 till Bonniers, grundade förpackningsföretaget AB Åkerlund & Rausing, ägde Aftonbladet och Stockholms-Tidningen. Åkerlund är känd för att ha ägt 
åtskilliga lyxbilar genom åren. Han var mycket idrottsintresserad, vann ett OS-guld i segling i Los Angeles 1932.
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En bil som inte ens experterna verkar kunna placera är den här ombyggda 
bilen som kanske är en Phantom II med schweizisk registrering. Man har 
gissat på amerikansk, tysk eller schweizisk kaross. Men har den inte vissa 
likheter med Nordbergs senare ombyggnader? 
Jämför med 75EF (Kullgrens enka)! Kan den kanske vara svensk?

Det finns uppgifter om ytterligare ägare och bilar men de är inte verifie-
rade. Till exempel ska en Silver Ghost med reg nr A5884 ha ägts av AB Antik 
hemkultur, Sibyllegatan 19 i Stockholm från 23 aug 1934, kontorist Gustaf 
Adolf Zetterström, Gaveliusgatan 4:1 i Stockholm från 30 okt 1934 och Ju-
lius Olssons Smides- och rep-verkstad från 29 dec 1934 men avförd samma 
dag, således skrotad. En Silver Ghost med reg nr A14966 besiktigad 11 nov 
1928 ska ha ägts av den amerikanske ministern Leland Harrison från 4 jan 
1929 till 14 dec samma år, därefter exporterad. En annan Silver Ghost ägdes 
av disponent Gösta Tollius 14 okt till 31 dec 1935 sedan avförd (skrotad?). 
Fastighetsbolaget St Erik, Kungsgatan 15 i Stockholm, kan ha ägt en Phan-
tom I med reg nr A14314 från 7 sept 1928 till 28 mars 1934, då den avfördes 
(skrotades?).

Även i våra grannländer har det funnits flera ståtliga Silver Ghost före an-
dra världskriget. RREC Skandinaviska Bulletinen nr 1 2009 innehåller en 
intressant artikel av Ole Emil Riisager om några Danske Silver Ghost´er. 
Vid stortingets öppnande i Oslo 1930 eskorterades de kungliga av en Silver 
Ghost med Cabriolet de Ville-kaross. S Nikolajeff från Lubeck i Finland köp-
te in en Rolls-Royce Silver Ghost 1912 J Rothschild & Fils Tourer, ch nr 2214. 
Efter Baron Linders i Swartå, Finland, ägo gick den via London till A Wik-
lunds i Sverige i november 1928. Blev den såld här? Erik och Wilhelm Ro-
senlew från Björneborg i Finland köpte tre finskregistrerade Silver Ghost 
årsmodell 1920, 73TW, 49CW och 7FW, från början med Hooper open dou-
ble phaetons men Nordbergs ersatte dem 1929 med inbördes lika öppna 
Nordbergskarosserier a 5.000 kr stycket. I vart fall en finns kvar i Finland. 
Tidiga Rolls-Roycebilar i Danmark, Finland och Norge verkar vara ett intres-
sant forskningsområde!

Har vi missat några gömda och glömda Rolls-Royce som borde ha ingått i 
den här sammanställningen? 
Står det till exempel en orörd Rolls-Royce Silver Ghost inlåst i Hallwylska 
palatsets garage på Strandvägen?

Källor:
Lista över RR-ägande medlemmar i KAK 1926 med bilmärke och registre-
ringsnummer, framtagen av Stig Nyberg
Lista över ett antal RR-bilar och ägare registrerade i Stockholm 1936 (SAM), 
framtagen av Stig Nyberg
Karossmakarens berättelse, bok av Nils Nordberg, utgiven av Rabén och Sjö-
grens förlag 1969
Svenska bilbilder 1890-1960, Automobilhistoriska klubben 25 år 1975
Svenska karosserimakare, Jan Ströman, Centrum för näringslivshistoria, 2010
The Edwardian Rolls-Royce - John Fasal & Brian Goodman, 1994
Automobilhistoriska Klubbens medlemstidning Autohistorica och nätsajten 
Mässing & Nickel Originalafdelningen
Svensk Motor Tidning 1907-1939
Dalton Watson-förlagets böcker om Rolls-Royce
Internet
Jag har också haft god hjälp och stöd av Göran Berg, Steve Hubbard (SH), 
Kjell Lind, Olle Ljungström, Håkan Lorin, Ulf Melander, Anders Rohdin, Jan 
Ströman, Bengt Stånge och Bo Önnermark.
Med reservation för eventuella sakfel i artikeln ovan. Även om min ambition 
har varit att alla uppgifter är säkerställda, så kan fel och brister alltjämt 
föreligga och kompletteringar behöva göras. Hör mer än gärna av er och 
lämna kompletterande fakta och synpunkter på allt som förekommer i den-
na artikel. Tack i förhand för er medverkan. Förhoppningsvis ska underlaget 
kunna förbättras i framtida Bulletiner.
© Jan Segerfeldt, RREC Svenska sektionen
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En Emil Nobel ägde Rolls-Royce New Phantom Million-Guilet Saloon 85TC. 
Färdig/garanti per dec 1926. En E Nobel ägde Rolls-Royce Silver Ghost 1914 
19RB med tourer-kaross av Labourdette, senare ombyggd till täckt saloon. 
Denne E Nobel bodde då i Petrograd, Ryssland. Är detta senare släktingar 
till Alfred Nobel? Har någon av deras bilar varit registrerad i Sverige?

Ett foto på en Rolls-Royce Phantom II ch nr 73WJ med cabrioletkaross från 
Erdmann & Rossi i Berlin, med fabriksgaranti utfärdad i feb 1930, anges 
vara taget utanför ett museum i Stockholm och skulle ha ägts av ett 
svenskt hyrföretag. Helt riktigt är bilden tagen vid entrén till Nationalmu-
seum. Det var Percy Northey från Rolls-Royce Ltd som vid en resa mellan 
Göteborg och Stockholm tog bilder på den, vilka publicerades i engelska 
Rolls-Royce Bulletin januari och juni 1933. Bilens första ägare var Gifford A 
Cochran från Tyskland. Användes denna bil  verkligen för uthyrning i Stock-
holm? Chassit kom så sent som 1991 till Danmark men utan originalkaros-
seriet och har gått som likbil.

Annons i SMT 1928: ”Chassi New Phantom senaste modell, hemkommet 
i dagarna”, utställt hos Wiklunds. Bild saknas. En i DN publicerad annons 
1932 avser en 1929 års Rolls-Royce. Har en sådan funnits här eller är års-
modellsangivelsen inkorrekt? Det står en New Phantom Barker Sedanca 
de Ville från 1929 på Sparreholm idag, ch nr 71KR reg nr CKL301 med förste 
ägare The Hon Mrs Esmond Harmsworth men uppgift saknas hos TS om 
när den kom till Sverige.

I arkivet hos Länsmuseet i Gävleborg finns Kungl Hovfotograf Carl Lars-
sons Fotografiska Atelier AB:s fotosamling (verksam till 1934). Där ingår 
ett foto av en Rolls-Royce fixed head coupé som ska ha tagits i Gävle men 
någon ytterligare information finns inte. Det synes vara en Silver Ghost 
som tidigt 1930-tal har fått nytt, franskdesignat karosseri. Stephen Gre-
bel-strålkastarna förstärker det franska intrycket. Jag kommer direkt att 
tänka på karosserimakaren Gallé, särskilt för den svängda nederkanten 
av dörren och den lilla fyrkantiga namnplåten placerad mitt under. Våra 
Silver Ghost-experter verkar inte ha sett den här bilen tidigare. Hade den 
svenska ägare?

NÅGRA GRÄNSFALL    
Har möjligen ytterligare Rolls-Royce-bilar ha funnits i Sverige före kriget? 
En sådan skulle kunna vara den Rolls-Royce Silver Ghost i Stockholm, som 
enligt anteckning på ett foto har hittats efter Peter Sörensons farfar ca 
1979 och uppges vara taget ca 1920 i Stockholm. Bilen skulle ha ett karos-
seri från ett Stockholmsföretag kallat Arvid Nordström. Av utseendet att 
döma (den långa dörren) är det nog en Silver Ghost ca 1913 med typisk 
torpedokaross från Cann of Camden town, kanske ch nr 2468. Farfadern 
drev egen bilfirma i Helsingborg 1907-1968 och övervägde en tid att bli 
återförsäljare för Rolls-Royce. Tyvärr föreligger nog ett missförstånd. San-
nolikt har farfadern kommit över ett fabriksfoto av en engelsk komplett bil 
inför sin eventuella start av en återförsäljarverksamhet som sedan aldrig 
blev av.

Annons i SMT i februari 1926 har en tecknad bild av en New Phantom Tour-
er. Enligt texten kan kaross beställas och vara klar för leverans i maj. Skulle 
det kunna vara Lotten Olssons 122LC?

En stolt ägare skrev till Rolls-Royce Ltd i England 1937 när hans Silver Ghost 
hade gått över 16.000 mil och var 16 år gammal att bilen fortfarande gick 
perfekt. Han bifogade en bild på bilen med sig själv vid ratten tagen vid 
polcirkeln. Är detta månne någon av våra ovan namgivna svenska ägare 
med sin Rolls-Royce från 1920/1921?
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ÅRSRALLY 2018 
10-12. MAJ 

Rally’et byder på spændende besøg på Egeskov Slot, sejltur til den idylliske perle i det sydfynske 
øhav, Ærø, med de brolagte gader, stokroser og bindingsværk, og besøg hos Jim Lyngvilds vikinge-
borg, Raunsborg. Glæd jer til begivenhedsrige dage med sagnomspungne minder og gastronomi 
og underholdning i særklasse.

The Rally offers exciting visits to Egeskov Castle, boat trip to the idyllic pearl of the South Funen 
island, Ærø, with the paved streets, hollyhocks and timbered houses, and visits at Jim Lyngvilds 
Viking stronghold, Raunsborg. Look forward to eventful days with legendary memories and 
high-end gastronomy and entertainment.

Arrangører/organizers: Ludwig Brechmann - Hans Bukkehave - Jørgen Strøjer Hansen

Hotel 
Christiansminde

Egeskov Slot

Ærø

Raunsborg

Årets Kristi Himmelfarts Rally 2018 
finder sted på eventyrlige Fyn. Vi 
skal overnatte på Hotel Christians-
minde med skønne naturomgivelser 
i det sydfynske øhav. 

The Danish Rally 2018 takes 
place on Fyn - the fairytale 
island in the middle of Denmark. 
We will be staying at Hotel Christi-
ansminde in beautiful surroundings.
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landbobanken.dk/privatebanking

Har du brug for
større opmærksomhed?
Vores vigtigste opgave er at hjælpe vores kunder med de opgaver og udfordringer, de står 
overfor. I forhold til din formue og indkomst handler det om at få skabt en løsning, som tager 
hensyn til hele dit livsforløb og eventuelt kommende generationer.

Har du en kompleks økonomi af en vis størrelse? Så er private banking i Ringkjøbing  
Landbobank noget for dig. Vi er altid tilgængelige, og os kan du altid komme i kontakt med.  
Vi giver dig overblik og hjælper dig med at optimere sammensætningen af din formue.

Ønsker du at være kunde i en solid og nærværende bank?

RING

7624 9352

BESØG

landbobanken.dk/
privatebanking

Jesper Sand Larsen
Direkte: 7624 9352
jsl@landbobanken.dk

Ringkjøbing Landbobank er en fullservice bank, som bl.a. har spe-
cialiseret sig i rådgivning af Private Banking kunder på landsplan. 
Egenkapitalen er de seneste 5 år forrentet med 18-21% pr. år.  
Omkostningsprocenten er på ca. 32, hvilket viser Danmarks  
bedste effektivitet. Det giver banken en stor konkurrencekraft til 
gavn for kunderne. Det internationale ratingbureau Moody´s Inves-
tors Service har givet banken en kreditrating på A1.
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Välkommen till tekniskt seminarium + historikgenomgång 
24-25 mars 2018 
Seminariet kommer att handla om Rolls-Royce & Bentley 
1966 - 1998 dvs. Rolls-Royce Silver Shadow/Corniche och 
Silver Spirit/Spur samt motsvarande Bentley-modeller. 
Plats: Rohdins Classic Car AB i Trollhättan och Albert Hotell
Hållpunkter:

TEKNISKT SEMINARIUM 
HOS ROHDINS CLASSIC CAR Välbesökt tekniskt 

seminarium För de som vill börjar vi redan på fredag 23/3 kl. 19 med buf-
fé och samkväm på Albert Hotell.
Seminariet startar på Rohdins kl. 9.00 den 24/3 med en 
teoretisk del som beskriver modellernas historik. Efter 
lunch börjar det tekniska seminariet.
På lördagskvällen samlas vi på Albert hotell för en sexrät-
ters festmåltid.
På söndag kl. 9.00 fortsätter seminariet i Rohdins verkstad 
som avslutas med lunch kl. 14.00.
Seminariet med kursmaterial, luncher och fika bjuder Roh-
dins Classic Car AB på. Deltagarna betalar enligt följande 
specialpriser på Albert hotell.
Singelrum: 1095:-/natt och rum inklusive frukost.
Dubbelrum : 1295:-/natt och rum inklusive frukost.
Fredagsbuffé: 375:-/pers. inklusive kaffe. Övriga drycker till-
kommer.
Sexrättersmeny: 795:-/pers. inklusive kaffe. Övriga drycker 
tillkommer.
Observera att alla bokningar sker via Rohdins Classic Car 
AB.
Anmälan senast den 16 mars på telefon +46 (0) 520-188 00.

Eftersom vi här uppe i höga nord av naturliga svårigheter inte så 
ofta kan deltaga i evenemang som ordnas i England, så lyckades 
styrelsen i Svenska sektionen i samband med moderklubbens 
60-årsjubileum utverka ett ekonomiskt bidrag till sektionen för 
ett lokalt arrangemang. Hela förtjänsten av att våra medlemmar 
skulle få lite valuta för våra ekonomiska bidrag till England får nog 
tillskrivas Hans Örming, som med styrelsen bakom sig tyckte att 
ett tekniskt seminarium på hemmaplan vore ett bra alternativ. 
Sagt och gjort, nu var det bara att ordna en lokal samt ett par 
visningsobjekt, varvid det beslöts att en tidig Silver Shadow och 
en Silver Spirit skulle vara lämpliga sådana.

Lasse Amarald ordnade genom sina goda kontakter en lokal för 
seminariet att hållas den 1 oktober i Arninge i Täby cirka en mil 
norr om Stockholm. I lokalen huserade både en stor konferenslo-
kal och en billyft. Vi tackar Bosse Ahlqvist, ägare av JR förvaltning 
AB men också av en Rolls-Royce Corniche och en Rolls-Royce Silver 
Spirit. 
Ledare av seminariet var Steve Pike och Dan Allen från English Car 
Care från Löddeköpinge, som enbart för resekostnad ställde upp 
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för Svenska sektionen. Deltagandet blev över förväntan, 30 perso-
ner. Inbjudan hade gått ut till klubbar för Rolls-Royce och Bentley 
men även till tidningen Classic Motor, vilket resulterade i att även 
personer som inte var ägare av våra märken deltog.

Seminariet var pedagogiskt upplagt. Vid varje delämne gick vi ut 
till lyften och fick beskrivning hur och var saker och ting fung-
erade och vad som bör uppmärksammas - allt från oljeläckage 
till hydraulikens mystiska värld. Det poängterades att det är en 
enkel åtgärd att kolla varningslamporna. Om en ilsken röd lampa 
lyser på instrumentbrädan så ska reparationen inte lösas med att 
skruva bort lampan! Det kan bli dyrt! (Förmodligen har Steve Pike 
råkat på denna den typen av åtgärd).

Att döma av de livliga diskussionerna både i möteslokalen och 
under bilarna, så tycktes detta var ett lyckat drag från Svenska 
sektionens sida. Det gav mersmak och nu hoppas vi att det ska bli 
en fortsättning och kanske till och med bli en uppföljning, där en 
specifik detalj skulle mera handgripligt dissekeras under kunnig 
ledning.

Clifford Hellén
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T. 69287924
 Email: Brubak@online.no

Styremedlem:  
Rune Rokstad
Kursethagen 20
6224 Hundeidvik
T. 92661000
Email: Rune@Rokstad.no

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

Kasserer
Søren Fruensgaard
Parkvej 212
7500 Holstebro
Telefon: +45 7841 6464
kasserer@rrec.dk

Styremedlem: 
Stig Roar Johansen
Åsveien 357
2030 Nannestad
T. 97022998
Email: Stig.Roar.Johansen@gmail.com

Varamedlem: 
Ole Arne Eiksund
 Nygårds Alle 7
 0871 Oslo
 T. 40601706
 Email: O-Eiks2nline.no

Varamedlem: 
Lars Flåtnes
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

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 (Jönköping-, Kronoberg- och Kalmar län/
Öland) och Blekinge 
Rune Johansson, Färjestaden, 072-5464911  
runepolis@hotmail.com

Västergötland, Göteborg, Bohuslän 
och Dalsland 
Andreas Dahlqvist, andreas@zynka.se
Björn Sundqvist, Torslanda, 0707-983250, bjorn@
sundqvist.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

AHN519101 Lars Åhnebrink, Onsala

LEP519099 Thomas Lepistö, Mariehamn, Åland

BER519156 Björn Berglund, Järfälla

BER519156F Justin Berglund, Järfälla

Event-medlem 
Hans Christien Bukkehave
Christiansmindevej 4,st
DK 5700 Svendborg
event@rrec.dk

”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

Richard Myhre, Steinhoggarveien 8, 6457 Bolsoya, Norge

29 - RREC SWEDISH SECTION

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

”Vi vill hjälpa våra kunder att behålla egna 
tänder hela livet, genom att välja långsiktigt 
hållbara lösningar i en trygg och 
omhändertagande miljö.”  

Kostnadsfri konsultation 
för RREC medlemmar.

Tdl. Hans Örming

Åsögatan 104-106
118 29 Stockholm
Tel: 08-640 65 70

Mail: hans@symbioskliniken.se

* Porslinsfasader

* Laserblekning

* Tandhygienist
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Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1958. Full matching No. (US version.) Mittel 
Rot med brunt läder och sufflett. Bil i perfekt skick med full dokumentation och 
ny servad. Helt klar att avnjutas.

Lancia Flaminia 3C Carrozzeria Touring Superleggera 1963. Mycket fin origi-
nalbil med chassi nummer 001, dvs den första produktionsbilen. Unik bil i ett 
mycket orört originalskick.

Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1958

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB, Adress: Stora Skottek, S 5-23 31 Ulricehamn, Sweden
Hemsida www.classicsportcar.se Tel. 0046 321 16163 Mob. 0046 709 820 255 E-mail. kjell_lind@swipnet.se

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB

Lancia Flaminia GT 3C 1963

Jaguar XK 120 Alu. 1953 Bentley S2 Saloon 1960

Bentley 3,5 L Sport Saloon 1935 Rolls Royce Silver Shadow L H D F H C 1967

Jaguar XK 120 med hel Aluminiumkaross. Specifikation som de fabriken byggde 
för privatförare inför Le Mans 1951. Bilen är i perfekt skick och mycket snabb.

Bentley 3,5 L 1935 Sport Saloon 
by Park Ward. Mycket fin Derby 
Bentley. Har under senare år 
genomgått omfattande mekanisk 
renovering. Derby Bentley är en 
av de mest körbara bilar ifrån 
30-talet (och vackraste) Här är ett 
tillfälle att köpa en helt färdig bil.
 

Rolls Royce SS FHC by Mulliner 
Park Ward LHD 1967. Detta är 
en samlarbil som nu kommer. 
Bilen håller på att genomgå en 
omfattande renovering och har 
just blivit hellackerad i original-
kulören Regal Red. Ev köpare 
har möjlighet att påverka slutet 
av renoveringen.

  

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB 
                     

 

Bentley S2 Saloon 1960. Klas-
sisk Bentley i rätta färgerna BRG/
Svart och i ett utomordentligt fint 
skick, bara att ta ut på vägarna 
till våren !


