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Bästa medlemmar !
Om posten skött sig har ni alla fått mitt
brev daterat 2 juli där jag bl.a. kort
informerade om vad som tilldragit sig
på årsmötet i Lundsbrunn.
Alla kunde ju inte vara med där, så jag
vill här passa på att återge det anförande
jag höll efter styrelsevalet. Låt oss kalla
det en avsiktsdeklaration från er nya
styrelse. Ungefär så har sa jag:
Jag ber att på hela den nyvalda styrelsens vägnar få tacka er för det förtroende vi fått att leda vår klubb. Det är en
hedersam och inspirerande uppgift som
vi alla ser fram emot.
Det är något alldeles särskilt att representera en klubb som har som ändamål
att vårda världens ﬁnaste bilmärken. Vi
är väl medvetna om detta och kommer
att göra vårt bästa för att motsvara era
förväntningar.
Vi är också medvetna om att vi är ett
gäng nya chaufförer som ska ratta vår
Svenska Sektion. Men, de ﬂesta av oss
har varit på banan ganska många år och
vi tror oss veta hur vi skall styra för att
hålla oss på vägen.
Men, och detta är viktigt, vi behöver
alla er medlemmars hjälp att navigera,så
vi hittar rätt i geograﬁen. Med andra
ord, det är ni medlemmar som skall tala
om hur ni vill att er klubb ska fungera,
var resurserna skall sättas in och så
vidare.

Och för att en klubb som denna överhuvud taget skall fungera är vi beroende
av att alla goda krafter samverkar. Vi i
styrelsen är bara en liten hop människor,
vi kan inte ﬁxa allt själva, den här klubben blir inte bättre än vad vi medlemmar
gemensamt gör den till. Vi måste hjälpas åt!
I linje med detta resonemang har vi, er
nya styrelse, tjyvstartat lite grann. Vi
hade i förra veckan ett möte där vi drog
upp riktlinjerna för hur vi skulle vilja
ratta den Svenska Sektionen, bleve vi
valda. Vi kom överens om några fundamenta:
• Vi vill verka för positiv anda i hela
klubben. Detta har högsta prioritet.
• Vi har inga egna planer att radikalt
förändra klubbens grundläggande
verksamhet, och vi är inga champagne
fundamentalister.
• Men vi vill anstränga oss att utveckla
klubben i den riktning som ni, våra
medlemmar, önskar.
En del av vår tjyvstart var den enkät som delades ut vid årsmötet: ”En
inbjudan till dialog”, som ni alla nu fått
tillsammas med brevutskicket den 2 juli.
Många har redan svarat, har Du? Ditt
svar är viktigt! Vi vill också på alla sätt
uppmuntra våra medlemmar att bidraga
till klubbens utveckling. Tveka inte att
kontakta oss i styrelsen vare sig Du har
ideer om aktiviteter, kritik eller frågor!
Och vår redaktör blir väldigt tacksam
för bidrag till Bulletinen!
Till sist ett stort tack till den avgående
styrelsen: Leif Svensson, Bengt Löthner, Barbro Hideström, Anders Göran
Ryberg, Per Martinsson och Ralph Gustafsson. Ni har gjort stora insatser till
klubbens fromma. Vi i den nya styrelsen
lovar göra vårt bästa klubbens bästa!
Till sist: Kör försiktigt!
Göran
goran.berg@rrec.se
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Redaktören har ordet
Ännu en gång hjärtligt välkommen till
ett nytt klubbår 2005/2006 med RREC!
Så har de ﬂesta av oss avnjutit ännu en
säsong med våra kära bilar. Vi har åter
kunnat glädjas och fascineras över de
produkter som herrarna Rolls, Royce,
Bentley och deras efterföljare skapat.
(Själv brukar jag hävda att Rolls-Royce
och Bentley mer skall betraktas som
njutningsmedel än som bilar.) Många
har också deltagit i klubbens alla
aktiviteter, t ex i det trevliga Riddarrallyt, som Tommy Strömberg skriver om i denna
bulletin. Den svenska
sektionen ﬁrade även
25-årsjubileum i samband
med Riddarrallyt. (Läs
mer om hur det hela startade i Claes Wretfors och
Clifford Hellzéns artikel!)
En punkt i rallyprogrammet var den svenska
sektionens årsmöte.
Här valdes enhälligt en nästan helt ny
styrelse, där endast kassören Staffan
Lennström ﬁnns kvar från den förra.
Jag vill därför även här tacka alla Er
i den tidigare styrelsen för Era goda
insatser. Speciellt gäller detta Leif
Svensson, som varit ordförande i 17 år.
Den gamla styrelsen blev varmt celebrerad under Riddarrallyts supé, liksom
de närvarande medlemmar – en av dem
Leif Svensson - som varit med i den
svenska sektionen ända sedan begynnelsen. Leifs presenter måste ha fyllt
upp en stor del av bilen vid hemfärden.
I samband med Riddarrallyt passade
den nya styrelsen på att initiera en
dialog med medlemmarna om vilka
aktiviteter man helst vill att styrelsen
skall genomföra. Man anordnade en
workshop på söndagen där ett fyrtiotal
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medlemmar deltog samt delade ut en
enkät ”Inbjudan till dialog” där medlemmarna ombads att komma med sina
synpunkter. Enkäten har senare distribuerats till alla medlemmar. Resultatet
kommer att redovisas i nästa bulletin.
Vi i den nya styrelsen kommer att
försöka bidra till att utveckla den
svenska sektionen i en fortsatt positiv
riktning. Vi är mycket glada för den
påtagligt positiva stämning som rådde
på Lundsbrunn. Hör gärna av Dig till
Göran Berg om Du vill föreslå något
klubbarrangemang! (Som framgått av
tidigare utskick har den svenska sektionen redan nu en mer komplett
evenemangskalender även inför
”lågsäsongen” än någonsin tidigare.) Kontakta Kent Sävåsen
om du har idéer om och/eller
kontakter med företag som Du
tror skulle vara intressanta att
ha ett sponsor-, annons- och/eller rabattavtal med. Eleonor
Lagercrantz tar gärna emot
synpunkter och arbetsinsatser
på marknads- och IT-fronten.
Bl a står nu en helt ny hemsida
att ﬁnna på www.rrec.se. Många tack
för denna till Roberth Nironen! Lasse
Amarald funderar på hur tekniska frågor bäst skall kunnas göras tillgängliga
för medlemmarna. (Bl a planeras ett
tekniskt seminarium om Silver Shadow i samband med nästa årsmöte. Ett
parallellt program för övriga samt de
medföljande vanligen bättre hälfterna
avses att erbjudas dessutom.) Håkan
Johansson är rätt kontaktperson när det
gäller rallyn och försäkringar. Själv tar
jag gärna mot synpunkter när det gäller
den svenska klubbtidningen – Bulletinen.
Ett antal av Er som fyllt i den anonyma
enkäten har sagt Er vilja deltaga i olika
former av kommittéarbete. Hör av Er till
någon i styrelsen! Speciellt skulle vi vilja
be om förslag till lokala kommittéer

och arrangemang. Ralph Gustafsson
och Tommy Strömberg är t ex nu på
gång med månadsluncher även i Stockholm. Kanske skulle det vara möjligt på
ﬂer platser? Vi hjälper gärna till med att
sprida information! I Göteborg bokar vi
sedan ﬂera år varje månad ett bord för
10-15 ätande kl. 12.00 sista tisdagen i
varje månad (dock ej i december samt
maj – augusti). Ingen föranmälan behövs och vi brukar ha mycket trevligt.
Senast var vi 14 personer, varav de
längst bortifrån hade tagit sig omaket
att åka ganska långt. I samband med
lunchen besöktes även den Rolls-Royce
Silver Ghost, som ägs av Göteborgs
Stadsmuseum. Bilen är f n i ett skick ej
värdigt en Rolls-Royce av denna dignitet. Kanske skulle klubben och/eller
dess medlemmar kunna hjälpa till att ge
bilen en bättre framtid?!
Nästa år ﬁnns mycket att ﬁra! Företaget
Rolls-Royce fyller t ex den 15 mars
2006 100 år! Dessutom fyller RollsRoyce Silver Ghost eller 40/50 hp (som
är det ofﬁciella modellnamnet) också
100 år 2006. (Detta nummer handlar bl
a påpassligt nog om två Silver Ghost.)
Och det var 100 år sedan Charles
Stewart Rolls i egen hög person vann
The Isle of Man TT Race med en RollsRoyce Light 20 hp. Hör gärna av Dig
med idéer om hur allt detta kan ﬁras!
(En manual är på gång om vad man
bör tänka på vid arrangemang inom
klubben för att underlätta arbetet med
sådana.)
Styrelsen har även ambitionen att försöka göra en så bra klubbtidning som
möjligt. (Bulletinen är dock redan nu
frånsett ”koncernbidraget” till moderklubben klubbens största utgiftspost.)
Vi tittar f n bl a på andra klubbtidningar
för att få idéer till förbättringar. (Dock
kostar dessa tidningar betydligt mera att
göra.) Det allra viktigaste är dock att så

många som möjligt av klubbens medlemmar återigen bidrar med material
så att tidningen kan erbjuda ett intressant, aktuellt och varierat innehåll. Vi
hoppas framöver även att kunna erbjuda
några artikelserier samt ett antal fasta
avdelningar, t ex rallyn, teknik, nyheter,
kommande arrangemang, ”min bil” (t
ex Kjell Linds artikel i detta nummer),
insändare och bilar köpes samt bilar
till salu. Vi hoppas likaså att kunna
presentera ﬂer nyheter från Rolls-Royce, Bentley, MHRF och den engelska
moderklubben. Jubilerande bilmodeller
kommer att särskilt uppmärksammas,
liksom jubilaren Rolls-Royce Ltd. Är
det något Du saknar? Du är mycket välkommen med förslag till ämnen samt
förbättringar av klubbtidningen! (Det är
oftast lättast att nå oss per mail.)
Även om tidningens former självklart
kan förbättras blir ju tidningen inte
bättre än sitt innehåll. Vi hoppas att
detta dubbelnummer skall bli en vändpunkt även när det gäller innehållet.
Trots att ingen bulletin kommit ut sedan
i december 2004 fanns det bara en ynka
alltför gammal artikel i pipeline när det
var dags för en ny redaktör att mönstra
på skutan. Inget tryckeri fanns heller
kontrakterat. Efter ett intensivt arbete
– på många håll - under en månad fanns
så 98 % av denna bulletins innehåll
färdigt i slutet på juni. Därefter har tyvärr det mesta i den fortsatta processen
– utanför redaktörens kontroll - visat sig
inte fungera. Till slut åtog sig Thomas
Nuorimaa i styrelsen att personligen
med hjälp av medarbetaren Bengt att
redigera tidningen, vilket redaktören
härmed vill uttrycka sin mycket stora
tacksamhet för. Detta är dock naturligtvis en högst tillfällig lösning. Det är ju
inte precis så att Thomas företag lider
av arbetsbrist...
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Vi vill nu vädja till alla tidigare mycket
uppskattade skribenter att åter skicka in
artiklar och notiser, allra helst som bilaga till ett mail, men även som (helst inte
handskriven) text på ett vanligt papper,
som vi då kommer att försöka scanna
in. (Använd därför om möjligt inte
ett typsnitt där stora I, litet l och/eller
siffran 1 är lika eftersom datorerna då
kan få fnatt.) Bilder mottages dessutom
tacksamt, helst på en CD. Adresserna
till redaktören hittar Du på omslagets
insida. Du som aldrig tidigare skrivit
i bulletinen är extra välkommen. Du
kanske har varit på ett intressant rally,
bilmuseum eller
en plats
värd en
omväg?
Har Du
en intressant
bil att
berätta
om (det
behöver
absolut inte vara en Silver Ghost), någon
teknisk förbättring eller kanske en hel
renovering? Är det någon speciell bil eller modell av Rolls-Royce eller Bentley
Du fascinerats av? Hjärtligt välkommen
med Ditt bidrag, som kommer att uppskattas mycket av alla andra medlemmar! Skulle Du vara rädd för att språket
inte är tillräckligt bra så kan Du vara
helt lugn: vi ﬁxar det åt Dig om bara Du
står för innehållet!
I detta nummer berättar bl a Kjell Lind
den fantastiska historien bakom familjen Linds magniﬁka ”svenska” Silver
Ghost, en gång med familjen de Geer på
Lövstabruk som första ägare. Bilen som
även nyligen var föremål för en egen
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artikel i Classic Motor rullar nu åter på
våra vägar - efter ﬂera års idogt arbete
av Kjell och många andra och efter
ﬂera decennier i en mera undanskymd
tillvaro. Kjell Lind vann i början på
juni bland många vackra bilar välförtjänt 1:a priset i Concours de Charme
vid Prins Bertil Memorial (f d Gärdesloppet) i Stocholm just med dende
Geerska Silver Ghosten. Vi gratulerar
å det varmaste! Kjell återkommer i
nästa nummer med ännu en intressant
artikel, då om vinsten i Gärdesloppet,
ett besök med Ghosten på bilens första
hem Lövstabruk m m.
Kjell Anderson,
som förmodligen
tillsammans med
sin hustru
Eva
är den
svenska
sektionens
meste rallydeltagare, berättar om det
senaste danska rallyt där Eva och Kjell
deltog, liksom bl a ytterligare fyra
andra svenska ekipage. Såväl danska,
ﬁnska som norska rallyn brukar vara
mycket uppskattade även av svenska
deltagare – liksom Eurorallyn och kontinentala rallyn. Kjell Andersson har
dessutom i en svag stund (nästan) lovat
att återkomma i nästa nummer med en
artikel om det fantastiska RREC-rally
på Borneo som han och Eva var med
på i våras.
Anders Rohdin fortsätter den trevliga
artikelserien om renoveringen av hans
Bentley S, som om något år lär dyka
upp på våra rallyn som en förstapriskandidat i concours de elegance. Spe-

ciellt uppskattar jag att han generöst
låter oss få ta del även av det som inte
gått så bra. Att t o m Anders – VD
för Nordens största Rolls-Royce- och
Bentleyverkstad – ibland misslyckas
med arbetet stärker mitt eget självförtroende.
Det är
med andra
inte bara
jag själv
som tidvis
misslyckas i mina
ansträngningar
med Rollsen! Men
det händer väl aldrig sådant när man på
Rohdins jobbar med kundernas bilar???
(Eller man kanske aldrig skall tala om
misslyckanden utan mera om att man
ibland får göra ”en oplanerad omväg” i
arbetet – ungefär som att man när man
skall lägga in parkett ibland upptäcker
att först golvet och sedan även bjälklaget måste bytas.)
Vi i redaktionen är således helt beroende av medlemmarnas vilja att skicka
in bidrag till denna klubbtidning. Utan
sådana blir det inte någon intressant
tidning. Med sådana får alla medlem-

mar en verklig högtidsstund varje gång
en nytt nummer dimper ned i brevlådan (vilket efter nästan ett års uppehåll
ambitionen är att det återigen skall göra
fyra gånger per år). Dessutom är det en
tillfredsställelse för de ﬂesta att få se
sina egna alster i tryck.
Jag vill
här tacka
alla Er
som
bidragit
till detta
nummer, som
därmed
förhoppningsvis kan bli till stor glädje för alla
medlemmar, precis som det har varit en
glädje för mig själv att läsa alla artiklar
innan det blev en tidning av dem. Jag
vill också tacka Er som välvilligt ställt
upp och faktagranskat olika artiklar,
bl a Michael De Geer, Rolls-Royce
representant i Norden och Sven-Åke
Enochsson, VD för Bentley Stockholm.
Tack vare deras insatser sprids inte
vissa redaktörers värsta villfarelser
vidare...
Jan Möller

Vi beklagar förseningen!
Den nya styrelsen för RREC Swedish Sektion ber uppriktigt att få beklaga förseningen av denna Bulletin! Pga. av detta kompenseras ni med detta nummer i färg.
Från och med nästa nummer har vår medlem Svante Runberger åtagit sig att svara
för tidningens layout, vilket styrelsen är mycket glad att kunna meddela, eftersom
vi vet att han är mycket skicklig även på detta. Våra intentioner är att nästa nummer kommer redan i december.
Styrelsen
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RREC CHAIRMAN
VISITS SWEDEN
The Club management committee had
been made aware of certain recent
problems within the Swedish Section so
it was decided that we would attend the
forthcoming Section AGM. Originally,
I was to attend with Eri Heilijgers, our
European Liaison Ofﬁcer, but once the
date was known it was realised that Eri
would not be able to attend due to his
wifeʼs birthday falling on that date.
I had had considerable contact with
the retiring chairman, Leif Svensson,
and fellow committee member Anders
Ryberg, who chose to put their points of
view regarding recent events and I was
made aware that a new committee was
likely to be elected. I considered it desirable to attend the AGM to give advise
to the new incumbents and to ensure
that correct procedures were followed. I
then had contact with Göran Berg who
was being proposed as the new section
chairman. Kjell Andersson contacted me
to arrange transportation to the event.
I arrived at Gothenburg airport and
was met by Håkan Johansson who then
kindly drove me to the ancient restored
church where members had assembled.
I then met Göran Berg who supplied me
with my lunch bag, which we took in
the rear of his Silver Wraith. I was also
pleased to renew my acquaintance with
Claes Wretfors who I remembered from
his days as Swedish Section chairman.
I was then driven to the rally hotel at
Lundsbrunn where approximately 50
Rolls-Royce and Bentley cars were assembled on the lawns.
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My ﬁrst duty was to talk to Lennart
Rosengren, chairman of the nominating committee, along with Göran and
Håkan, to discuss how the meeting
was to proceed. I must say that I was
pleased to hear their plans and agreed
with them. During the meeting I was
welcomed by the retiring chairman,
Leif Svensson, who I have known for
many years, and was accompanied by
John Häggstrom who helped with the
translation into English. From what
I could understand, I believe that the
meeting went to plan and the new committee was wholeheartedly endorsed by
the members present.
The gala dinner proved to be a marathon affair with many speeches and
presentations being made between food
courses. Since this was the 25th anniversary of the Swedish Section, emphasis was placed on the three founding
members who were present and each
received suitable gifts. Special tribute
was paid to the retiring chairman Leif
Svensson for his seventeen years in
that role and he was showered with
gifts in appreciation.

I was delighted to be asked to pay my
own tribute to Leif, who I have known
for all of his seventeen years in ofﬁce,
and it was a pleasure to present him
with a signed copy of my book (RollsRoyce and Bentley Experimental Cars)
as a thank you from the Management
Committee and also for a long-lasting
friendship.
On the Sunday morning I sat in a meeting where the new chairman reviewed
his plans for the future and although I
understood very little of it, I was asked
several times to clarify points of policy.
For my return to Gothenberg Airport,
I was offered a choice of cars in a
four-car convoy consisting of Kjell
Lindʼs Silver Ghost and 20hp and Kjell
Anderssonʼs 20HP and Silver Spirit.
Due to the uncertainty of the weather I
opted for the comfort of the Silver Spirit in the company of Eva Andersson.
The journey gave me a good insight
into the varied scenery of Sweden on
this my ﬁrst ever visit to this country.
Following a short lunch stop on route,
we arrived at the home of Kjell Lind
and I was delighted to see his ﬁne
collection of cars. The remainder of
the journey to the airport was with the
Anderssons in their Silver Spirit.
For me this was not only a useful visit
but also very enjoyable and I found the
Swedish members were both friendly
and hospitable. Hope to see you all
again soon.
Ian Rimmer
Chairman RREC

Avlidna klubbmedlemmar
Vi har under sommaren mottagit de
smärtsamma beskeden om att tre av
klubbens mera aktiva medlemmar
har avlidit.
Bo Källqvist var speciellt väl
känd bland klubbens medlemmar i
Stockholm. Han var även med och
arrangerade årsmötet i Tällberg,
Dalarna år 2004.
Leif Brink ofta p g a sitt yrke kallad ”bagarn” – var en sann bilentusiast. Leif och hans extremt ﬁna
Rolls-Royce Corniche drophead
coupé deltog i många av klubbens
rallyn och andra aktiviteter. Bilen
väckte berättigad uppmärksamhet
vart den än kom. De glänsande, kromade ekerfälgarna, och den högst
personliga nummerplåten ”TOYS”
var svåra att missa.
Marianne Strömberg deltog under
många år tillsammans med maken
Tommy och rallyhunden Ruff i de
ﬂesta av klubbens aktiviteter. Dessutom distribuerade hon och Tommy
ﬂertalet av klubbens massutskick
med bulletinen, matriklar m m.

Vi kommer alltid att minnas såväl
Bosses, Leifs och Mariannes glada
tillrop och skratt.
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Evenemangskalender
Månadsluncher
Inspirerade av de sedan ﬂera år uppskattade månadsluncherna i Göteborg
har Ralph Gustafsson och Tommy
Strömberg gemensamt tagit initiativ till
att starta en liknande tradition även i
Stockholm. Man har valt Restaurang
Stallet (Tekniska Museet), som ligger relativt centralt för att så många
som möjligt skall kunna ta sig tid att
komma, utan att behöva åka alltför
långt på en vardag och arbetsdag.
Ralph., Tommy och er ordf har provätit
med gott resultat.
RREC Månadslunch Stockholm: 3
oktober, 7 november 2005
Första måndagen varje månad kl 12.30
med början 3 oktober på Restaurang
Stallet. Pris 65 kr inkl. smör, bröd och
sallad.Tekniska Muséet, Museivägen,
Stockholm (OBS glöm ej betala P-biljett). Upplysningar Tommy Strömberg
(tel. 08 – 759 05 05 eller 0705 – 17 18
77). Ingen föranmälan krävs!
RREC Månadslunch Göteborg: 27 september, 25 oktober, 29 november 2005
Sista tisdagen i varje månad kl. 12.00.
Nästa lunch den 27 september, åter på
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg.
Upplysningar Jan Möller
tel. 031 - 87 40 10 eller 0705 – 87 40 10,
e-mail jan.moller@chalmers.se
Ingen föranmälan krävs!
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Lördag 3 december 2005 kl. 14.00
RREC Julbord Öst:
Skärgårdskrogen, Saltsjöbaden.
Upplysningar och anmälan: Tommy
Strömberg tel 0705-171877
Lördag 10 december 2005 kl 14.00
RREC Julbord Väst:
Restaurang Sjömagasinet, Göteborg
Upplysningar och anmälan: ClaesThure Flinck (tel. 031-93 00 66)
15 mars 2006
Rolls-Royce (företaget) 100 år Göteborg. Upplysningar Jan Möller (som
ovan).
Rolls-Royce (företaget) 100 år Stockholm . Upplysningar Tommy Strömberg (som ovan).
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Vi planerar en resa till Techno Classica
i Essen – Europas största inomhusmässa för klassiska bilar. Mässan pågår
6-9 april. Mer upplysningar senare men
hör gärna av Dig redan nu om Du är
intresserad!.

Ridarrallyt
Riddarrallyts vinnare:

Roland Frenzel vann frågesporten och
tog en inteckning i vandringspriset.

Ett stort tack till sponsorer och prisdonatorer till Riddarrallyt:
Folksam/MHRF
Försäkringsbolaget if
K G Knutsson/Kamasa Tools
Rolls-Royce Motor Cars/BMW Group
Sverige
Hagmans Kemi AB
Malmqvist & Edling AB/PENRITE
Rohdins Automobilservice AB
Solveigs Tryckeri
Sparbanken Skaraborg
Svenska Medalj AB
Turistbyrån Skara

Riddarstatyetten av konstnären
Ingegärd Melin, som delades ut till vinnare
och många andra selebra medlemmar

Riddarspelet vanns av Lennart Reingardt, passagerare i K-G Giertz Corniche, som tog hela 47 av 50 poäng,
och därmed erhöll Riddarstatyetten av
konstnären Ingegärd Melin.

Här avtackas Leif Svensson för en hedrande insats för klubben av nye ordf.
Göran Berg
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Så minns jag årsmötet
i Lundsbrunn 2005.
Upp i ottan, iväg för att hinna fram
i tid till starten från Lundsbrunn där
alla vännerna väntade. Naturligtvis
hade det varit lugnare att åka från
Saltsjöbaden på fredagen istället för på
lördagsmorgonen. Ibland vill man ej
vara hemifrån så länge så därför denna
tidiga avfärd. Denna gång, liksom förra
året till Tällberg var mitt ressällskap
den alltid lika glada Jack Russelhunden
Ruff. Han gillar verkligen att åka bil
och särskillt Rolls-Royce. Tänk att det
skall vara så svårt att välja bil. Då jag
ej kunde bestämma mig för vilken av
mina egna jag skulle ta blev det inte
någon av dessa. Den jag nu åkte i var
tveklöst den bekvämaste och den var
ju även till salu. Kanske skulle man
på träffen hitta någon villig spekulant
på denna 1979 års Silver Shadow.
Traﬁken var lugn denna morgon och
efter dryga tre timmar var jag lagom
på plats för att träffa alla vänner som
mött upp till lördagens utﬂykt runt om

i trakten. Vädret hade under resan varit
lagom skönt med något sol men när
jag svängt in på sista rakan fram till
Lundsbrunn började det dugga.
Kanske var det litet mitt fel då jag normalt brukar ha ca. 10 st. paraplyer
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i bakluckan för att det just ej skall
komma något regn, men denna dag
hade jag glömt dessa i någon annan
Rolls hemma.

Litet regn kan ju inte spela så stor roll
på ett ﬁnt komponerat program när vi
så kommit fram till Varnhems Klosterruin, och morgonkaffet som nu satt
ﬁnt. I det närligganden kapellet ligger
troligtvis den kände Birger Jarl begravd
under kyrkogolvet Vi ﬁck en ﬁn guidning av Carina Ahlström bland resterna
av klostret, som bestod av små murar
som löpte hit och dit. Vi ﬁck lära oss
att munkar och nunnor ej delade bostad
eller klämde i sig hembränd likör som
kanske många trott. De ﬁck inte ens
tala med varandra när de ville och
kan väl inte haft det särdeles kul. Jag
lyckades nu ﬁnna en söt och rar ﬂicka
vid namn Paula som var ensam under
sitt stora paraply. Tack vare

henne ﬁck jag vara torr ännu ett tag
framåt. Så bar det iväg vidare till nästa
kyrka som hette Husaby. Carina följde
med även hit och hon viste det mesta
om även denna kyrkliga byggnad, som
ju var ﬁnt renoverad och underhållen
till skillnad från den tidigare ruinen.Vi
möttes av en fantastisk stämning med
tända ljus. Man kan verkligen tycka
mycket om kyrkan utan att bli besvärande religiös för den skull. Nu framträdde en otroligt välsjungande Irene
Hansson med bl a sången ”Dagen
är nära”. Efter denna kom så en stor
överaskning. Vår egen Ralph Gustafsson slog sig ner vid kyrkorgelen och
framförde någonting av J S Bach som
jag tror gick i H-moll. Ett konst -

stycke att kunna hoppa in orepeterad på
en, för hans del, ny orgel och framföra
ett stycke utan att ett ögonblick darra
på handen. Underbart, Du är toppen.
På vägen mot Husaby kom Ruff och
jag ikapp det, troligen enda, tekniska
tillbudet på något fordon. Nils Vetterlein hade för dagen lånat tillbaka
sin 20Hp Doktorskupé från 1923 av
Kjell Lind som är dess nya ägare och
den hade ställt sig att vila vid vägens
kant. Han ﬁck nu mycket god hjälp
av såväl Kent Sävåsen som Anders
Rohdin och medan de ﬁxade felet tog
jag över alla lunchpicknickpåsarna och
blev snart en mycket populär person.
Duggregnet visade sig vara rätt seglivat
och att sitta i den gröna naturen var ej
att tänka på. Lunchpåsens innehåll var
välkomponerat och smakade gott även
på ståendefot. Nisse hade nu hunnit
komma fram till etappmålet och felet
bestod i att torkarmotorn skurit och satt
fast med påföljd att det luktade bränt.
Joseph Lucas hade slagit till igen. Ruff
och jag drog sedan iväg för att slippa
ligga bakom Nisse på tillbakavägen till
Lundsbrunn och den väntande årsmötesförhandlingen. Vi hade ingen att
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hänga på men försökte hitta på egen
hand. Efter några mil kom vi därför
ikapp Nisse då vi, vår vana trogen, åkt
totalt fel.
Så var det dags för välkomstdrink och mingling i den
stora och vackra entréhallen.
Ruff ﬁck nu vara ute och leka
med sin ungefär jämnåriga
vän Anna Gustafsson medan
husse deltog i årsmötet. Mötet
var i år välbesökt och hedersgäst var vår ordförande i
Engelska moderklubben, Ian Rimmer.
Svante Runberger ledde med van

hand förhandlingen på ett elegant sätt
och i en positiv och trivsam stämning
gick vi igenom samtliga punkter enligt
dagordningen utan voteringar eller
tveksamheter.
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Protokoll har Du redan fått per brev
och kan man endast konstatera att det
tillförts litet nya ledamöter som troligen kommer att försöka visa vad de
kan. Leif Svensson ﬁck stort tack för
alla de år han varit i ledningen. Vi har
nu kommit fram till den viktigaste
programpunkten nämligen middagen.
Jag brukar ofta säga att det är viktigare
vad vi får att äta än hur vi kommit till
ett RREC-möte. Barbro och Kjell (Hideström) har uppenbarligen haft minst
en fot inne i köket och detta till resultat

att vi ﬁck en strålande välkomponerad
måltid. Först en Vänertallrik med rökt
och gravad ﬁsk, löjrom
och toppad med en
kräfta. Som varmrätt
blev det en underbar
rådjursﬁlét med kantarellsås och som dessert
en Vaniljparfait i mandelkorg och hjortron.
Helt strålande till varje
del. Själv hade jag
förmånen att sitta vid
samma bord som Göran
Berg (vår nye ordförande), Leif Svensson
(f d ordförande) och
lan Rimmer (ordf. i moderklubben) och
i egenskap av toastmaster försökte jag
bringa ordning på alla de många talarna
som anmält sig under måltidens gång.

Utan tvekan utstrålade här en framtidstro och en posivitet som aldrig förr. Vid
slutet ﬁck jag själv tillfälle att tacka
Leif för alla hans år vid styret och därvid, ur bakﬁckan, trolla fram ett helrör
Veuve Clicqout som uppskattning på
hans jobb.

Mitt tack för maten, enligt traditionen,
kom från hjärtat och riktades till Barbro
och Kjell Hideström och även till de
övriga i rallyledningen Anette och Kjell
Lind (assisterade av döttrarna Lisa och
Anna), Karin och Kent Sävåsen samt
Ann Marie och Nils-Erik Sundblad.
Som avslutning på middagen förrättades pris- och plakettutdelning.

En minnesplakett och ett vagnsmärke
hade tagits fram med anledning av
25 års jubileet till samtliga deltagare.
Kvällen avslutades med dans i puben
samt en ruskig godnattsaga. Hemresan
till Saltsjöbaden gick morgonen därpå
som tåget och naturligtvis utan störningar. Thanks to the best Car in the
World.

Ett stort tack även till sponsorerna:
Folksam/MHRF, Försäkringsbolaget if, K G Knutsson/Kamasa Tools,
Rolls-Royce Motor Cars/BMW Group
Sverige. Samt till prisdonatorerna:
Hagmans Kemi AB, Malmqvist &
Edling AB/PENRITE, Rohdins Automobilservice AB, Solveigs Tryckeri,
Sparbanken Skaraborg, Svenska Medalj AB och Turistbyrån Skara.
vid pennan Tommy Strömberg
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Det var en
gång ett
litet antal
RREC-medlemmar i Sverige
Några av dem deltog i en resa till
Malmö hösten 1979, anordnad av
Automobil Historiska Klubben (AHK)
som de också var medlemmar i. Resan
företogs med tåg och förde till en för
Sverige unik utställning med bland
annat Rolls-Royce bilar. Minnet är i
dag oklart om varför det var fokus på
Rolls-Royce men tror att det kan ha
varit någon koppling till Förenade Bil
som var generalagent för Rolls-Royce
på den tiden.
Det valda ressättet gav hur som helst
god tid att lära känna varandra och att
samtala om allt möjligt, inte minst det
gemensamma intresset för MÄRKET.

Vi minns att på utställningen fanns
bland andra bilar den vackra Maharadja-bilen Phantom II Continental som är
brandgul och vars fram och bakskärmar
samt huv är i polerad aluminium. Där
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fanns även Konsul Öhrns Silver Wraith
med Nordbergskaross (av många kallad
världens fulaste Rolls-Royce.Bland
de som träffades för första gången vid
denna utﬂykt var vi, Claes och Clifford,
och Nils-Erik Sundblad. Nils-Erik höll
för övrigt ett bejublat kåseri om märket
Rolls-Royce. Nils-Erik är också en av
de svenska medlemmar som varit medlem i RREC längst.
En andra högtidsstund var ett besök
vid Söderströmska samlingen vid det
tillfället.Det var med andra ord ett väl
preparerat och entusiastiskt sällskap
som anträdde hemresan. Clifford och
Claes ﬁnner varandra då bl a tack vare
att RREC-märken bars. Det samtal som
sedan följde fortsattes efter hemkomsten och förde fram till att kontakt togs
med moderklubbens generalsekreterare
Eric Barrass (idag klubbens president)
med ett önskemål om en förteckning
över svenska medlemmar samt en
förfrågan omhur man skulle ställa sig
till en ev förfrågan om att bilda en
lokal sektion. Claes bodde på den tiden
i Vendelsö och Clifford i Täby så det
passade alldeles utmärkt att samarbeta
kring idén med en sektion.
Det kom ett positivt svar från Eric och
en företeckning över medlemmar i hela
Norden!
Den antydan till utmaning som fanns
i det antog vi inte, utan vi höll oss till
Sverige, det kändes lagom utmanande
vid det tillfället. Antalet medlemmar i Sverige var då, om minnet inte
sviker 27 eller 28. Clifford och Claes
tillbringade ett antal timmar i källaren
i Vendelsö med att kuvertera och frankera samt adressera (för hand, det var
ju inte så många då) ett utskick till alla
medlemmar.

De ﬂesta hörde av sig och var positiva
varför ett nytt brev avsändes till moderklubben vintern 79-80 vari föreslogs att
moderklubben skulle besluta om inrättande av en svensk sektion. Svaret var
att frågan skulle behandlas av ”Executive Committee” efter stundande ”Club
Conference” till vilken vi inbjöds att
deltaga. Claes, som på den tiden reste
till England i tjänsten var och varannan vecka, stannade över den aktuella
helgen och argumenterade för en ny
sektion. Han reste därifrån med ett halvt
löfte om ett positivt beslut, och efter att
fått lova Eric Barrass att han och Clifford skulle sätta det hela i rullning fram
till att det första medlemsmötet kunnat
välja en första styrelse.
Efter ett par veckor anlände det skriftliga beslutet som etablerade den Svenska
Sektionen, daterat 9:e april 1980.
Den interimistiska styrelsens första
åtgärd i sektionens namn var att skicka
ut en inbjudan till 3 st träffar på olika
platser för att formellt etablera den nya
sektionen.
Den första ägde rum vid Nils-Erik
Sundblads Gysinge där han höll sin
samling med 10-12 Rolls-Royce och
sina vita Lipizanerhästar och ballong-

jakt med en Tiger Moth så inramningen
på den första träffen blev som sig
bör när Rolls-Royce-vänner möts. Är
osäker på hur många som slöt upp, men
tror att det var ett 10-tal. Minns särskilt
att Leif Svensson kom från Varberg
med nyfödda Cecilia i famnen.
Den andra träffen var utsatt i Malmö,
men där kom ingen. Naturligtvis åkte
interimsstyrelsen i Cliffords Silver Shadow och vi minns som igår, när vi satt
i bilen parkerad utanför mötesplatsen
som var mitt i Malmö centrum och det
kom en Malmöbo cyklande och spottade på bilen! Då var det nära vi gjort
Malmö till en vit ﬂäck på Rolls-kartan,
trots Förenade Bil. Vi beslöt dock att stå
över pöbelns fasoner och behöll Malmö
på Rolls-kartan.
Den tredje träffen ägde rum i Göteborg,
där en handfull trevliga medlemmar
mötte upp.
Efter dessa möten formerades den
första valda styrelsen för den Svenska
sektionen av RREC, bestående av Claes
som ordförande och kassör, Clifford
som sekreterare och Leif Svensson
som ledamot med särskilt ansvar för
västra och södra Sverige. En med tidens
tand suddig bild av en fjärde medlem
ﬁnns men tyvärr utan namn i skrivande
stund.
Kontentan av bildandet av den Svenska
sektionen av RREC : I en tågkorridor,
utanför toaletten, i höjd med Mjölby.....
tänk så det kan bli!

Vid pennan Clifford Hellzén och
Claes Wretfors
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Rolls-Royce 100 år:
Utställning i Nordstan, Göteborg
En av RREC:s mest aktiva medlemmar är även delägare i det jättelika
”marmorpalatset” Nordstan i Göteborg
- Sveriges största affärscentrum, som
trots sin storlek är byggt helt under
tak. Det var därför naturligt att där
uppmärksamma att Rolls-Royce år
2004 fyllde 100 år. Man ställde ut sex
helt fantastiska och magniﬁka bilar på

förväntas komma att erövra många ﬁna
priser i framtiden. Flera RREC-medlemmar ställde frikostigt upp under
utställningsdagarna för att besvara
alla besökares frågor. (Utställningen
var dock inget RREC-arrangemang.)
Många i publiken visade sig vara såväl
påtagligt intresserade som förvånansvärt pålästa när det gäller Rolls-Royce.

Nordstadstorget den 14 – 16 oktober
i höstas. Tre av dessa ägs av Eva och
Kjell Andersson, bosatta i Göteborg,
tre av Anette och Kjell Lind, Ulricehamn. Alla de utställda bilarna är i ett
enastående skick.

Dessutom fanns Rolls-Royce hundraåriga historia beskriven på skyltar i
anslutning till bilarna samt i en liten
folder, som besökarna kunde få med
sig. En gedigen pressinformation hade
dessutom gått ut i förväg, vilket gjorde
att utställningen även uppmärksammades i pressen. De sex utställda bilarna,
samtliga med specialkarosser, presenteras här kortfattat.

Publiken strömmade till för att beundra
dessa vackra och unika bilar. Flertalet
har tilldelats förstapriser vid rallyn och
utställningar av olika slag. Andra kan
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Rolls-Royce Silver Ghost 1922
Denna svensksålda, magniﬁka RollsRoyce Silver Ghost har haft ytterst få
tidigare ägare. (Se särskild artikel av
Kjell Lind!) Den såldes ny till friherren Louis de Geer (”af Leufsta”) på
Lövstabruk i Uppland. Två mera kända
medlemmar i en annan gren av familjen

(”af Finspång”, som stavar De Geer
med stort D) var svenska statsministrar,
under 1860- och 1870-talen respektive
under en kortare tid på 1920-talet. En
senare medlem av denna gren av familjen, Michael De Geer, är sedan 2004
kontaktman för Rolls-Royce Motor
Cars Ltd i Norden, vilket är intressant i
sammanhanget och således på ett utomordentligt trevligt sätt sluter cirkeln.
Rolls-Royce Silver Ghost hade egentligen modellnamnet 40/50 hp och tillverkades i 6 173 exemplar 1906 – 1925.
Detta var en mycket framgångsrik och
numera legendarisk modell, som på
allvar etablerade Rolls-Royce som ”the
Best Car in the World”. Bl a uppmärksammades dess extrema driftsäkerhet,
vilken kom väl till pass då den t ex
användes för resor mellan England och
Franska Rivieran samt i bepansrade
versioner under första världskriget

bl a av Lawrence av Arabien. Den hade
en sexcylindrig motor på från början
7.0 liter, men från 1909 på 7.4 liter.
Den utställda bilens kaross är en s k
Sevenseater Open Tourer från Cunard Carriage Co. Karossen påminner
delvis om den berömda silverfärgade
Silver Ghost med registreringsnummer
AX201, som
varit Rolls-Royce
egen reklampelare under många
år och enligt
uppgift gav modellen dess namn.
Den har även
många drag gemensamma med
den vackra och
magniﬁka Silver
Ghost 1914 med
Norbergskaross (den första på ett RollsRoycechassi), som ägs av Antonia Axelsson-Johnson. (Denna senare bil, som
renoverats av Rodhins, ﬁck många av
oss tillfälle att beundra vid en av Rohdins uppskattade garageträffar för något
år sedan). Det är således en mycket
stor, fantastiskt vacker och magniﬁk
bil, som numera ﬁnns i familjen Linds
samling på likaså magniﬁka Stora Skottek utanför Ulricehamn. Bilen har under
de senaste åren genomgått en mycket
omfattande renovering, som i det skick
den ställdes ut i Nordstan var färdig till
c:a 95 %. Bl a saknades då de främre
stänkskärmarna. Många medlemmar
hoppas på att få se denna fantastiska bil
i färdigt skick i samband med RRECaktiviteter under de närmaste åren. Den
var med på Riddarrallyt i maj där den
väckte berättigad uppmärksamhet och
beundran. I början av juni deltog därefter bilen i Prins Bertil Memorial
19

(f d Gärdesloppet) i Stockholm, där
man ﬁck ett välförtjänt första pris då
man vann Concours de Charme bland
femtiotalet mycket vackra bilar.RollsRoyce nuvarande kontaktman i Norden,
Michael De Geer, besökte Kjell och
Anette på Stora Skottek i slutet av april
i år och kunde då beskåda det som en
gång var familjens magniﬁka Silver
Ghost 1922. Bilen var på den tiden
utrustad med två karosser – en täckt så-

därför troligen helt ovärderlig eller har
möjligen ett värde fullt i klass med de
mest uppskattade målningarna av Pablo
Picasso och Vincent van Gogh. Men
den är ju litet svårare att få upp på väggen eller in i bankfacket...

dan för vinterbruk och en öppen kaross
för årets varmare delar. Tyvärr försvann
vinterkarossen under andra världskriget. Det förvånar mig dock något att
inte Michael vid sitt besök ville byta in
familjens Ghost mot en ny Phantom...

Rolls-Royce Silver Ghost Piccadilly
Roadster, en bil som det inte ﬁnns
tillräckligt många superlativer i det
svenska språket för att beskriva på
ett adekvat sätt. Denna modell anses
således ha alldeles ovanligt vackra
proportioner och har därför för många
varit den absoluta drömbilen. Den är
otroligt vacker och betingar därför även
i Rolls-Royce-sammanhang ett ovanligt
betydande värde. Bilarnas första ägare
var ofta världsberömda (stum-)ﬁlmsstjärnor etc. Denna bils ägare är Eva
och Kjell Andersson i Göteborg. Bilen
deltog bl a till mångas glädje i RREC:s
Västrally, som arrangerades i Göteborg

Rolls-Royce berömda Silver Ghost
med registreringsnummer AX 201 var
ju på samma sätt försvunnen i många
år, men byttes så plötsligt in i slutet av
1940-talet mot en ny Bentley Mk VI.
Därefter gick AX 201 en ny vår till
mötes och uppfattas numera som världens mest berömda (och kanske även
vackraste) Rolls-Royce. Den är
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Rolls-Royce Silver Ghost 1923
Detta är en av världens i särklass
mest eftertraktade bilmodeller, en

och Kungälv 2003. Man deltog även i
årets danska rally med denna utsökta
bil.

Sverige: Göteborgs Stadsmuseum
har i sina samlingar en Rolls-Royce
Silver Ghost - ett renoveringsobjekt
i f n ej körbart
skick. Här skulle
eventuellt RREC:
s svenska sektion
kunna göra en
insats i framtiden. Göteborgs
kommun lär ju
aldrig kunna
renovera bilen
– i varje fall inte
med egna medel.

I Sverige ﬁnns f n totalt fyra Silver
Ghost, varav således två ställdes ut i
Nordstan. Som nämndes ovan ingår en
vacker Ghost även i familjen AxelssonJohnsons fantastiska bilsamling med
bl a tre Rolls-Royce. (Rolls nr 2 - en
vacker Phantom II - renoveras just nu
under stor tidspress av Rodhins. Man
har lovat att leverera den ”i fabriksnytt
skick” senast den 1 maj 2006, dvs på 11
månader, en i detta sammanhang kort
tid. Nr 3 - en vacker sjusitsig Phantom
III Limousine
med Hooperkaross i samma
samling renoverade man för ett
antal år sedan.)
Ytterligare en Silver Ghost ﬁnns i
Helge Karinens
stora extraordinära bilsamling
på Sparreholms
Slott. Egentligen
ﬁnns det faktiskt
en femte Ghost i

Rolls-Royce 20 hp 1924
Efter en tid bestämde man sig inom
Rolls-Royce för att parallellt med de
större modellerna även tillverka mindre
bilar, även om ju det här med storlek
är något högst relativt. Rolls-Royce 20
hp är således den första modell som
tillverkades av vad som brukar kallas
”the Baby Rolls-Royce”. Modellen 20
hp producerades 1922 – 1929 i totalt
2 940 exemplar.
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Motorn är en rak sexa på 3.1 liter.
Karossen är en mycket trevlig s k Open
Tourer från Leyshon-James of Hereford.
Ursprungligen hade bilen en saloon-kaross från James Young. Även denna bil
ägs av Eva och Kjell Andersson, som
bl a deltog med den i Anette och Kjell
Linds uppskattade Sparrerally i augusti
2003. Bilen tilldelades då första pris.
Rolls-Royce Phantom I 1925
Den legendariska modellen Rolls-Royce
Silver Ghost ersattes 1925 av den lika
legendariska Rolls-Royce Phantom I
eller New Phantom. Modellen tillverkades t o m 1929 i 3 514 exemplar, varav
2 271 i den engelska Derbyfabriken och
1 243 i Springﬁeld, USA.

Motorn är en rak sexa på 7.7 liter.
Denna magniﬁka bil har en kaross kallad Twodoor All Weather Salamanca.
Det är en av de absolut första Phantom
I som tillverkades. Bilen ägs av Anette
och Kjell Lind, som bl a deltog med
bilen i Kungsrallyt i Göteborg 2002.
Den ﬁck dessutom pris som ﬁnaste bil
på Margretetorp Classic Show 2003
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– Skandinaviens förmodligen främsta
motorshow. Och världen är liten! Priset
utdelades av greve Carl Johan Bernadotte, vars svärmor Märtha de Geer år
1926 ﬁck familjen Linds Silver Ghost
1922 (beskriven ovan) i bröllopspresent. (Se även särskild artikel av Kjell
Lind.) Hon använde bilen ﬂitigt. Bl a
åkte hennes väninna Greta Gustavsson – sedermera Garbo – ﬂera gånger
i bilen.
Rolls-Royce Wraith 1939
Den legendariska Rolls-Royce Phantom III med V12:a och 25/30 med en
sexa ersattes 1938 av Rolls-Royce
Wraith, som får sägas vara den första
modellen med en mera realistisk approach från Rolls-Royce när det gäller

bildesign och tillverkningskostnader.
Plötsligt verkar det som om även RollsRoyce fått rätta in sig i ledet när det
gäller vad en bil egentligen kan få kosta
- efter en mångårig djup världsdepression och ihärdiga rykten om ännu ett
kommande storkrig. Modellen tillverkades därför bara i två år, dvs 1938
- 1939 i endast 491 exemplar, innan

andra världskrigets utbrott satte stopp
för produktion av bilar för civilt bruk.
Motorn är en rak sexa på 4 liter. Denna
vackra bil har en kaross kallad Sport
Saloon från karosseriﬁrman Park Ward,
som ju köptes av Rolls-Royce samma
år. Bilen ingår i Anette och Kjell Linds
fantastiska samling och deltog såväl
i Västrallyt som Sparrerallyt 2003.
Den ﬁck 1:a pris som Best in Show
på Tjolöholm Classic Show 1997,
familjen Gehlins vandringspris 1997,
1:a pris vid British Car Meet på Öland
2001 samt 1:a pris på RREC Duseborg
2001. Det är således en väl celebrerad
skönhet.

Efter några år försågs den även med
Rolls-Royce-kylare och kom då att
kallas Rolls-Royce Silver Dawn, en
modell främst avsedd för export. Parallellt fortsatte man dock att tillverka två
större modeller, som fristående karosstillverkare utrustade med specialkarosser. Den ena av dessa var Phantom IV
(senare V och VI), som i början enbart
levererades till världens kungahus och
andra statschefer. Den andra modellen
var Rolls-Royce Silver Wraith, som
tillverkades mellan 1947 och 1959 i
sammanlagt 1 883 exemplar, varav inte
så få ﬁnns i Sverige. Motorn är en rak
sexa på 4.9 liter.

Rolls-Royce Silver Wraith 1956

Denna bil är utrustad med en mycket
elegant och linjeskön s k Empress
Touring
Limousine
kaross från
välkända
Hooper
& Co och
har bl a
en mycket
vacker
träinredning. Den
ingår i Eva
och Kjell
Andersson
magniﬁka
samling i
Göteborg. Den deltog bl a vid jubileumslunchen med tillhörande minirally i Göteborg den 4 maj 2004 då den
tilldelades första pris i klassen äldre
bilar.

Under 1950-talet började Rolls-Royce
leverera bilar med fabrikstillverkade
standardkarosser på samma sätt som
andra tillverkare. Den första standardmodellen var Bentley Mk VI, avsedd
för den inhemska marknaden.

Text: Jan Möller
Foto: Kjell Lind och Per Börje Elg
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Renoveringen av Bentley S ”264:an”
Del 4
Renoverare & textförfattare Anders Rohdin
Renovering av golvet.
Golvet blev nästa område som Lasse
ﬁck ta sig an. Här var det ganska rostigt
ett par decimeter in efter hela sidan från
tröskellådan sett. Plåtarna är proﬁlerade
på några ställen för att golvet skall
hålla formen bättre. Vid golvet framför
framstolarna är det också på tvären
punktsvetsade platta plåtar för att golvet
inte skall bukta sig när en tung chaufför sätter ner fötterna. Först borrades
punktsvetsarna bort med hjälp av en
punktsvetsfräs. Sedan sågades de rostiga partierna bort. Golvplåtarna byggde
Lasse nya med hjälp av falsmaskiner
och det ”engelska hjulet”. De svetsades fast ”kant i kant” för att det inte
skall synas att golvet varit lagat senare.
Svetsskarvarna skall förstås senare
slipas till och sedan förtennas. Efter att
de monterades var det så dags för de
tvärgående plåtarna, dessa var ju lätta
att få dit, men jag var mycket noga
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med att de svetsades med exakt samma
antal punkter och på samma ställe
som tidigare. Skall det vara nyskick
och original så skall det. Jag vet att
det sedan kommer att limmas fast en
ljudisoleringsmatta över alltihopa så
ingen kommer att se punktsvetsarna
men vetskapen... Innan plåtarna lags
på plats sprutades förstås alla plåtar
med zinkfärg för att undvika framtida
korrosion.
Renovering av bagageutrymmet.
Nu var det så dags för bagagerummet och ett mycket komplicerat parti
mellan bagage och bakre stötfångare
jämte verktygslådan. Golv, bagagegolv
och skärmar bildar här tre dubbla plåtar
som har lätt för att bli en homogen
rostklump.

Tennarbetet.
Jag skall nu försöka att förklara hur
tennarbetet går till, även om Ni sedan
tidigare vet att detta inte är min starka
sida, även om jag försökt. Efter att jag
ringt min mentor Lars Lagerblad skall
jag nu försöka att ge en liten kurs i
ämnet steg för steg.

Bakpartiets alla plåtar var i ”264:ans”
fall tvungna att nytillverkas. Tur att jag
har en så duktig plåtslagare. I bakre delen av bagaget ﬁnns det en stor försänkt
låda som ﬁck nytillverkas helt och hållet. Här sitter det en massa läderspännen som håller de olika verktygen på
plats, dessa i sin tur sitter skruvade fast.
Allt skruvas fast i fyrkantsmuttrar som
i sin tur ligger i fyrkantiga korgar under
lådan, detta för att muttern inte skall
snurra när man monterar skruvarna.
Alla korgar ﬁck nytillverkas och svetsas
fast under bilen med nya muttrar ilagda.
När allt var klart tennades alla skarvar
så att det blir en hel och ﬁn yta att lackera på.

Man börjar med att tillse att plåtytan
är helt ren från olja, damm och annan smuts. Sedan skall man pensla på
tennpasta, ett medel som kan köpas hos
svetstillbehörsﬁrmor. När man penslat
ut en lagom mängd, värmer man med
gassvetsen tills pastan skiftar färg och
blir blank, då tar man fram sin bomullstrasa och gnider överytan. Nu har man
en förtennad yta.

25

Nu när ytan är förtennad tar man fram
tennstaven och värmer försiktigt på
både stången och plåten. Det är mycket
svårt. Värmer man för lite blir det en
”kall lödning” och det kommer att ﬂaga
med tiden, värmer man för mycket
ramlar allt av och hamnar på golvet.
Temperaturskillnaden på dessa misstag
är mycket liten. Börja med att öva på en
liggande plåt. När tennet så är på plats
och fortfarande så pass varmt att det
är formbart tar man fram någon av de
olika utformade träslevarna och formar
till ytan. Dessa slevar måste hela tiden
vaxas in för att glida lätt. Det ﬁnns
specialvax att köpa men det går lika bra
med stearin som man smälter ned i en
folieform, så var rädd om alla ljusstumpar Ni har liggande hemma.

När allt är klart kan man ﬁnpolera med
sandpapper, eventuellt måste man fylla
på med mer tenn i porer och sprickor
också.

Jag avslutar med ett par bilder på verktyg och material som behövs för arbetet.

Tennpastan till vänster, i mitten ser Ni massor med träslevar, formen är fylld med f d
stearinljusstumpar.

När arbetet är klart hyvlas och skavs
det överﬂödiga tennet bort med, special
verktyg och pansarﬁlar med olika utformade ﬁlar beroende på vilken radie
plåten har. Tennet som hyvlas bort går
utmärkt att ge till barnen så att de kan
gjuta tennsoldater av det.
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Olika pansarﬁlar och i mitten ser ni ett
skavstål som är bra när man skall ta bort
överﬂödig tenn i skarpt rundade partier.
Fästet i mitten är ett ny tillverkat fäste
som domkraften i ”264:an” skall vila på i
bagagerummet.

Ja det var allt för den här gången. Vi
hörs!
Trollhättan 2005-07-02
Bästa Bentley/Rolls-Royce-hälsningar!

Danska rallyt Kristihimmelfärdshelgen 2005.
En resa i H C Andersens fotspår
Måndagen den 2 maj körde vi ombord med vår Ghost på Stena-båten
i Göteborg för vidarebefordran till
Fredrikshamn. Vi var på väg till det
danska rallyt i Odense. Resrutten skulle
gå på små danska vägar och vi skulle
undvika motorvägarna.
Första natten bodde vi på Mou hotell i
Mou. Hotellägaren
tyckte
Ghosten
skulle
parkeras
på ett
säkert
ställe så
den ﬁck
tillbringa
natten
i ett garage hos en av hans anställda.
Nästa dag fortsatte färden på mindre
vägar till Horsens och vi tillbringade
natten på Scandic Bygholm Park som är
en tidigare herrgård från 1775. På onsdagen gick färden över Lilla Bältbron
till Odense och vidare till Nyborg där
hotell Hesselet är beläget.

Några Rollsar hade redan anlänt och
ﬂera kom senare på kvällen. Vi åt en
god middag i hotellets matsal och gick
sedan tidigt till sängs. Torsdagen den 5
maj – Kristi himmelfärdsdag – körde
vi till rådhuset i Odense och parkerade
på torget utanför. Detta var mötesplatsen för rallyt. Vi ﬁck vår rallyskylt och
sedan gick vi runt och hälsade på både
nya och gamla vänner. Totalt blev det
lite över 50 bilar, de ﬂesta naturligtvis danska, två norska, sju tyska, fem
svenska
samt
en med
belgisk
registreringsskylt.
Borgmästare Anker
Boye
hälsade oss
välkomna
samt
bjöd oss alla på lunch. Efter lunchen
gick vi en guidad tur i H C Andersens
fotspår. Vi besökte även hans hus och
hans gamla skola och ﬁck en levande
skildring av hans levnad av vår guide.
Därefter körde vi tillbaka till hotell
Hesselet där alla bilarna parkerades på
gräsplanen framför hotellet.
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Den danska sektionen höll årsmöte
och därefter åt vi
en gemensam middag med mycket
dansk gemyt. På
fredag morgon kl
9:30 var det avfärd
till årets rally ”Til
de Fynske Slotte
og Herregårde”.
På små slingrande
vägar kom vi fram
till Broholms slott. Husfrun på slottet hälsade oss välkomna samt berättade om dess historia. Därefter blev vi
bjudna på lunch. Färden gick vidare
genom det fynska landskapet på små
underbart vackra vägar till Egeskov
slöt. Här besökte vi dess museum och
såg mängder av gamla bilar och motorcyklar. På kvällen var det galamiddag
med underhållning som naturligtvis
gick i H C Andersens anda. En mycket
trevlig och uppsluppen kväll. På lördag
morgon var det dags att säga farväl till
alla vänner och bekanta. En del deltagare åkte till Vedstaarup Tegelverk vid
Assens för att titta på RR-entusiasten
Ströjers ﬁna bilsamling.
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Eftersom vi har varit hembjudna till familjen Ströjer och sett hans bilsamling
vid ett ﬂertal tillfällen stannade vi kvar
på hotellet. Kjell tillbringade dagen
med att serva Ghosten. Hemfärden gick
på mindre vägar och vi övernattade
åter på hotell Mou. Vi var framme vid
färjeterminalen i Fredrikshamn ett par
timmar innan färjan skulle ta oss till
Göteborg. Kjell tillbringade väntetiden
med att polera Ghosten samt besvara
frågor från andra bilentusiaster. Efter
åtta dagar var vi så åter hemma efter en
”dejlig” tur i det gemytliga Danmark.
Text och bild Eva Andersson

53 HG Rolls-Royce
Silver Ghost – The Swedish Ghost
Året var 1922 då, friherren, bruksägaren, landshövdingen mm Louis de
Geer beslutade sig för att införskaffa
en representativ Automobil. Tidigare
bilinnehav hade bla bestått av en Benz
så kraven var högt ställda. Broschyrer
rekvirerades från bla Napier och RollsRoyce, samt olika karosstillverkare. Va-

let föll så småningom på Rolls-Royce
40/50 Silver Ghost ”long type chassie”.
Karosserna beställdes hos Cunard Carriage Company Putney London. Bilen
beställdes med två karosser, sommar
och vinter kaross. Sommar karossen en
7 seat Opend Tourer och vinter karossen var en Enclosed Driver Limousin.

Att det var frågan om en unik och
exklusiv vagn framgår av vagnkortet
från Rolls-Royce fabriken. Här står
bla: All ﬁttings silverplated or real
silver, Gear/Brake level real silver,
silverplated instrument, motordriven
luftkompressor, polerad motorhuv osv,
en omfattande lista med reservdelar
samt en extra stor verktyg sats skulle
levereras med bilen. Korrespondensen gällande bilen skeddedirekt med
fabriken men leveransen genomfördes
av Aktiebolaget A Wiklunds Maskin &
Velocipedfabrik i Stockholmsom då var
agent för Rolls-Royce i Sverige.
Den 22 juni 1923 registreringsbesiktigas Silver Ghosten av Maskin
ingenjören John Schmidt i Stockholm
och får då registrerings nr C 1355.
Av besiktningsinstrumentet (originalet
ﬁnns bevarat) framgår bla beskrivning
av automobilen och ägaren Baron Lous
de Geer Leufstad. Att leveransen av
detta fordon tilldragit sig en viss uppmärksamhet kan man nog utan tvekan
utgå ifrån. Leufstads slott blev bilens
hemort och garaget där den förvarades
ﬁnns fortfarande kvar.
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Vid ett besök
på Leufstad
träffade jag
en gammal
trotjänare som
hade minnen
av Rollsen, det
var han som
visade garaget.
Han berättade
bla att bilen
var utrustad
med två olika
signalhorn (vilket stämmer helt) ett ”Klaxon” och ett
Bosch horn. Han talade om att chauffören hade instruktionen att signalera
när ekipaget med ”Patron” i baksätet
närmade sig slottet, detta för att förbereda tjänstefolket på Patrons ankomst.
Vad ”Patron” inte viste var att chauffören gjort upp
med tjänstefolket att om
”Patron” var
på gott humör
signalerade han med
Klaxon hornet
medan om
sinnelaget var
det motsatta
blev det det
”Tyska” hornet, på detta
sätt viste folket vilken ställning som
var passande. Han berättade också att
det var mycket noga med bilen och att
den putsades och smordes mycket mer
än den kördes, en bidragande faktor till
detta var säkert allt silver som kräver
arbete för att hålla sin glans i synnerhet om bilen skulle ha används i ur och
skur.
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I mitten på 20-talet gifter sig de
Geers dotter Märta med Greve Nils
Wachtmeister ägare till Tistad utanför
Nyköping, de får då Silver Ghosten
som bröllopsgåva och av denna anledning registreringsbesiktigas bilen den
27 April 1926 i Nyköping, en silverplåt
som fortfarande sitter på instrumentbrä-

dan bekräftar detta.
En av Märta de Geer s väninnor var
Greta Gustavsson dvs Greta Garbo
och var ofta vid den här tiden gäst vid
Tistad och man kan tänka sig att det
var ett elegant ekipage när Grevinnan
Märta och Greta Garbo kom åkande i
Rolls-Roycen den långa allen upp till
slottet Tistad.

1934 Befann sig bilen i Falkenberg,
blev där påkörd och hamnade hos
Julius Olssons Smides & Reparations Verkstad för reparation. Ägarna
hämtade emellertid inte ut bilen, varför
ﬁnns olika historier om. Bilen kom i
alla fall att bli stående hos Julius Olsson. Här kunde denna bil fått sitt slut,
Olsson hade planer på att bygga om den
kraftiga bilen till bärgningsbil men ödet
ville annorlunda. Bilen blev här stående
först inomhus, men då byggnaden som
den stod i skulle rivas hamnade Silver
Ghosten utomhus under ett päronträd,

trädet ﬁnns kvar än i dag bakom Julius Olssons verkstad.
Då bilen stod där är troligen
den enda perioden som bilen
fått fara illa. Här blev det helt
kompletta bilen plundrad på
sina lampor,
en del av instrumentering
mm. Någon gång under kriget
troligen 1943 får Dir Folke
Norrgren syn på bilen. Dir
Norrgren var en driftig man
med över 100 anställda vid
sin egendom. Han bedrev bla torvutvinning, fruktodlingar och var en av
landets största nejlikeodlare, där av
kallades han ”nejlikekungen”. Norrgren var en av Julius Olssons mest
betydelsefulla kunder bla tillverkade
Olsson stommarna till Norrgrens växthus som ständigt utökades. Norrgren
var bilintresserad hade bla en Amilcar
och ville därför köpa bilen, och så blev
det. Det var krig och tuffa tider för
Julius Olssons Verkstad och hör och
häpna likviden för Silver Ghosten blev
två lass bränntorv !

Ny belåten ägare här tillsammans med Far Stenlind och förre ägarens son Carsten Norrgren
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Bilen hamnade så på Norrgrens egendom i Steninge, där blev den undanställd till i mitten på 50-talet. Norrgren
försåg då bilen med nya däck och sattes
i gång. Men det skulle dröja till den 2
februari 1960 innan bilen återregistrerades vilket framgår av interimlicens
utfärdat av landsﬁskalen i Vise distrikt
Kungsbacka, och efter detta kunde man
i Hallands Nyheter läsa - Vrålåk från
20-talet gästade Varberg för Comeback
1960 - . En stor artikel om bilen som då
hade sin sommarkaross och fortfarande
i sin ursprungskulör. I artikeln kan man
läsa att nypriset för bilen 1923 var 98
000 SEK, hur vida detta kan stämma
har jag ej lyckats få bekräftat. Att bilen
för sin tid varit utopiskt dyr är helt klar
men det låter i mina öron lite för kraftigt. En del andra påståenden i artikeln
har visat sig vara oriktiga bla påstås det
att bilen tillverkats före 1920, vilket är
fel.
Norrgren hade nu bilen funktionsduglig
men tyckte väll att bilen behövde en
uppsnyggning för att användas vid familjehögtider såsom bröllop, studenter
osv. Under denna tid var man inte
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så noga med originalitet osv så den
i ursprungligt gråa bilen blev målad
mörkblå och den grågröna läderklädseln blev ersatt med ljusblå galon, men
i övrigt helt orörd. Bilen kördes någon
mil per år och besiktigades regelbundet så länge det behövdes och ställdes
aldrig mer av, men ﬁck från mitten av
70-talet stå helt oanvänd. Sommaren
1998 sitter jag i Falkenberg i trädgården
till familjens sommarställe och läser en
tidning Classic Motor nr 8 ! en artikel
om Julius Olssons Bilverkstad just i
Falkenberg. I artikeln intervjuas Julius
Olssons son Carl då 84 år som talade
om att de hade haft en oerhört vacker
öppen Rolls-Royce på 30-talet stående
men bytt bort densamma för två lass
bränntorv till en vars familj fortfarande
troligen ägde bilen. Då jag är den
entusiast jag är började tankeverksamheten rulla i gång. En Rolls-Royce som
var så gammal och omordern redan på
trettiotalet att den inte betingade något
större värde måste vara riktigt gammal
var tankarna som följde kanske en 20
hp eller kunde det röra sig om en Silver
Ghost ! – Drömmen för en Rolls-Royce
Entusiast och bilen som myntade ut-

trycket ”the best car in the world”
dessutom öppen till på köpet. Solstolen
lämnades raskt och Carl Olsson uppsöktes, en mycket trevlig bekantskap,
en riktig motorman av gamla sorten
med glimten i ögat och ett otroligt
minne. Han viste precis vad det rörde
sig om En Rolls-Royce Silver Ghost
och inte vilken som helst, allt var av
silver på bilen och den var nysåld till en
Baron De Geer och hade två karosser
den öppna sitter på bilen och den täckta
ﬁnns i Uppsalatrakten. Kylarprydnaden
hade han i bokhyllan och jag kunde ana
ett visst vemod över att hans far bytte

och att jag vid något tillfälle skulle få
se bilen någon försäljning var dock ej
aktuell då. Det kom att dröja ﬂera år
innan jag ﬁck se bilen, och efter ca 4
års förhandlade och tålmodigt väntande
lyckades jag ändå köpa bilen.
Vid hemtransporten till Ulricehamn (ca
15 mil) hade vi lovat Carl Olsson att
köra via Falkenberg så han ﬁck återse
bilen. Vi bestämde att träffas vid hans
gamla verkstad där så småningom
folksamling uppstod. Carl uppskattade
verkligen besöket och tackvare sitt goda
minne och bilkunnande har han tillfört
mycket till projektet. Till att börja med

bort bilen. Han viste också var bilen
fanns och det var inte långt bort, spänningen steg........Dagen därpå letade jag
reda på stället där bilen skulle ﬁnnas,
min förhoppning var att kanske få se
bilen och anmäla mitt intresse om bilen
någon gång skulle säljas. Så småningom hittade jag gården och knackade på
men det enda jag ﬁck bekanta mig med
var en ilsken hund så det blev en besviken Rolls entusiast som ﬁck åka hem.
Jag ﬁck dock senare kontakt med ägarfamiljen, Folke Norrgren hade gått ur
tiden och det var hans söner jag talade
med. De bekräftade att det fanns en bil

säger Carl att hela verktygsatsen som
hört till bilen hänger på en verktygstavla i verkstaden, och mycket riktigt
snyggt och prydligt hängde verktygen
på rad. Det var ca 30 originalverktyg
och jag ﬁck möjlighet att köpa de för en
rimlig penning av den nye verkstadsägaren. Några av originalverktygen
fanns kvar i bilen så nu är verktygsatsen
nära nog komplett, drygt 40 välgjorda
verktyg att jämföra med dagens bilar
- ett par tre verktyg av dålig kvalitet !
Carl är nu på sitt 90 år och vi har en
mycket givande kontakt, här kan man
tala om att bilintresset förenar !
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Väl hemma och efter en lätt rengöring
(bla fanns ett fågelbo med ägg och allt i
den nedfällda sufﬂetten) började objektet undersökas och som tidigare nämnts
var bilen i stort sett helt i original förutan lack och klädsel. Bilen visade sig
vara i bättre kondition än vad jag hade

En explosion fullt i klass med en
luftvärnskanon, att inte avgassystemet
ﬂög all värdens väg och att Anette inte
var kvar med stargasen är att betrakta
som ett guds under ! Men med några
kvadratmeter sot bakom sig så går bilen
och den går helt riktigt ! Efter diverse

räknat med, aluminiumkarossen hade
endast några små korrosion skador, trästommen frisk. Hela drivlinan verkade
OK och kompressionen var faktiskt
helt perfekt så vi beslutade oss för att
starta upp bilen direkt. Motoroljan
byttes och andra oljor kontrollerades en
omgång med oljekanna och fettspruta,
vatten, batteri och ny bensin nu skulle
det ske. Nu skulle den igång efter sovit
en törnrosa sömn i närmare 30 år. Första startförsöket utan resultat, hämtade
Anette (som tål det mesta när det gäller
bilar) för assistans med startgas även
detta försök utan ett liv och som tur
var så lämnade Anette skådespelet före
tredje försöket då jag trycker på starten
smäller det !

kontroller oljetryck osv så rullar Ghosten ut på första provturen.Snabbt kunde
jag konstatera att bilen var i mekaniskt mycket god kondition och kan
ej ha gått många mil så det Leufstads
trotjänare talade om att man putsade
och smörjade bilen mer än den kördes
stämmer säkert. Litervis med fett i hela
chassiet vittnar också om detta.
Jag beslöt mig för att införskaffa så
mycket information som möjligt om
bilen och givetvis att försöka hitta
vinterkarossen. Därför kontaktade jag
familjen de Geer som väl kände till
bilen och efter denna kontakt anländer
helt oförberett ett paket innehållande ett
antal original broschyrer från 20-talets
början från bla Rolls-Royce med
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följebrev där det står att Louis de Geer
rekvirerade dessa broschyrer innan
bilen köptes och de har sedan dess
funnits i familjen ägo men de tyckte att
dessa hörde ihop med bilen varför det
översände dessa som en gåva. Detta
mottogs givetvis med stor uppskattning
och tacksamhet. Vinterkarossen som
enligt uppgift skulle ﬁnnas i familjens
ägo har dock inte ännu kunnat spårats
och även om att allt hopp ej ännu är ute
så synes tyvärr möjligheterna små att
återﬁnna denna. Karossen borde ﬁnnas
(om den ﬁnns) i Nyköpingstrakten så
om någon läser detta och vet något om
den är jag givetvis tacksam för alla
tips. Detta gäller även auster screenen
till den öppna karossen som enligt Carl
Olsson inte var med då bilen kom till
Falkenberg. (En exakt lik har dock
på senare tid hittats som nu sitter på
bilen)Nu skulle bilen renoveras, men
med varsamhet för att bibehålla och
återställa bilen i så nära originalutförande som det överhuvudtaget är möjligt.
Med stor respekt och erfarenheten från
en nyligen slutförd renovering av en

Rolls-Royce New Phantom från 1925 i
ryggen påbörjades nu arbetet. Ghosten
återfår nu sin originalkulör ljusgrå, den
mörkblåfärgen var bara påsprutad och
satt så dåligt att jag med lätthet kunde
ta bort färgen på bla en hel dörr utan att
skada originalfärgen under som sedan
kunde poleras upp och på så vis kunde
exakt rätt kulör fastställas. Motorhuven
som aldrig varit lackad utan polerad
återställs polerade hjuldiskar som
bilen hade original monteras. Till dags
datum har silversmeden förbrukat 4,5
kg silver under renoveringen av alla
silver och försilvrade detaljer. Inredningen har klätts om helt med undantag
av klaffstolarna som var de enda där
originallädret gick att rädda. Ett stort
arbete har lagts ned på att hitta läder
med exakt rätt struktur för att sedan
färgas helt enligt originalet och som
kronan på verket har Carl Olsson lovat
att återföra original ladyn eller som den
korrekt heter Spirit of Ecstacy, som på
nytt kommer att få luft under vingarna
och ﬂyga fram på sin silverkylare där
en gång 1922 monterades av RollsRoyce Ltd Derby.
Kjell Lind, Ulricehamn
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Välkommen som nya medlemmar
i den svenska sektionen av RREC!

Följande nya medlemmar har tillkommit i den svenska sektionen:

Eri Heijligers, Baddow Park, Great Baddow, Essex CM2 7SY, England
Derek Illingworth, Torpet, Färlefjordsvägen 32, 455 92 Munkedal
Ove Johansson, Storgatan 77, Gullsäter
Göran Lidgren, Claesborgsvägen 57, 541 53 Skövde
Hans Lindquist, Steninge 370, 310 42 Hverdal
Lars-Bertil Nilsson, Fässbergsgatan 68, 431 69 Mölndal
Ulf Nordmyr, Fredmansgatan 4, 118 47 Stockholm
Alf Pallin, Tygsta 8664, 826 95 Trönödal
Dan och Kerstin Persson-Friscudahl, Ärttörnevägen 6, 231 76 Beddingestrand
Markku Ratilainen, Hertig Carls väg 32, 151 38 Södertälje
Matti Sortila, Särkiniementie 19 B 25, 00210 Helsinki, Finland
Bo Söderqvist, Vaunala Gård, 643 33 Vingåker
Collin Tench, Älvbackevägen 3, 774 41 Avesta
Anders Weidow, Katthögsvägen 66, 244 91 Kävlinge
C R Winnberg, Hälleströmsvägen 490, 945 93 Sjulsmark
Bo Östberg, Getinggatan 9, 268 32 Svalöv
Bo Holmberg, Österskärsvägen 64, 184 51 Österskär

Vi hoppas att Ni alla skall känna Er hjärtligt välkomna och att Ni skall få glädje,
nytta och kunskap tack vare Ert medlemskap i klubben!
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Några Rolls-Royce-jubilarer
2005
100 år:
100 år:
100 år:
80 år:
50 år:
40 år:
40 år:
30 år:
25 år:
10 år:

Rolls-Royce 15 hp 1905 – 1905
Rolls-Royce 20 hp 1905 – 1906
Rolls-Royce 30 hp 1905 – 1906
Rolls-Royce New Phantom (Phantom I) 1925 – 1929
Rolls-Royce Silver Cloud 1955 – 1966
Rolls-Royce Silver Shadow 1965 – 1981
Rolls-Royce Silver Shadow MPW 1965 – 1970
Rolls-Royce Camargue 1975 – 1986
Rolls-Royce Silver Spirit och Silver Spur 1980 – 1998
Rolls-Royce Silver Dawn 1995 – 1998

2006
100 år:
70 år:
70 år:
35 år:

Rolls-Royce 40/50 hp ”Silver Ghost” 1906 – 1925
Rolls-Royce Phantom III 1936 – 1939
Rolls-Royce 25/30 1936 – 1938
Rolls-Royce Corniche 1971 – 1995

Några Bentley-jubilarer
2005
50 år:
50 år:
40 år:
40 år:
25 år:
20 år:
10 år:

Bentley S 1955 – 1965
Bentley S Continental 1955 – 1965
Bentley T 1965 – 1980
Bentley T MPW 1965 – 1970
Bentley Mulsanne 1980 – 1992
Bentley Turbo R 1985 – 1997
Bentley Azure 1995 – 2003

2006
60 år:
35 år:
15 år:

Bentley Mk VI 1946 – 1952
Bentley Corniche/Continental 1971 – 1995
Bentley Continental R/T 1991 – 2003
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TEKNISKA HÖRNAN Lasse Amarald
Hej igen, åter bakom skrivmaskinen
för att skriva några rader. Det har varit
ett intensivt mekande med olika bilar
inför våren, jag vill att mina bilar ska
vara i topp inför sommaren. Det är
alltid någon förbättring eller mindre
reparation som man vill göra, bilarna
i garaget har en ålder mellan 35 och
72 år. Och alla vet hur många besök vi
människor gör till tandläkare eller till
doktorn i den åldern. Så det är med all
respekt verktygen kommer fram ibland.
Dom vanligaste felen jag råkar ut för är
elproblem, gamla kablar där isoleringen
är dålig efter så många år är inte ovanligt. Att byta tändkablar på en Shadow
tar några timmar men det ﬁnns små
knep att förkorta den tiden. Då kablarna
ska dras genom olika plåt samt trånga
gummi genomförningar så kommer
det ibland små ord som min lilla kille
Edvin inte bör höra. Kablarna fastnar i
dom trånga passagerna och händerna är
stora som dasslock.
Det är då man sätter sig ner och undrar varför man slutade med att samla
på frimärken som man ﬁck när man var
liten. När jag efter en stunds tänkande
började tro att ripsbanden var enda
lösningen på problemet, står lilla Edvin
2,5 år vid min sida med en gipsskruv i
handen. Min första tanke var (inte repa
lacken) men han står bara där och tittar
intresserat på vad jag gör. Då slår det
mig - gipsskruven kan vara lösningen.
Efter ett byte mot en skiftnyckel är
skruven min. Jag skruvar in skruven i
den gamla tändkabeln där efter klipper jag av skruv skallen med en tång.
Den nya kabeln skruvas nu ihop med
den gamla kabeln så det blir som en
förlängning, sen var det bara att dra
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försiktigt. Kjell, grannen, ﬁck hjälpa
till att skjuta på när jag drog långsamt i
kabeln. Nu var det mycket lättare att dra
igenom kablarna. Kabel på metervara
ﬁnns att köpa på de ﬂesta ställen som
säljer biltillbehör. Och det är aldrig fel
att ha en extra kabel i reserv om man gör
en längre resa med bilen.
Nu undrar ni säkert också hur det går
med den nyinköpta Phantom V jag köpte
från Staterna. Renoveringen pågår för
fullt. Träpanelerna börjar bli helt klara,
de var i ett mycket bedrövligt skick,
stora bitar av valnötsfaneren saknades.
Det har tagit många timmar med att bygga upp ytorna så att skadorna inte ska
synas. Jag har valt att laga dom skadade
områdena med ett spackel av märket Le
Tomkinson som säljs i tuber. Lacken jag
valde att lägga på panelerna blev Rylard,
en franskt trälack med en blank hård
yta. Lacken penslades på, därefter ﬁck
lacken torka några dagar. Behandlingen
upprepades ett tiotal gånger med en
slipning med ett 240 papper för att få en
ﬁn yta. Det stora problemet är att slippa
dom små dammkorn som vill lägga sig
på den nylackade ytan, med små noppor
till följd när lacken torkar. Eller den där
lilla ﬂugan som landade vid den sista
strykningen. För att slippa de problemen
gör jag på följande sätt: En gammal resväska eller liknande får bli till lackbox.
När den färdiglackerade träbiten ska
torka lägger jag den försiktigt i resväskan och stänger locket. Efter ett dygn
är det dags att se resultatet, risken för
ﬂugor samt de små dammnopporna har
minskat betydligt. Det går med fördel att
lacka i garaget för när man stängt locket
kan man fortsätta med någonting annat
under tiden.

Ett problem jag har haft med renoveringen av Phantomen har varit
oljetrycket. Visaren ger knappt utslag
oavsett varvtal på motorn.
Jag började med att mäta oljetrycket.
En liten tryckmätare inhandlades på
varuhuset Jula, mätaren visade tryck i
kilo och var gjord för en liten luftkompressor. Hemma i garaget skruvades
oljetrycksmätaren bort från motorn.
Den sitter under styrservon på motorns
B-sida (vänster sida). Tryckmätaren
monterades med en slang med slangklämmor samt en kopplings del som
normalt sitter på ett tryckluftshandtag.
Kopplingen från handtaget hade samma
typ av gänga som oljetrycksgivarens
gänga. Med en högtrycksslang på 30
cm mellan kopplingen, som var monterad i motorn, och tryckmätaren var
det nu bara att starta motorn och avläsa
trycket. Mellan 2och 3,5 kilo visade
mätaren. Det innebar att oljepumpen
arbetade och gav ett oljetryck.
Jag började tro att oljetrycksgivaren
inte var i sin ordning så jag gjorde en
översyn samt renovering av den. Hur
jag renoverade den kan ni läsa om i
artikeln.
Det ﬁnns ett annat sätt att prova de
olika komponenterna som ska visa oljetrycket. Då behöver man två bilar med
samma typ av motor, så jag ﬁck backa
ut min andra redan färdigrenoverade
Phantom V.
Jag gjorde på följande sätt: En jordkabel monterades mellan bilarna. Kabeln
som kommer från oljetrycksgivaren
togs loss från bil nr1, och monterades
därefter över med en förlängningssladd
till oljetrycksmätaren i bil nr 2. Sladden
som satt på bil nr 2 togs bort och isolerades. Därefter så vreds tändningen på
i båda bilarna, nu var det bara att starta
bil 1 och se på mätaren inne i bil 2 om

motorn gav något tryck. Om visaren
går upp på skalan så vet man att givaren fungerar samt att motorn ger ett
oljetryck. Då sitter troligen felet i mätaren på instrumentpanelen eller så är
det kanske strömmen som är bruten på
grund av en säkring eller en lös kabel.
Om man vill prova mätaren på panelen i bil nr 1 så drar man en sladd från
oljetrycksgivaren från bil 2 och kopplar
in den på sladden till oljetrycksmätaren
från bil nr1. Starta sen bil 2 och läs
av värdet i bil 1. Hängde ni med? De
olika siffrorna och kopplingarna mellan
bilarna är inte så svårt att göra som det
här ser ut, det är lättare när man gör det
på plats. Detta sätt att prova de olika
komponenterna på plats kan göras på
alla modeller som har elstyrda givare.
Jag har fått en fråga från en ägare till
en Silver Shadow.
Min bil startar när jag vrider på startnycken men dör efter några sekunder.
När jag försöker på nytt uppstår samma
fenomen?
Svar: Det låter som att ditt förkopplingsmotstånd inte fungerar. Den har
till uppgift att ge ditt tändsystem mera
ström när du startar motorn. Motståndet är monterat före tändspolen och
sitter normalt på vänster sida bredvid
tändspolen den är ca 5-6 cm lång och
är fyrkantig. Om du följer mittkabeln
från fördelaren så kommer du till
tändspolens. Tändspolen har en + och
- minus sida det är de tunna kablarna
du ser på spolen - minuskabeln är
den som går in i sidan på fördelaren
den andra kabeln har ett + och går till
förkopplingsmotståndet. Kontrollera att
kablarna inte har lossnat. Om de sitter
som de ska så kan du koppla förbi motståndet Då tar du en sladdbit på några
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decimeter med två kabelskor av han
modell. Koppla in förkopplingsmotståndets två sladdar på din skarvsladd
och prova med att starta motorn.Ett
litet tips när du ska montera ett nytt
motstånd: Ta bort det gamla motståndet och sätt tillbaka bulten, gänga sen
in bulten en liten bit, klipp nu upp en
skåra i plåten på motståndet där hålet
för fästbulten är. Då slipper du ta loss
bulten helt nästa gång. Och du kan nu
skjuta in motståndets fästplåt mellan
bultskallen och gods, dra sen åt med en
halvtums nyckel.
Lars Amarald

Oljetrycksmätare
Funktionsbeskrivning samt reparation
av Rolls-Royce oljetrycksgivare för
Silver Cloud Bentley S samt Silver
Shadow. Efter att tittat i prislistan vad
en ny givare kostar blev det intressant att se om det gick att reparera den
beﬁntliga.
Funktionsbeskrivning
Strömmen kommer från + sidan in i
en spänningsregulator som drar ner
strömmen till 10 volt. Generatorn har
ett laddningsregister som ger upp till 14
volt och som påverkas av generatorns
kondition samt elkomponenternas förbrukning. Man vill undvika risken att
mätaren visar fel och har därför sänkt
strömmen till 10 volt för att minska
felkällorna. Efter spänningsregulator
går strömmen till instrumentet på instrumentpanelen i bilen. Instrumentet är
uppbyggt med en bimetall som påverkas av värme. När strömmen passerar
genom mätaren värms bimetallen upp
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och nålen syns på tryckskalan. Från
mätaren går sedan en kabel ner till oljetrycksgivaren, kabeln sitter i framkant
på givaren. Givaren sitter monterad
framför/ovanför oljeﬁltret på vänster
sida av motorns framkant.
Om man vill prova att mätaren inte
är trasig sätter man kabeln direkt mot
- jord, då ska mätaren på instrumentpanelen börja stiga. Det är ingen garanti
att mätaren senare kommer att visa rätt
tryck när den är inkopplad med givaren,
men man ser att den inte sitter fast eller är helt ur funktion. Det ﬁnns några
modeller av givare som måste schimsas
in för att vara i rätt vinkel.
Strömmen kommer ner från mätaren
och ﬂyter genom instrumentet via
termokontakten i givaren. Den fungerar som en brytarkontakt till -jord, när
oljepumpen ger tryck pressas kontakterna samman. Ju högre tryck desto mer
pressas kontakterna ihop, då termokontakten är av bimetall slår den till och
från hela tiden av värmen som bildas
i spolen. Tidsintervallen påverkas av
vilket tryck oljepumpen ger. (Högre
tryck ger kortare tidsintervall och mer
ström till givaren) Oljetrycks mätaren
på instrumentpanelen är av bimetallstyp
vilket gör att nålen inte hinner ändras
mellan dom snabba brytningarna i oljetrycksgivaren.
Man ska alltid vara misstänksam mot
bilens instrument och låta kontrollera
trycket med en riktig manometer. Lossa
elkabeln från givaren och sätt en el-tejp
runt kabelskon. Givaren sitter i överkant på oljeﬁltret på motorns främre
vänstra sida. För att komma åt att lossa
skälva givaren behövs en u-nyckel av
storlek 11/16 eller en18mm nyckel. Att
lossa givaren från motorns framkant är
inte så enkelt, men det ﬁnns lite mer
utrymme vid motorns vänstra

sida. Stick ner nycken vid servopumpen
och dra nycken uppåt så gängas givaren
loss. Oljetrycks givaren är uppdelad i
två delar en
del där oljan
pressas mot
ett membran
och en elektronik sida.
Elsladden sitter monterad
på elsidan
och det är där
vi ska öppna
och renovera
termokontakten. Kontaktarmen är av bimetall och böjer sig vid
värme så det innebär att den fungerar
som en brytarspetts. Då kontakt ytan
blir bränd med tiden får vi ett felaktigt
värde. Sätt givaren i ett skruvstäd, såga
sen upp små spår så att elektroniksidans
del går att skilja från givarens tryck del.

Böj försiktigt loss locket, nu kan ni se
tyckdelen som påverkas av membranet
samt den lilla smala armen som fungerar som en
brytarspetts

Tag en nålﬁl och rengör kontakt ytorna
mycket försiktigt. Sätt sedan tillbaka
locket på platts igen, jag använder
skruvstädet för att pressa tillbaka lockets falsade sidor. Dom små spåren vi
sågade upp locket med svetsas nu igen
med mig svetsen, var noga med att kyla
med tryckluften mellan varje svetsning
så att givaren inte skadas av värmen.
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Slipa sen bort överblivna svets skarvar så är givaren klar att provas. Sätt
fast elkaben från oljetrycksmetaren
och jorda sen givaren mot motorn. Be
någon att sätta sig i bilen och slå på
tändningen ( STARTA EJ MOTORN )
blås sen med
tyckluft in i
oljetrycksgivarens hål där
oljan normalt
pressas in
då motorn är
i drift. Om
givaren inte är
trasig i membranet mellan
trycksidan
och elsidan
ska nu visaren
börja visa sig
på gradskalan. Slå av tändningen och
återmontera givaren på motorn
Här ser ni oljetrycks mätaren när den är
urtagen och öppnad

Mätaren kan provas genom att man
sätter ström direkt på mätarens anslutningar på baksidan på mätaren Om
lindningen är hel ska visaren börja röra
sig när strömmen kopplas på. Det går
att reglera mätarens inställning genom

två små hål på baksidan av mätaren,
men det bör göras av en person med
rätt utrustning så att ni får ett riktigt
mätresultat.

Lars Amarald

42

Annonspriser i den Svenska bulletinen
priserna anges för helt kalenderår.

Omslagets sista sida
Helsida
Halvsida
Kvartssida
Deltagande i Guiden
Tillägg
Annons på klubbens hemsida www.rrec.se
Medlemmars radannonser är gratis.

5 500 kr
2 500 kr
1 500 kr
1 000 kr
500 kr
750 kr

Guiden
RREC guiden återﬁnns i mitten av bulletinen samt på klubbens
hemsida och är till för dig som äger en Rolls Royce. I Guiden
hittar du företag som är intresserade av att hjälpa dig på olika
sätt.
Antal utgivningar
4 st per år
Når ca 250 medlemmar
Faktura information
Faktura sänder kassören ut till respektive bolag. På fakturan
anges Annons i RREC bulletinen avseende 4 nummer per år.

Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra och
stryka i artiklar och insändare

43

Ännu ﬂer nyheter från
Bentley Motors i Crewe
och Bentley Stockholm!
Numera Volkswagen-ägda Bentley i
Crewe fortsätter att göra succé, vilket
resulterat i vad som måste beskrivas
som ett formidabelt segertåg över världen - inklusive Sverige! Man levererade förra året hela 5 600 nya Bentley
i världen, varav ett 15-tal (tilldelade)
via Sverige av 22 ordertecknade. Jag
antar att detta aldrig har hänt någonsin tidigare! Och just nu säljer man i
Stockholm lite
drygt en ny
Bentley varannan vecka och
den vackra
utställningen
på Strandvägen är mer och
mer på väg att
bli ett Nordiskt
Center för
Bentley! Chefen för Bentley
Stockholm, Svenska Volkswagens
högst seriösa svenska Bentley-satsning,
är en ödmjuk och sympatisk person vid
namn Sven-Åke Enochsson, som tidigare varit chef för såväl Porsche som
Audi i Sverige. Efter en imponerande
karriär inom Svenska Volkswagen
och efter att nu som avslutning i allra
högsta grad ha fått Bentley och Lamborghini på banan även på den svenska
marknaden kommer Sven-Åke med
ålderns rätt troligenredan under hösten
att successivt lämna över ansvaret till
någon yngre förmåga.
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Han berättar blygsamt att det stora problemet för deras del nu är att få fram bilar. Man har större efterfrågan än de bilar man kan leverera. Det handlar även
till stor del om nya kundgrupper. Endast
en mindre del av de som nu tecknat
order på en ny Bentley har tidigare haft
en sådan och man kör nu sin Bentley
året om som sin första-bil.Totalt tillverkades således år 2004 5600 nya Bentley
i Crewe,
varav 4 900
Continental
GT och 700
Arnage. Det
handlar om en
synnerligen
dramatisk
expansion och
volymer som
måste vara
all time high
för Bentley.
Under 2003 levererades ju endast 1007
nya Bentley och under det senaste
decenniet har Crewe levererat bara
i storleksordning 1000 – 1500 nya
Bentley och Rolls-Royce per år. (Den
sista Rolls-Royce som levererades från
Crewe var en öppen Corniche i augusti
2002). Däremot sålde ju Crewe ﬂer
Bentley (”the car for the modest man”)
än Rolls-Royce sedan något decennium
tillbaka. Detta har varit speciellt tydligt
på de platser och i de länder där dessa
bilar används mer som vardagsbilar än
i Sverige.

I våras presesenterades så nya Bentley
Flying Spur – liksom Continental med
ett namn som förpliktigar. Den är nu
världens snabbaste fyradörrarsbil med
en acceleration 0-100 km/h på 5.2 sek.
samt toppfart på 312 km/h. Flying Spur
som börjar levereras efter sommaren är
byggd på samma bottenplatta som succébilen Continental GT. Priset i Sverige
är samma som för Continental GT
– strax under 1.7 Mkr, vilket dock är
betydligt lägre än vad vi tidigare varit
vana vid när det gäller produkter från
Crewe. Flying Spur förväntas bli nästa
succé för Crewe och Bentley Motors.
Den har samma W12-motor med dubbelturbo som Continental GT på 560
hästkrafter och ett vridmoment på 650
Nm vid 1600 r/min. Längden är 531 cm
(50 cm längre än GT:n och ungefär som
en Silver Spirit eller Turbo R), bredden
hela 212 cm, axelavståndet 307 cm (32
cm längre än Conti GT). Den sägs vara
mycket lättmanövrerad, speciellt med
tanke på tjänstevikten 2 475 kg. Flying
Spur kommer preliminärt att under uppstarten sättas samman i tyska Dresden.

Crewe har inte tillräcklig kapacitet och
fabriken i Dresden har inte på långa
vägar tillverkat så många VW Phaeton
(med samma bottenplatta) som planerat. Flying Spur går mycket tyst och
har samma överväldigande inredning
med läder, valnötspaneler, Breitlingklocka och annat godis som hör till en
äkta Bentley, dessutom fartresurser och
köregenskaper av allra högsta klass
– samt väldens största bromsar på en
standardbil och nittontums aluminiumfälgar med 275/40 däck. Nästa år
följer så introduktionen av nya Bentley
Arnage Drophead Coupé, en andäktigt
vacker cabriolet som föga blygsamt
lanseras som ”the worldʼs most elegant
convertible”. Detta är nog helt korrekt
men stämmer kanske inte riktigt med
det språkbruk av understatements man
är van vid från Crewe. År 2008 väntas
så Bentley Outdoor 4x4 SUV med VW/
Porsche-teknik. (Såväl Conti GT som
Flying Spur är dock redan fyrdjulsdrivna med luftfjädring.) Dessutom
väntas så småningom en cabriolet även
i ”Continental GT-version”.
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Volkswagens satsning på varumärket
Bentley och fabriken i Crewe är som
framgår av allt detta ytterligt seriös.
Man betalade 1998 nära 6 miljarder
kronor för fabriken i Crewe samt rätttigheterna till varumärket Bentley. Man
har sedan ägarbytet investerat ytterliga-

stora volymmässiga ambitioner när det
gäller Bentley förutsätter dock när så
är möjligt en övergång från mer eller
mindre handgjorda bilar till något som
mera liknar serieproduktion, även om
t ex trä- och läderverkstäderna även
fortsättningsvis till stor del bygger på

re närmare 7 miljarder kronor i moderniseringar av Crewefabriken, som nu är
toppmodern och fylld med ny teknik.
Detta innebär å andra sidan att åtminstone en del av de unika, hantverksmässiga metoder som kännetecknat Crewe
nu har ersatts av hypermodern produktionsteknik. Volkswagenkoncernens

medarbetarnas stora hantverksskicklighet. Även i Sverige har satsningen varit
mycket seriös, men allt eftersom nya
modeller introduceras börjar man nu
att växa ur de magniﬁka lokalerna vid
Strandvägen i Stockholm. Dessutom
kommer det ju allt eftersom att krävas
allt större verkstadsresurser.
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Satsningar i dessa enorma storleksordningar hade knappast kommit till
stånd med Vickers som fortsatta ägare
av Rolls-Royce Motor Cars i Crewe.
Vickers är en industrikoncern inriktad
på försvarsindustri, varför Rolls-Royce
(inklusive Bentley) och Crewe knappast ingick i koncernens kärnverksamhet. Volkswagen och BMW ser

som hoppas på att de rykten som ibland
hörs om att Volkswagen skall köpa
BMW en dag blir sanning. Bentley
och Rolls-Royce skulle då åter tillhöra
samma koncern. Vi lär ändå inte någonsin mer komma att få se produkter
där i princip bara grillen, navkapslarna
samt skyltarna med märkesbeteckningar skiljer det ena varumärket från

ju däremot bilar som sin huvudaffär,
där varumärkena Bentley respektive
Rolls-Royce möjliggör utveckling med
nya produkter mot nya marknader och
kundgrupper, d v s äkta diversiﬁering.
Det var därför i ett längre perspektiv
troligen nödvändigt med ägar- och
strukturförändringar för att utveckla
såväl Bentley som Rolls-Royce. Samtidigt förhindras på detta sätt att dessa
båda välkända varumärken och dess
produkter i värsta fall med tiden hade
drabbats av sotdöden och på sikt inte
överlevt dagens alltmer pressade konkurrenssituation och krav på förnyelse.
Det ﬁnns dock fortfarande nostalgiker

det andra, vilket kan sägas vara ett
oerhört slöseri med två var för sig så
starka varumärken. Det är nu tydligt att
Bentley och Rolls-Royce lagt upp positioneringsstrategier som tydligt fjärmar
de båda varumärkena från varandra och
tillbaka till ursprunget, delvis genom
utnyttjande av redan beﬁntliga komponenter och kompetens inom respektive koncern. Sådana resurser fanns
ju aldrig att tillgå för Rolls-Royce i
Crewe. Bentley renodlar alltmer sin
sportighet, minskar något i storlek och
erbjuder extrema prestanda i absolut
världsklass. Bäva månde t ex Ferrari!
Man följer med andra ord
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W O Bentleys klassiska devis ”A good
car, a fast car, the best in its class”. Man
inriktar sig dessutom på större framtida
volymer. Ryktena säger därför att det
kommer att komma både ﬂer produkter
och ﬂer varianter från Bentley vad det
lider - såväl ännu mindre modeller som
Continental GT och Flying Spur med
mindre motorer än den nuvarande
W12:an med dubbelturbo och kanske t
o m en diesel. Utvecklingen liknar delvis Fords omvandling av Jaguar, men
på en mera exklusiv marknad och med
än kräsnare kunder. Man kan dock med
tiden (liksom Jaguar med bl a kombi
och diesel) börja att balansera på
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slak lina: När förlorar märket sin
nuvarande aura av yttersta exklusivitet
och särprägel? Målet ligger ju på en
framtida total årsproduktion på uppåt
10 000 bilar per år. Dessutom levererar
ju Crewe - där alla Bentley och RollsRoyce tillverkades mellan 1946 och
2002 - som tidigare ”originaldelar” till
äldre Bentley och Rolls-Royce under
varumärket Crewe Genuine Parts,.
Detta sägs vara en mycket lönsam affär,
vilket förhoppningsvis borgar för att
tillgången på ”originaldelar” för äldre
Rolls-Royce- och Bentleybilar kommer
att vara garanterad även framöver.

Några har protesterat mot att Bentley Continental GT byggs på samma
bottenplatta som VW Phaeton. Vi lär
dock även i framtiden få vänja oss vid
Bentleymodeller som delar bottenplattor och motorer med andra modeller
och varumärken inom Volkswagenkoncernen. Detta är ju det moderna
sättet att bygga bil – på samma sätt som
t ex Jaguar- och Volvo-köpare fått vänja
sig vid att bottenplattor och motorer
kommer från Ford och SAAB-kunder
vid att chassi och motorer kommer
från GM, Opel, Holden eller Subaro.
Utvecklingskostnaderna för en ny bottenplatta är astronomiska, varför man
försöker att få synergieffekter genom
att dela sådana inom respektive koncern
eller t o m mellan koncerner. Erfarenheterna hittills är positiva.

Bentley Continental GT, en kanske utpräglat förarens bil, har tagit omvärlden
med storm och vunnit ﬂera priser, bl a
det italienska ”LʼAutomobile più Bella
del Mondo” som världens vackraste
bil vid Milano-triennalen i mars förra
året. Dick van Braeckel, designchef
för Bentley Motors och den som höll i
ritstiftet för Continental GT, var mycket
stolt: ”Det här är en stor ära för oss och
ännu ett bevis på att Continental GT
inte enbart är en vacker bil, utan att
den också har lyckats fånga själen hos
märket Bentley. Och att dessutom få
ett sådant erkännande i just Italien, ett
land känt för god smak, är förstås extra
tillfredsställande.” Milano ligger ju heller inte så långt från Ferraris hemtrakter
i Maranello, ett extra plus i sammanhanget...
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Efter att 2004 ha sålt alla Conti GT
man lyckats få tag på försökte man på
Bentley Stockholm under hösten 2004
att satsa mer på att marknadsföra och
exponera Bentley Arnage – den sista
modellen från Crewe tillverkad enligt
den gamla Rolls-Royce-traditionen och
dess standard. Bl a testades den och ﬁck
beundrande omdömen av ﬂera svenska
tidningar. Bentley Arnage – systermodell till dåvarande Rolls-Royce Silver

GT och Flying Spur med Bentleys nya
formspråk. Det ﬁnns nu många som
anser att den sista ”riktiga” Rollsen
från Crewe heter Bentley Arnage.
Den ﬁnns dessutom i ﬂera förlängda
versioner. Den ”billigaste” instegsmodellen (!) Arnage R (en modell som
är utformad med betoning på elegans
och komfort – ej extrema prestanda
och sportighet) kostar numera nästan
2.5 Mkr. Flertalet köpare kundanpassar

Seraph - är ju en diskret men ändå
fullkomligt överväldigande lyxbil, dessutom i serie II bl a uppgraderad med all
tänkbar modern teknik, typ avancerade
antisladdsystem. Men den legendariska
V8:an på 6.75 liter – den består. Och
kraften från denna är också fortfarande
mer än ”tillräcklig”. Arnage kom i
ännu en uppgraderad faceliftversion i
höstas. Bl a är fronten nu utformad för
att mera likna Continental

dessutom bilen, vilket gör att priset kan
sluta betydligt högre än så. Men då får
ju å andra sidan makarna Beckham och
andra kunder en bil som är precis som
de velat ha den. Eftersom det dock inte
ﬁnns så många kunder i Sverige med
inkomster som makarna Beckham (som
f ö köpt såväl en Bentley Arnage som
en Continental GT) har det heller inte
varit någon överdriven rusning efter
Arnage just här...
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Bentley Stockholm sponsrade 100-årsﬁrandet på Råda Säteri och Gunnebo
Slott förra året samt deltog även själva
med en Continental GT vid Tommy
Strömbergs jubileumsarrangemang på
Grand Hôtel i Saltsjöbaden. Man bjöd
även in ett antal av RREC:s svenska
medlemmar till exklusiva specialvisningar av Bentley under förra hösten
– såväl i Stockholm som Göteborg.
Det ﬁnns således redan etablerade,

goda relationer även på svensk nivå.
Vi hoppas från den svenska styrelsens
sida att Bentleys samarbete med RREC
kommer att fortsätta i samma positiva anda – såväl internationellt som i
Sverige.
Bentley upplever således f n en fullkomligt formidabel succé över världen
– inte minst i Sverige. För en hel del av
klubbens medlemmar blir nog därför
nästa Rolls en Bentley (!).
Jan Möller
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Fortsatt succé för ”nya”
Rolls-Royce!
Satsningarna inom numera BMW-ägda
Rolls-Royce fortsätter, vilket även
resulterat i stora framgångar. 2003
levererades 480 nya Phantom och 2004
kunde 792 lyckliga ägare hämta ut sina
nya bilar. Man får faktiskt gå tillbaka
ända till 1990 för att hitta ett år då det

Tokyo. 90 % går på export, varav 50 %
till USA. Man har även stor efterfrågan
i Kina, Ryssland och Mellanöstern.
Man tror dessutom att intresset kommer att öka än mer på dessa marknader
när man under senare delen av 2005
kommer att kunna börja leverera den

levererades ﬂer nya Rolls-Royce i världen. Man tävlar i ett ytterst begränsat
segment som man själva betecknar som
”the super-luxury saloon market”, där
man menar att Rolls-Royce är marknadsledare. Flest bilar levererades av
återförsäljaren i Beverly Hills – RollsRoyce är därmed åter ﬁlmstjärnornas
bil framför andra. Härefter följer återförsäljarna i New York, London och

nya Phantom-variant som är förlängd
25 cm, vilket helt kommer benutrymmet i baksätet tillgodo. (Intressant är att
vikten enbart ökar 75 kg för den längre
varianten.) Försäljningen till den engelska hemmamarknaden är ännu relativt
blygsam, även om Phantom nu börjar
synas på Londons gator och t ex Rowan
Atkinsson (Mr Bean och Svarte Orm)
nyligen hämtade ut en ny Phantom, bl a
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lackerad i en speciell blå färg. Sultanen
av Brunei nöjde sig dock inte med bara
en ny Phantom...
BMW har gjort betydande investeringar i Rolls-Royce. 1998 betalade man £
40 000 000 (c:a 540 Mkr) för rättigheterna till själva varumärket RollsRoyce (som dock enbart får användas
för att tillverka och marknadsföra bilar,
däremot inte för andra produkter typ
kläder, smycken etc) samt The Spirit
of Ecstasy d v s maskoten. Därefter investerade man under fyra år än så länge
hemliga belopp i utvecklingen av den
nya Rolls-Royce Phantom samt £ 65
000 000 (närmare 900 Mkr) i den helt
nya Goodwoodfabriken vid Englands
sydkust. Redan 2004 levererade RollsRoyce Motor Cars dock svarta siffror,
trots att man de facto sedan 1998 från
grunden skapat ett helt nytt företag med
en ny bil (och motor) samt en helt ny,
miljövänlig produktionsanläggning i
vacker harmoni med det böljande

landskapet, bl a genom att delvis ligga
under omgivande marknivå. Man inbjuder grupper av intresserade att komma
och besöka fabriken, vilket sägs vara
en såväl fascinerande som imponerande
upplevelse. Läderverkstaden är t ex en
imponerande blandning av modernaste
laserteknik (för att skära skinnen med
minsta möjliga spill) och tradionellt
hantverk på sin yttersta nivå. Det går
numera åt 18 (tyska) kohudar till varje
bil. För de kunder som kommer i eget
privatplan för att övervaka tillverkningen av den egna bilen ﬁnns det dessutom
lägligt nog en landningsbana strax intill
fabriken. Men så kostar också en RollsRoyce Phantom numera 3.7 Mkr, betydligt mer än Bentleys modeller. (I och
med detta riktar sig Rolls-Royce till ett
segment där det ﬁnns åtskilliga tiotals
gånger färre kunder än i de segment
som Bentley valt med Conti GT och
Flying Spur. Däremot är marginalerna
sannolikt högre.)
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Michael De Geer på BMW Group
Sverige i Solna (en ödmjuk och sympatisk person med ett sedan länge genuint intresse för engelska bilar) är nu
nordisk representant för Rolls-Royce,
bl a efter att ha deltagit i Goodwoods
återförsäljarutbildning. BMW Group
Sverige och Rolls-Royce beslutade
först förra sommaren att även här börja
ta emot förfrågningar och order från
nordiska kunder samt att erbjuda

54

service och reparationer. Vad gäller
det senare kommer detta erbjudas i
BMW Groups anläggning i Solna. Och
om så behövs skickar Rolls-Royce en
”ﬂying doctor” var du än beﬁnner dig i
världen. De första fyra åren omfattas av
garanti och kostnadsfri service. Försäljningsprognosen för Norden presenteras
i traditionellt ödmjuk, engelsk anda:
”Någon bil borde vi väl kunna sälja”.

Rolls-Royce positioneras som exklusivare än Bentley och tillbaka till ursprunget, delvis genom utnyttjande av
redan beﬁntliga system och kompetens
inom BMW. (Michael De Geer säger
dock att den enda BMW-komponent
han kunnat ﬁnna på Phantom är det inre
tanklocket.) Rolls-Royce Phantom är
i förhållande till
företrädaren Silver
Seraph
en ännu
större, om
möjligt
ännu
lyxigare
limousinmodell, d
v s ”ännu
mer RollsRoyce” med ännu mer än ”tillräckliga”
om än dock inte lika extrema fartresurser som Bentley Continental GT och
Flying Spur. 5.9 sekunder för 0-100
km/h och för en bil med tjänstevikt på
2 550 kg är dock inte fy skam – särskilt
som den svindlande accelerationen sägs
ske i det närmaste ljudlöst! V12-an på
klassiska 6.75 liter, 460 hk och 720
Nm är otroligt tyst, mjuk och ﬂexibel.
Accelerationen sägs kännas som om en
stark jättehand sveper fram bilen med
en otrolig, ljudlös kraft.

Som sagt: Phantom är ”ännu mer
Rolls-Royce”, vilket bl a resulterat i
en längd på närmare sex meter och en
bredd på två. Samtidigt satsar man på
ökad exklusivitet genom handgjorda
bilar, högre pris och mindre volymer.
60 % av de Phantom som levereras har
dessutom kundanpassade specialutföranden:
Standard
eller
Bespoke
Options
som är den
ofﬁciella
terminologin, där då
Bespoke
Options
är helt kundanpassat
utförande.
Michael De Geer berättar att detta är
mer än man hade förväntat sig. Listan
på standardvarianter (Standard Options)
av sådana kundutföranden blir dessutom
hela tiden allt längre. Man är dock stolt
över att kunna erbjuda den ﬂexibilitet
som alla dessa kundanpassningar kräver. Även till synes blygsamma sådana
kan kräva mycket genomgripande
förändringar av konstruktion, produktion och logistik. En modern Phantom
skiljer sig ju drastiskt från t ex tidigare
modeller när det gäller komplexitet.
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Rolls-Royce Motor Cars/BMW Group
Sverige deltog som sponsorer i samband med Riddarrallyt. Undertecknad
har dessutom haft ett mycket positivt
utbyte med Michael De Geer, vars släkt
ju var förste ägare till den magniﬁka,
svensksålda Silver Ghost, som nu ägs
av Anette och Kjell Lind. RREC:s nya
svenska styrelse räknar med ett fortsatt
ﬁnt samarbete med ”nya” Rolls-Royce
– såväl internationellt som i Sverige.
Den nordiska satsningen inleddes i maj
förra året med en veckas besök i Stockholm av två Rolls-Royce Phantom
samt representanter på hög nivå ifrån
Rolls-Royce Motor Cars Ltd, lagom till
Rolls-Royce 100-årsjubileum. Du som
deltog i jubileumsluncherna i Göteborg
eller i Saltsjöbaden den 4 maj ﬁck ju
bl a en muntlig inbjudan att delta i
visningen exklusivt för RREC:s medlemmar på Ulfsunda Slott veckan efter.
35 personer – många i sina ägandes
Rolls-Royce - besökte visningen,
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vilket man hos Rolls-Royce och BMW
Group Sverige var mycket nöjd med
– speciellt med tanke på att inbjudan
gått ut med så kort varsel. Dessutom
provkördes Phantom av representanter
från den svenska pressen, bl a av Auto
Moto & Sport, Teknikens Värld, TV4
och Dagens Industri. Speciellt positivt
var testet i Teknikens Värld, där man
liksom i den engelska motorpressen
åter börjar använda omdömen som
”The Best Car in the World”. Teknikens Värld ansåg dessutom Phantom
vara för billig (!) – i jämförelse med
bl a Maybach från Mercedes.
Vid förra årets Genève-salong samt
Detroit Motor Show i januari 2005 visade man en mycket stor, extemt lyxig
Rolls-Royce cabriolet. Den var byggd
på Phantoms bottenplatta och var en
experimentmodell kallad 100EX, där
100 påpassligt nog stod för 100 år. Den
hade två bakhängda dörrar, var tvåplus tvåsitsig samt utrustad med en

nioliters V16-motor under den delvis
blankpolerade huven i aluminium.
Grillen hade i förhållande till Phantom
rundats av ännu mer såväl uppifrån
som från sidan, vilket säkert ger bättre
aerodynamiska egenskaper och därmed
lägre bränsleförbrukning. Samtidigt
försvinner dock
på detta sätt
en del av den
klassiska RollsRoyce-kylarens
framtoning med
sin karakteristiska, kantiga
form av grekiskt
tempel. Dagens
Industris reporter
kommenterade
att den jättelika
grillen på Phantom förskräcker,
imponerar och
förtjusar på
samma gång. Det
är väl ungefär
samma känslor
som många får
för bilen i sin
helhet.

Efter att 100EX turnerat världen över
och reaktionerna har kunnat avmätas
har man nu fattat beslut om att sätta
en cabriolet i produktion år 2007. Den
kommer dock att bli något mindre än
100EX, utrustad med fyra fullvärdiga
säten och Phantoms V12:a på klassiska

6.75 liter. (Man kan ju t ex notera i
sammanhanget att Porsche säljer ﬂer
öppna än täckta bilar i USA, dessutom
kan man ta ut ett betydligt högre pris.)
Utöver cabben förväntas det även
komma en mindre modell med namn
(Silver?) Shadow från Rolls-Royce år
2008. Priset beräknas ligga i storleksordningen 2 Mkr. Bottenplattan kommer sannolikt från någon av BMW:s
modeller, vilket borgar för en bil med
körglädje.
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Åter till Phantom. Precis som ﬂera
av de senaste modellerna från BMW
– sjuserien, femserien och Z4 – väcker
Phantoms design något blandade känslor. Ur vissa vinklar kan man inte låta
bli att förundras och fascineras över hur
magniﬁk, imponerande och elegant den
är. Från andra vinklar får man intryck
att den är en prototyp som ännu inte
är helt färdig. Den verkar t ex sakna
stötfångare. (Man har ju under senare år
vant sig vid att de ﬂesta nya bilar har ett
rejält ”underbett” såväl fram som bak.)
Oavsett vilket så väcker de väl tilltagna
måtten respekt. Exempelvis är däcken
hela 78 cm höga, eftersom man på
Rolls-Royce Motor Cars menar att en
gammal regel för Phantom är att däckens höjd skall motsvara ungefär hälften
av bilens höjd, i Phantoms fall
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163 cm. Associationerna till 1920- och
30-talets magniﬁka Rolls-Royce Phantom I, II och III - modeller tillverkade
”regardless of cost” - inﬁnner sig lätt,
vilket också är meningen. Man säger
sig dessutom vara inspirerad av Silver
Clouds design samt Silver Shadows
tekniska framsynthet. Ingen kan dock
säga annat än att Phantom sticker ut
– den är ingenting för personer som vill
undgå att synas, dock syns man inte
själv inuti bilen. Interiören är klassiskt
vacker med tjocka mattor, valnöt, krom
och väldoftande läder i massor. Det är
dock inte pråligt, utan klassiskt diskret
utan överdrifter. Även Peter Haventon
avslutar sitt test i Connoisseur nr 2
2005 med att det är många företag som
ger mindre valuta för fyra miljoner än
Rolls-Royce...

Man hamnar lätt i drömmarnas värld
då man studerar Phantoms eleganta
broschyr. Eller broschyr: Det handlar
mera om en bok i liggande A4 med ett
särskilt, vackert bildgalleri, mycket
tjockt papper och hårda pärmar. Det
framgår bl a att man numera sänker
ned The Spirit of Ecstasy genom att
trycka på en knapp på instrumentpanelen. En annan knapp gör att en blänkande valnötspanel glider undan varvid
TV:n blir synlig, med tillhörande satellitnavigeringssystem. Och glöm det där
med kassettstereo! Här handlar det om
ett integrerat ljudsystem med 15 högtalare och nio (!) förstärkare som sägs
erbjuda ”en helt ny och unik ljudupplevelse för alla i bilen”. Jag hittar dock
i standardutrustningen ingen bar med
tillhörande Rolls-Royce originalpluntor och dito kristallglas i Phantom,
så hustrun och jag får väl fortsätta att
hålla till godo med vår nuvarande Silver Spirit – den är ju i detta avseende
bättre utrustad för livets nödtorft. Och
om man beställer en enbart standardutrustad Phantom så ingår inte heller den
helt livsnödvändiga champagnekylen
(dock oftast använd för privatimporterad starköl – men det behöver ju
ingen få veta). Den får man tydligen
precis som tidigare själv komplettera
bilens bagageutrymme med... Men som
sagt, utrustningslistan är lång...så man
behöver inte sakna något. Och ”drink
cabinets” (med glas och karaffer) och
ﬂaskkyl är naturligtvis vanliga standard
options. You just have to ask (and pay)
for it.

Varje Phantom byggs efter kundens
önskemål. Baksätet kan fås i två standardvarianter: Antingen två separata, överdådiga fåtöljer eller en U-formad, magniﬁk
”loungevariant” för tre personer, där inga
ansträngningar har sparats för att åstadkomma lyxigast möjliga utförande. Karossen är utformad för att skydda passagerarna mot insyn och oönskad närkontakt:
C-stolpen är så bred att man inte utifrån
kan se baksätets passagerare. Bak- och
framdörrarna bildar tillsammans en skyddande gång då man kliver ur bilen. (Och
paraplyer ﬁnns ju påpassligt tillhands
inuti bakdörrarna.) Genom att bakdörrarna är upphängda i bakkant (”coach
doors”) får man dessutom (med stängda
framdörrar) vackrast möjliga passage ur
bilen, med tanke på väntande fotografer
och publik. Perfekt för Hollywoodstjärnor
som anländer till Festivalpalatset eller
Hôtel Carlton vid ﬁlmgalan i Cannes! Det
är också lätt att tänka sig hur man iklädd
smoking respektive aftonklänning anländer till en välgörenhetsafton med någon
känd världsartist i Monaco och kliver
ur bilen vid entrén till exklusiva Monte
Carlo Sporting Club eller Hôtel de Paris,
efter att dörrvakten i sin eleganta kostymering utifrån öppnat bakdörren. Eller till
en exklusiv bankett på Hôtel Negresco
i Nice, där conciergerna som svarar för
dörröppnandet ser ut som hämtade ur en
operett. Måste bara kolla om grannens
son kan tänka sig att köra bilen mot en
mindre ersättning. Han kan ju dessutom
få pengar att svänga ned till McDonaldʼs
medan han väntar... Som sagt, det är lätt
att drömma sig bort...
Välkommen tillbaka, Rolls-Royce!
Jan Möller
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Rolls-Royce 100 år – igen!
Så är det då dags att ﬁra ännu ett
100-årsjubiléum! Välkommen att ﬁra
Rolls-Royce Ltds 100-årsjubileum den
15 mars 2006!
Den 4 maj 1904 träffades the Honerable
Charles Stewart Rolls och (sedermera
Sir) Henry Royce för första gången för
att äta en gemensam lunch på Midland
Hotel i Manchester. (Detta möte ﬁrade
vi ju på sina håll grundligt den 4 maj
2004.) Trots mycket olika bakgrund
ﬁck de genast mycket god kontakt, bl
a eftersom de båda ansåg att dåtidens
(utländska) bilar inte var tillräckligt
tillförlitliga. Efter lunchen ﬁck så Rolls
provköra Royce lilla bil, som han hade
hört så mycket positivt om. Man kom
fram till att Rolls i sin exklusiva bilaffär i London skulle sälja alla de bilar
Royce kunde tillverka i sin fabrik (med
huvudsaklig inriktning på elektriska
apparater) på Cooke Street i Manchester och att dessa bilar alla skulle bära
namnet Rolls-Royce. Redan tidigt var
inriktningen att man skulle göra världens bästa och mest pålitliga bilar – och
att dessa bl a skulle kunna användas för
färder till och från den Franska Rivieran, där många välbärgade engelsmän
inklusive drottning Victoria då tillbringade vintern. Dessa föresatser var
mycket radikala för sin tid samt visade
på ett ovanligt gott självförtroende.
Med tiden framgick det dock att man
nog faktiskt hade lyckats. Man vann
den ena tillförlitlighetstävlingen efter
den andra. Rolls körde dessutom RollsRoyce i olika rallyn och vann ﬂera
hastighetstävlingar, inklusive mel60

lan England och Monaco på Franska
Rivieran.
Även affärerna gick mycket bra. Den
15 mars 1906 bildades därför det
gemensamma bolaget Rolls-Royce
Ltd. Detta år tillverkade man även den
legendariska och sannolikt nu ovärderliga silverfärgade Rolls-Royce som
ﬁck det berömda registreringsnumret
AX 201. Denna var enligt uppgift det
första exemplaret av den nya sexcylindriga modellen 40/50 hp, vilken
således också fyller 100 år 2006. Bilen
användes bl a i olika tävlingar för att
bevisa Rolls-Royce fantastiska och
unika driftsäkerhet. Den var ju silverfärgad och gick så tyst att den upplevdes som ett spöke. Följaktligen ﬁck den
och sedermera alla andra 40/50 hp-bilar
”smeknamnet” Silver Ghost. Man började nu annonsera om dessa bilar med
sin nya slogan:”The Best Car in the
World”. Och resten är historia...
I Göteborg är vi i full färd med att planera för ett trevligt 100-årsﬁrande den
15 mars 2006, ett ﬁrande förhoppningsvis värdigt världens mest respekterade
bilmärke. Men även medlemmar från
andra delar av landet är givetvis välkomna! (Vi hoppas bl a kunna erbjuda
rabatterad hotellövernattning för dem
som så önskar.) Tommy Strömberg har
likaså börjat fundera på ett ﬁrande i
Stockholmstrakten. Mer info om planerna kommer förhoppningsvis redan
i nästa bulletin. Vi avvaktar f n besked
hur moderklubben har för avsikt att ﬁra
hundraårsjubiléerna. Kanske blir det
som den 4 maj 2004 ett gemensamt och

samtidigt ﬁrande över hela världen!
Vi välkomnar dessutom alla initiativ
att ﬁra 100-årsjubiléet på ﬂer platser i
landet och sprider gärna info om detta.
Den 15 mars är nämligen en onsdag
när kanske inte alla RREC-medlemmar
är lediga, vilket kan göra att ﬁrandet
bäst sker lokalt eller möjligen vid något
annat tillfälle. Frågan är dessutom hur
vädret blir och hur många som är beredda att ta ut bilarna i mars. Men som
sagt, vi återkommer.
Jan Möller

Pristagare i
Crewe-lotteriet
Första pris i Crewe-reselotteriet vanns
av Bengt B Brunsson i Mellerud. Priset
bestod i en resa för två personer till
Bentley Motors i Crewe inklusive uppehälle. Allt var sponsrat av Bentley
Stockholm.
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Sökes
30-tals Marchal foglamp enligt bild.
Kjell Lind 0321-416 08
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Annons Alfredssons offset.
Dom ﬁxar den själva!

AB Dalsjöfors Bil & Kaross,
Renoveringar utföres
Eino Nuorimaá
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Jan E Grynning
Pl 3188, 442 95 KUNGÄLV

Besöksadress: Vävra, väg 168 mot Marstrand
Tel 0303-22 74 13 Fax 0303-22 70 94 Mobil 0705-22 74 13

BIL &
INDUSTRIBROMSAR AB

BILRESERVDELAR FERODO Friktionsmaterial.
Vi svarvar bromstrummor, bromsskivor och
svänghjul. Renoverar bromsok. SPEC limmar
alla typer av bromsbackar och friktionsmaterial
för industriella ändamål. Planar även Toppar.
Öppet: Måndag-Torsdag 7.30-17.00, Fredag 7.30-15.99

Tomtebogatan 11, Box 21004, 100 31 Stockholm

Tel. 08-34 75 98, Fax 08-32 55 46

NORRORTS BIL & VANSERVICE AB

Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
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Äventyr à la Carte
På vår meny ﬁnner du många minnesvärda reseupplevelser.
Låt oss servera ett axplock av komfortabla äventyr.
På Karibiens gröna sagoö Mustique njuter du i egen villa
med diskret personal.
Till Afrika reser du kanske på en magisk långweekend och
hinner med både Safari och Nairobi-besök i Papa Hemingways
anda. Eller deltar du kanske hellre i vår årliga Kilimanjarobestigning? Äventyrligt och krävande, men ändå komfortabelt
med lokala bärare, guide och kock..
I Provence, och Catalunien glider du med fördel fram på cykel
och charmeras av landskapet, dofterna och det ljuva livet.
Kontakta oss för mer information om utvalda och
skräddarsydda arrangemang för enskilda och mindre grupper.

exclusivetours
Tel 08-411 67 90, fax 08-411 67 92
e-post: info@exclusivetours.se

Nickel
Krom
Eloxering
Sliperi

Reparation
Svetsning
Riktning

SPECIALITET: VETERANBILAR och BÅTAR
”29 år i branschen”
Södra Hammarbyhamnen
Lumaparksvägen 15, 120 31 Stockholm
Tel 08–644 28 97, Fax 08–644 81 13
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Ett modernt Hotel med pensionatsanda och personlig prägel.
Beläget vid brofästet mitt i Skansenparken. 35 moderna rum, lounger,
matsalar, konferensutrymmen, vinkällare – och sommartid
uppvärmd swimmingpool.
Många bra golfbanor inom räckhåll.
Skyddad parkering och om så önskas tillgång till garage.
Vi har erkänt bra kök med ﬂera specialiteter.
Priser, menyer, bilder ﬁnner Ni på vår hemsida www.hotelskansen.com.
Eller ring till oss så sänder vi våra broschyrer.
Medlemmar i RREC erhåller 10 % i avdrag på ordinarie hotellrumspriser.
Säg till när Ni bokar.

Färjestaden – Öland • Tel 0485–305 30
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FRAMTIDENS PELLETSTEKNOLOGI

Intresserad av nyheten som
revolutionerar uppvärmningen
av småhus?
Till halva investeringen jämfört
med bergvärme.

EcoTec värmesystem AB, Box 2103, 511 02 Skene. Tel. 020 - 28 55 40

www.ecotec.net
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UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB

Rolls Royce Phantom I Sedanca de Ville
by Barker 1929. Tidigare ägd av Prinsessan
Dianas familj. Mörkt olivfärgad med svarta
skärmar. Vackert patinerat skick och mekaniskt
totalrenoverad.

Aston Martin Lagonda 1982. Vänsterstyrd lågmilare, 1 900 mil. Vit med crèmefärgat
skinn. En helt unik bil som tillverkats för hand i endast 638 exemplar. Bilen, som har all
tänkbar utrustning, är något alldeles speciellt att färdas i. En bil med mycket intressant
potential för framtiden.
Aston Martin Virage Volante 1991. Premiärbilen, den enda i sitt slag från Birminghamutställningen. Röd med svart skinninredning. Bilen är i nyskick och nyservad av fabriken. En
unik och vacker cabriolet med mycket god potential för framtiden.
Bentley R-type 1953. Vinröd och svart med cognacsfärgat skinn. Mycket fin bil med
överväxel. Bilen, som är välkänd i RREC, har stor sollucka och har samtliga verktyg. En
mycket trevlig och användbar bil för alla tillfällen
Jaguar XKR Cabriolet 2001. Obs! nya modellen. Mörkblå med mörkblå suflett och svart
skinninredning. Absolut fullutrustad med telefon och GPS. Endast 3 900 mil. En skönhet
med mycket god potential för framtiden.
Maserati Royale 1988. Grafitmetallick med crèmefärgat skinn. Maseratis mest luxiösa
bil, tillverkades för hand i endast 48 exemplar. Den har Maseratis legendariska 4,9 liters V8.
Ett fynd för Maseratiälskaren.
Morgan Plus 8. 1991. British Racing Green med beige vacker skinnklädsel. En svensksåld
bil i nyskick som endast körts 387 mil.
Panther De Ville 1979. Unik handgjord bil med aluminiumkaross. Tillverkad i endast 46
exemplar. Svart med vacker röd skinninredning. Vänstersyrd och endast körd ca. 3.500 mil.
Bilen för Dig, som uppskattar kvalitet och skönhet.
Visning efter överenskommelse.
Vi köper gärna Er fina bil kontant. Vi åtager oss gärna säljuppdrag.
Ring för besök. Vi finns också på www.pascocar.com. Välkommen!

Tel 0707-56 46 60, 08-756 38 30, garage 08-624 06 50.
pasco.car@swipnet.se
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