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O R D F ÖRANDENS ANTECKNINGAR
Vår ordförandes spalt
text och bild Göran Berg
Bäste medlem!
Du ﬁck vänta länge på vår
första Bulletin men här är
vårt andra nummer! Saken
är ju den a� när vi, klubbens nya styrelse, tillträdde
vid halvårsski�et hade ingen Bulletin producerats under året och det fanns inte
heller något material förbere� för nästa nummer. Vi ﬁck starta
med nästan tomma händer, tryckeriet
hade gå� i konkurs och den hjälp vi
få� lö�e om a� redigera tidningen
uteblev. Tala om en jobbig start för vår
redaktör, Jan Möller. Men e�er idogt
arbete och med resolut hjälp från vår
styrelseledamot Thomas Nuorimaa
och hans medarbetare, kom vårt första nummer ut från trycket i början av
november. Det numret liksom de�a
har vi gjort till dubbelnummer, de
innehåller ungefär dubbelt så många
sidor som tidigare Bulletiner brukat
innehålla vardera.
Vi har också satsat på färgtryck. Vi
anser a� en klubb av RREC´s dignitet
bör ha en medlemstidning som svarar
upp mot de kvalitetskrav som Du som
medlem har rä� a� begära. Färgtryck
kostar en slant extra, men vi kalkylerar med a� en hög kvalitet på Bulletinen skall ge oss ﬂer annonsörer och
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delvis kompensera för merkostnaden.
Det har nu gå� e� halvår sedan årsmötet i Lundsbrunn
och jag kan intyga a� det har
varit e� inspirerande arbete
för den nya styrelsen a� sä�a
oss in i alla uppgi�er och få
sä�a vår prägel på klubbens
utveckling. Vi har fortfarande
mycket a� ta tag i, och vi tar tacksamt
emot synpunkter på vårt arbete och
förslag till aktiviter som Du som medlem vill se i vår klubb. Till nästa nummer hoppas jag f.ö. vi får plats med
a� summera den enkät som gavs ut
i samband med årsmötet som många
svarat på, och som givit oss god vägledning.
Förberedelserna för klubbens viktigaste enskilda aktivitet – Årsmötesrallyt – är i full gång. Tommy Strömberg
håller i trådarna, vilket garanterar a�
det blir e� trivsamt evenemang. Vi har
förlagt mötet i Stockholms närhet till
helgen 3-4 juni och utny�jar det förhållandet a� tisdagen den 6 juni, Sveriges nationaldag, som bekant numera
är helgdag. Vi har antagit a� de ﬂesta
har måndagen som klämdag och
därför lagt lördagen som tillresedag
med rally, årsmöte och festmiddag på
söndagen och använder måndagen

O R D F ÖRANDENS ANTECKNINGAR
till en aktivitet som vi tror klubbens
många Shadow ägare speciellt kommer a� uppska�a. E�er förslag från
Lars Amarald, samordnare i vår Tekniska Kommi�é, har vi engagerat Ian
Rimmer och Steve Lova� för a� hålla
e� Silver Shadow Seminarium, exklusivt för Svenska Sektionens medlemmar den 5 juni. Det är Ian och Steve
som brukar stå för seminarierna i The
Hunt House så det är den yppersta
expertis vi får tillgång till! Vi räknar
med a� kunna erbjuda förmånliga hotell priser för dem som önskar stanna

över en na� extra, kanske för a� roa
sig litet extra i Kungl Hufvudstaden,
före hemresa under tisdagen, så det
kan bli en riktig långhelg för dem som
har långt a� resa. Notera tiden i Din
kalender, program och inbjudan kommer en bit in på 2006!
Till sist: God Jul, Go� Ny� År och väl
mö� på klubbens evenemang under
2006!
Göran
goran.berg@rrec.se

Ordförandens
Silver Wraith -57

Tack för den nya ordförandeklubban
Styrelsen för RREC Swedish Section
vill härmed framföra si� varma tack
för den mycket eleganta ordförandeklubba som sektionen erhållit i gåva
av Tommy Strömberg. Klubban i
vackert ädelträ har clublogon i relief
samt inskriptioner med namn och årtal för de som hi�ills varit ordförande
i sektionen, d v s Claes Wretfors, Leif
Svensson och Göran Berg.
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LEDAREN
Redaktören har ordet

text Jan Möller
bilder Jan Möller, Göran Berg m ﬂ
Först vill jag berä�a a� jag är mycket
glad a� Svante Runberger nu tagit på
sig a� f o m de�a nummer
svara för layouten. Svante
är dels mycket bra på detta, dels gör han alltid de
uppgi�er han tar på sig på
bästa tänkbara sä�. Se bara
på artikeln om Slo�srallyt i
de�a nummer! A� vi dessutom bor nästan inom cykelavstånd från varandra
är e� stort plus.
Vi har så även valt e� ny� tryckeri. Vi
hoppas a� även de�a skall fungera väl
så a� alla medlemmar framöver regel-

bundet skall få en aktuell och varierad
klubbtidning fyra gånger per år där
alla skall kunna hi�a något
som intresserar.
Nåväl. Så har de ﬂesta av
oss nu ställt in våra kära
ﬁnbilar för vintervilan – i
min och hustruns fall e�er
en liten s k A-service, i sy�e
a� förebygga framtida problem. Det känns dessutom
skönt a� veta a� allt är OK
inför nästa säsong. Såväl Silver Spirit
som Silver Shadow är ju konstruerade
för a� servas rikligt. De börjar dessutom alla a� uppnå en aktningsvärd

Redaktörens Silver Spirit framför Stora Torp i Göteborg
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ålder – åtminstone i förhållande till
många vardagsbilar. Peppar, peppar
ta i trä – de�a har visat sig fungera
hi�ills: E�er en jä�eservice – en s k
D-service – då vi köpt bilen 1998 har
vi varit helt förskonade från läckande
slangar etc e�ersom alla sådana och
alla vätskor etc nu är by�a. Så har vi
samtidigt by� olja i motorn samt fyllt
på lu� till 3.5 kg (ungefär dubbla det
normala lu�trycket) för a� om möjligt slippa pla�or på däcken. Den är
nytvä�ad och står skyddad för damm
och annat otrevligt under si� tygöverdrag. Förhoppningsvis skall det
bli några dagar med torrt och ﬁnt
väder även under vintern då Rollsen
kan få komma ut och rulla – helst en
gång i månaden. Jag brukar då dess-

utom köra alla fönsterhissar och andra motorer upp och ner och fram och
tillbaka, även de�a för a� försöka förebygga framtida problem. Hitintills
har därför vår nuvarande mörkblå Silver Spirit erbjudit e� bekymmersfri�
ägande med många ﬁna upplevelser.
Den tidigare ägaren Björn Holmqvist
hade uppenbarligen tagit väl hand om
bilen, till glädje även för oss.
Sensommaren och hösten 2005 erbjöd många trevliga upplevelser inom
RREC:s ram. Det har ju de facto i år varit ﬂer RREC-aktiviteter än någonsin
tidigare under denna period. Slo�srallyt var som vanligt mycket trevligt,
i år bl a med e� äkta skånskt ålagille
som en av höjdpunkterna. Familjerna

Silver Ghost ägd av Göteborgs Stadsmuseum, se ledaren av Jan
Möller i förra numret
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Lennström och Norén hade dessutom
ﬁxat bästa möjliga sensommarväder,
så det var en ständig ström av lokalbefolkning till stranden just invid hotellet. Läs Svante Runbergers trevliga
och initierade artikel om Slo�srallyt
längre fram i tidningen. Som medlem
av Munskänkarna och med ovanligt
goda kunskaper om såväl mat som
dryck kan Svante som ingen annan
beskriva Slo�srallyts gastronomiska
höjdpunkter, Åkessons vintillverkning
m m. Själv förstod jag inte ens häl�en
av allt det som Svante uppfa�at.
Under ålagillet förekom en mängd
härliga snapsvisor samt berä�ades e�
stort antal roliga historier - o�a med
lille Kalle som huvudperson. Själv
hade jag vid det laget dessvärre drabbats av migrän, men hade tack vare
RREC:s alla underhållande medlemmar, personal och dragspel mycket
roligt ändå. Jag lovar dock a� återkomma nästa gång bl a med historien
om kondomen och den Rolls-Royceägande greven – he�e han förresten
inte Carl någonting, o�ast kallad Calle? V
Välj själv om de�a skall uppfa�as
som e� hot eller e� lö�e!
Ä
Även
vår kära ordförande Göran Berg
med hustrun Ylva hade ordnat bästa
tänkbara sensommarväder under deras likaså mycket trevliga endagsrally
på Bjärehalvön, vilket också framgår
av en särskild artikel. Ylva och Göran
lovade dessutom i en svag stund (näs8

tan) a� göra rallyt i trakterna av Torekov och Båstad till en tradition, vilket
vi självklart välkomnar.
Ane�e och Kjell Lind arrangerade så i
slutet av oktober en mycket uppskattad garageträﬀ, där vi bl a hade möjlighet a� beskåda deras egen fantastiska bilsamling, som gjorde alla närmare femtiotalet besökare saliga av
lycka: Jag räknade till sammanlagt sju
vackra Rolls-Royce och Bentley från
tidigt 1920- till sent 1940-tal, ﬂertalet
i absolut toppskick, dessutom Buga�i,
Porsche, Jaguar, Ferrari, MG and you
name it! Härutöver fanns y�erligare
e� antal vackra bilar på plats. Vi hade
med andra ord mycket a� vila ögonen
på denna dag.
I början på september hade Rohdins
under två dagar si� populära, årliga
öppna hus, där bl a e� stort antal salubilar samt bilar under renovering
kunde beskådas – bland de senare
t ex Phantom I, II, III och V. Mer än
300 besökare och närmare 100 RollsRoyce och Bentley fanns på plats. Från
styrelsens sida gjorde vi dessutom en
liten drive för a� värva nya medlemmar till RREC.
Anders Rohdin har först på senare tid
få� veta a� just hans Bentley S 1955
fanns med i Rolls-Royce utställningsmonter på Earls Court då man introducerade Bentley S och Rolls-Royce
Silver Cloud för Londonborna hösten
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1955. Alf Svensson i Motala äger dessutom den andra bil som ställdes ut vid
de�a tillfälle – en mycket ﬁn Silver
Cloud 1955. Båda dessa utställningsbilar medverkade samtidigt vid Rohdins öppna hus i början på september,
vilket måste sägas vara litet speciellt.
Man uppmärksammade dessutom
då särskilt dessa modellers 50-årsjubileum. Läs Tommy Strömbergs och
undertecknads artikel om Rohdins
öppna hus!
Tommy Strömberg skriver i de�a
nummer även om den ﬁnska sektionens trevliga rally.

Månadsluncher har under hösten förekommit i såväl Stockholm som Göteborg. I Stockholm kommer man f
o m januari a� byta till Etnograﬁska
muséets restaurang rakt över gatan,
men samma dag och tid som tidigare.
I början av december arrangerades
så RREC:s båda julbord. I Stockholm
skedde de�a på Skärgårdskrogen i
Saltsjöbaden med Tommy Strömberg
som arrangör och i Göteborg på Restaurant Sjömagasinet med Claes-Thure Flinck som arrangör. Rapporter från
julborden kommer i nästa nummer.
Kjell Lind skriver i de�a nummer om
sin och Håkan Wolﬀs fantastiska resa
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med den de Geerska Silver Ghosten
till bl a dess första hem Lövstabruks
Herrgård i Uppland samt Sunnanå
Säteri, där man träﬀade dagens Louis
de Geer, sonson till förste ägaren med
samma namn. Man besökte likaså familjen Wachtmeister på bilens andra
hem Tistads Slo� – även där var det
sonsonen till tidigare ägaren som kunde provsi�a. Så vann man även bland
femtiotalet andra mycket vackra bilar
Prins Bertil Memorial (f d Gärdesloppet) med prinsessan Lilian som prisutdelare och den nye motorprinsen Carl
Philip som assisterande sådan. Läs om
allt de�a i Kjells intressanta artikel!
Som diskuterades i förra numret har
styrelsen och jag själv ambitionen a�
försöka göra en så bra klubbtidning
som möjligt, med de restriktioner
som gäller. Vi är tacksamma för a� så
många skribenter bidragit med intressanta artikelmanus till de�a nummer.
Vi vill ändå åter vädja till alla medlemmar a� skicka in förslag till artiklar
och notiser, om möjligt som bilaga i
Word till e� mail, men även som (helst
inte handskriven) text på e� vi� papper, som vi då försöker a� scanna in.
Bilder är likaså välkomna, helst på en
CD, men även pappersbilder. Adresserna hi�ar Du på omslagets insida.
Mycket välkommen med Di� bidrag!
Och om Du vill ha hjälp med de�a så
ﬁxar vi gärna till språket, bara Du står
för innehållet!
I nästa bulletin berä�ar bl a Eva Andersson om det fantastiska rally på
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Borneo som hon och maken Kjell deltog i under våren 2005. För de ﬂesta
av oss andra stannar det ju tyvärr vid
en dröm a� få deltaga i denna typ av
rallyn. De 69 bilarna transporterades
från England till och från Borneo på e�
särskilt chartrat fartyg. Och Eri Heilĳgers från moderklubben, som många
i Svenska sektionen lärt känna genom
åren, var som vanligt huvudperson i
e� antal roliga upptåg, allt kryddat
med hans härliga, engelska humor and his very perfect the Queens English. Det är ju inte utan a� man blir litet avundsjuk på hans suveräna u�al.
I nästa nummer är avsikten även a�
särskilt uppmärksamma någon eller
några av e� antal aktuella jubilarer:
Rolls-Royce Silver Ghost (40/50 Hp)
som 2006 fyller 100 år - liksom företaget Rolls-Royce. Under 2005 blev
Rolls-Royce Silver Cloud och Bentley
S 50 år. Rolls-Royce Silver Shadow och
Bentley T fyllde 40 år. För Rolls-Royce
Silver Spirit och Bentley Mulsanne var
det 25 år sedan dessa modeller såg dagens ljus. Det ﬁnns alltså mycket a�
ﬁra och skriva om. Vi kommer dessutom a� rapportera om läget och kommande nyheter från dagens Bentley
och Rolls-Royce. Dessutom återkommer Anders Rohdin med ännu e� avsni� i den intressanta artikelserien om
renoveringen av hans Bentley S.
Jag vill här slutligen ännu en gång
tacka alla Er som svarat för och deltagit i årets alla trevliga RREC-arrangemang samt alla Ni som bidragit
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till de�a nummer, inte minst Tommy
Strömberg, som utöver skrivandet
ännu en gång skö� distributionen.
Göran Berg har bidragit med många
trevliga bilder. Och som sagt, Svante
Runberger svarar för den snygga nya
layouten. Vi hoppas a� både den,
innehållet och färgtrycket av många
skall upplevas som e� ly�. Vi räknar
däremot i fortsä�ningen med a� tidningen bl a av portoskäl skall begränsas till fyra nummer på 48 sidor per år.
Och som sagt, Du är mycket välkommen med egna bidrag!

Så vill jag på hela styrelsens och redaktionens vägnar tillönska alla en
god jul och e� go� ny� år med många
trevliga upplevelser och kanske en eller annan julklapp med anknytning till
vår kära hobby. Det senare hjälper ju
Siv i klubbshopen så gärna till med.
Bästa entusiasthälsningar från Er förtrogne redaktör.
Jan Möller

De�a, och mycket annat, kan Du köpa i klubbshopen, kontakta Siv, clubshop@rrec.se
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KOMMANDE EVENEMANG
Evenemangskalender
Nyårsa�on 31/12 kl 10.30 - Sylvetserträﬀ i Stockholm
Fotstegsglögg utanför Södra Teatern vid Mosebacke Torg, däre�er kortege via Engelska Kyrkan till
Restaurang Godhem. De�a är e� traditionellt arrangemang av AHK´s RR/Bentley och MG sektionerna, som vi är inbjudna a� deltaga i. Info genom Håkan Johansson (tel nr 0705-90 55 58)
RREC Månadslunch Stockholm:
Första måndagen varje månad kl 12.30 med början 2 januari på Etnograﬁska Muséets lunchrestaurang. Pris ca 65 kr inkl. smör, bröd och sallad. Etnograﬁska Muséet, Museivägen, Stockholm (OBS
glöm ej betala P-bilje�). Upplysningar Tommy Strömberg (tel. 08 – 759 05 05 eller 0705 – 17 18 77).
Ingen föranmälan krävs! Se även separat unformation.
e mail: tommystromberg@mac.com
RREC Månadslunch Göteborg:
Sista tisdagen i varje månad kl. 12.00. Nästa lunch den 31 januari, 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! Se även separat unformation.
31 mars-1 april 2006
Gourmeta�on på Bjertorps Slo�, med vinprovning under ledning av klubbens Munskänk Svante
Runberger, se vidare sid 16.
6-9 april 2006
Vi planerar en bussresa till Techno Classica i Essen – Europas största inomhusmässa för klassiska
bilar. Mässan pågår 6-9 april. Se vidare sid 15, men hör gärna av Dig redan nu om Du är intresserad!
2-6 maj 2006
Silver Shadow 40års-jubileumsrally i Skotland
20 – 21 maj 2006
Planerad väs�räﬀ med överna�ning på Fars Ha�. Förslag från Håkan Johansson
24 - 19 maj
AHK´s RR/Bentley sektionens årliga rally, denna gång till Åland, Kökar och Ekenäs. Info genom
Håkan Johansson (tel 0705-90 55 58)
25-27 maj 2006
Danska Sektionens Forårsrally går av stapeln i trakten av Aalborg i Kristi Himmelfärdshelgen.
3-5 Juni 2006
Svenska Sektionens Årsmöte och Rally i Stockholmstrakten. Tommy Strömberg m.ﬂ. håller i
trådarna. Reservera tiden!
24-31 augusti 2006
RREC´s Euro Rally går i år i Norge med start i Ullensvang och mål i Solstrand (nära Bergen).
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Tisdagsluncherna i Göteborg
åter på Park Avenue Hotel
Jan Möller
Legendariska Park Avenue ﬁck som
bekant ny ägare från förra årsski�et,
då Elite Hotels of Sweden med hotellkungen Bicky Chakraborty som
ägare tog över dri�en av Göteborgs
klassiska och mest kända hotell, som
har ha� ”alla” megakändisar som
gäster – kungar, dro�ningar, prinsar,
prinsessor, presidenter, politiker, FNchefer, musiker, förfa�are, skåde-spelare, idro�sstjärnor and you name it.
Många har även ha� hotellet som e�
andra hem: bl a brukar kungen diskret
bo i en av de mindre sviterna vid sina
Göteborgs-besök. Och den legendariska Göteborgska redarsocieteten med
familjen Broström i spetsen hade en
gång Park Avenue som si� egna speciella va�enhål med sina Rolls-Royce
parkerade på rad utanför. Hotellet,
som nu heter Elite Park Avenue Hotel,
genomgår f n en omfa�ande renovering och utbyggnad för i storleksordningen 120 Mkr, vilken beräknas vara
avslutad under 2006. Hotellet (med
fyra stjärnor) är dock inte längre Göteborgs mest luxuösa, snarare numera
e� bä�re förstaklasshotell. De stolta
traditionerna si�er dock fortfarande
”i väggarna”.
Elite Hotels of Sweden har för andra
året i rad utse�s till ”Bästa hotellkedja

i Sverige” av tidningen Aﬀärsresenären. Elite Plaza Hotel i Göteborg ﬁck
dessutom, även de�a för andra året
i rad, pris som ”Bästa aﬀärshotell i
Sverige”. Femstjärniga Plaza (där ju
bl a Bentley Stockholm visat upp sina
produkter) är troligen numera även
Göteborgs mest luxuösa.
Park Avenues restaurang har nu åter
öppnats e�er en genomgripande ombyggnad. En del av serverings-personalen från den förra regimen är dock
kvar, trots nya ägare, varför vi kan
räkna med a� Mats m ﬂ trotjänare
åter kommer a� göra si� bästa för a�
få alla gäster a� trivas, vilket de brukar lyckas med.
Restaurangen har få� en fransk-inspirerad brasseriprägel med modern
karaktär. Den drivs i regi av Vassa Eggen och Swedish Taste, varför det bl
a tidvis kommer a� ﬁnnas en Årets
Kock i köket, som följaktligen håller
mycket hög klass. À la carte-priserna
har som väntat ökat och portionerna
minskat något. Konceptet känns igen
från lyxrestaurangen Svea Hof på Elite Plaza. Det ﬁnns dock få ställen som
har kunnat erbjuda sådana gastronomiska höjdpunkter i Göteborg under
senare årr som just Svea Hof. Och även
där har man ha� en Årets Kock i köket, även om Christian numera driver
egen krog invid kajkanten i Fjällbacka.
Det återstår nu a� se hur den nya restaurangen på Park Avenue kommer a�
13

KOMMANDE EVENEMANG
stå sig – priserna är dock än så länge
långt ifrån Svea Hofs.
Vi träﬀas därför åter kl. 12.00 sista
tisdagen i varje månad på Elite Park
Avenue Hotel, Kungsportsavenyn
36-38, Göteborg, nu på restaurangen
med det något anspråkslösa namnet
Park Avenue Café. Restaurangen erbjuder alla vardagar ﬂera högklassiga
lunchalternativ för 98 kr inklusive e�
go� franskinspirerat bröd och en liten
sallad, men exklusive måltidsdryck
utom isva�en. Det ﬁnns även aﬀärslunch och à la carte för den som föredrar de�a. Telefon till hovmästaren
031 – 727 10 76.
Varmt välkommen till RREC:s trevliga
tisdagsluncher i Göteborg! Nästa gång
är den 31 januari. Ingen föranmälan
krävs. Dessutom: Tack Johan Arnell
för a� Du en gång tog initiativet till
dessa trevliga luncher! Upplysningar
Jan Möller, tel. 031-87 40 10, 0705-87 40
10 eller jan.moller@chalmers.se.

Bentley Arnage dhc, prototyp till kommande Azure
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STOCKHOLMSLUNCHER
Tommy Strömberg

Som Du vet har man sedan e� par
år tillbaka arrangerat lunchmöten i
Göteborg med stor framgång. Där
träﬀas man en tisdag varje månad for
trivsamt umgänge. E�er påstötning
skall vi i Stockholmsområdet nu försöka oss på samma ide.
För a� vi lä�are skall komma ihåg när
dessa luncher äger rum har vi bestämt
a� det sker den första måndagen varje
månad.
E�er a� ha provat de ﬂesta lunchställen i Stockholms området har vi fastnat for Etnograﬁska Museets restaurang där vi får e� eget hörn längst in.
Vi har en mängd olika rä�er a� välja
på. Smör, bröd och salladsbuﬀé ingår
medan dricka och annat tillkommer
det humana priset 65.00 kr.
Vi träﬀas kl. 12.30 och Du behöver ej
göra någon föregående anmälan. Har
Du frågor ring mig gärna på tfn. 0705171 877. Hjärtligt välkommen
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Världens största
TECHNICA CLASSICA SHOW
6/4 - 9/4 2006 Essen / Tyskland

Följ med till världens största utställning för veteranbilar. Vi får se ﬂer än 2000
veteranbilar i 17 utställningshallar. Många av bilarna visas i uppbyggda miljöer. Förutom utställningsbilar, ﬁnns en marknad för gamla bilar, reservdelar
och tillbehör, samt över 130 veteranbilsklubbar representerade. Hotell Scandic
Hilton * * * * är beläget 800 m från mässan. Program
- 6/4 Avresa från Jönköping -Ulricehamn -Borås -Göteborg -Halmstad Malmö -Rödby- Pu�garden –Essen (shopping i Lübeck)
- Överna�ning på det centralt belägna Scandic/Hilton hotell i Essen ****
- 7/4 Frukost. Hela dagen besöker vi mässan.
- 8/4 Frukost. Hela dagen besöker vi mässan.
- 9/4 Frukost. Avresa mot vara hemorter.
Pris: 2.700:- per person i dubbelrum
Tillägg enkelrum 600:- Avbeställningsskydd 200:- per person
Reservation minst 40 deltagare.
FAKTA: Helturistbuss hemorten -enligt program, 3 överna�ningar i dubbelrum
på Scandic/Hilton Hotell Essen (****) 3 frukostar, inträde till mässan 2 dagar och
reseledare.
Bokning/information senast den 1/2 2006 till Kjell Lind, Stora Sko�ek, 523 90
Ulricehamn, tel 0321-416 08 eller 070-982 02 55
Teknisk arrangör: CAB-Resor
Bivägen 10 A
269 31 Båstad tfn: 0431-36 96 55 mobil: 070-591 31 61
Anmälan ar bindande. Anmälningsavgi� 500:- samt eventuellt avbeställningsskydd 200:- ska vara inbetalt senast 14 dagar e�er bokningen och slutlikvid
senast 6 veckor före avresa
Postgiro 273888-8 Bankgiro 528-9715 Bank: Handelsbanken, Båstad
www.cab-resor.se cabres@yahoo.com
15
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Inbjudan till slo�smiddag
med vinprovning på Bjertorps slo�
Fredagen den 31 mars och lördagen 1 april arrangerar RREC och Bjertorps slo�
en liten slo�svistelse på slo�et med vinprovning och femrä�ersmiddag.
Preliminärt program:
Vi ankommer fredagen den 31 mars kl 15.00 och får då e�ermiddagskaﬀe med
hembakat
Vid pass 17.00 startar vinprovningen med goda viner.
Slo�ets gourmetmiddag med femrä�ersmeny serveras vid 19-tiden
Överna�ning i dubbelrum är reserverade för oss och på morgonen får vi en
slo�sfrukost.
Allt de�a för 1 296.- per person i dubbelrum, kostnad för vinprovning och viner
till middagen tillkommer och utgör endast kostnaderna för vinet.
Vi har just nu reserverat 42 platser, och vi behöver innan januari månads utgång få intresseanmälningar från intresserade RREC-medlemmar med familjer.
Eventuellt samordnas de�a arrangemang med 100-årsjubileet av Rolls-Royce
Ltd.
Anmälan till Svante Runberger, tel 031-14 63 06,
e-mail svante.runberger@swipnet.se
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nomhistorisk
Sverige med
deosten
– tillbaka
till ursprunget
n Geerska Silver
En
resa
genom
Sverige
med den de
Ghosten – tillbaka till ursprunget
Kjell Lind berä�ar

Då jag för drygt 4 år sedan köpt den
s k de Geerska Silver Ghosten (53HG)
besökte jag de ställen som bilen ha�
som sin hemadress, Lövsta Bruk i
Uppland och Tistads Slo� utanför
Nyköping. Jag lovade då a� komma
på återbesök när bilen var klar. Sommaren 2005 var bilen till slut klar och
resan planerades.
Det skulle bli en resa genom en del av
Sverige, men det skulle även visa sig

bli en resa igenom en viktig del av landets industriella historia och medföra
möten med många intressanta människor.
Meningen var från början a� köra
Ghosten de ca 150 milen för egen maskin, men då den ena väderleksrapporten före avresan var värre än den
andra samt a� magneten smällt (går i
och för sig utmärkt a� köra på endast
ba�eritändningen men ändå) valde vi

Håkan Wolﬀ ﬂankerad av Gustav (till vänster) och Fredrik Wachtmeister framför
Ghosten och entrén till Tistads slo�
17
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ortens bensinstation under stor uppståndelse för a� sedan köra den sista
milen till Tistad. Historiens vingslag
kändes i den ﬂera kilometer långa allén upp till slottet. När vi parkerat utanför
slo�sporten på samma plats
som bilen stå� på e� fotograﬁ från 20-talet - d v s förra
gången bilen var där - blev
vi mo�agna av Annelie och
Gustav Wachtmeister med
familj. Det var Gustavs farfar
o farmor, Nils Wachtmeister
och Märta de Geer som ﬁck
Ghosten i bröllopspresent av
Märtas far Louis de Geer då
Gustav Wachtmeister bakom ra�en i sin farfars bil
de gi�e sig i mi�en på 20-talet.
Hela familjen Wachtmeister bjöds giBesök på Tistads Slo�
vetvis på en åktur i Ghosten. Under
Undertecknad
tillsammans
med färden berä�ade Gustav bl a a� varje
klubbkamraten Håkan Wolﬀ gav oss höst kom Gustav V till Tistad för a�
i väg och första målet var Tistads slo� jaga. Han hämtades då alltid ”tradii Södermanland. I Stigtomta utanför tionsenligt i Rollsen” på Nyköpings
Nyköping lastade vi av Ghosten vid station. När vi kom tillbaka e�er turen
hade även Gustavs kusin Fredrik
Wachtmeister (komunalråd i Nyköping och ägare till
en
intilliggande
egendom) anlänt
för a� se den bil
han genom åren
hört så mycket om
men inte se� annat
än på fotograﬁer.
Uppfarten till Tistads slo�
a� ta bilen de långa sträckorna på vår
biltransport.
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Meningen var a� även Karl Johan och
Gunilla Bernado�e skulle ha varit på
plats, men de hade strax före åkt till
si� sommarställe i Båstad. Gunilla är
faster till Gustav d v s do�er till Märta
de Geer. Hon har dessutom varit både
intresserad och hjälpsam under renoveringen av Ghosten och har bidragit
med fotograﬁer m m. Och världen är
liten: ur Karl Johan Bernado�es hand
ﬁck jag 2003 mo�aga första pris för
min 1925 New Phantom vid Margaretetorps Classic Car Show.
Slutligen ﬁck vi en visning av slo�et
med Gustav Wachtmeister som guide.
Vi ﬁck veta a� många av slo�ets vackraste och troligen dyrbaraste inventarier var krigsbyten som staten betalt
den förste Louis de Geer (grundaren
till bl a Lövsta och Finspångs bruk)
under stormaktstiden för bl a vapensmide. De hade så småningom och via
Lövstabruk till slut hamnat på Tistad
slo�.

kering till transporten, d v s dragbil
och boggiekärra o s v.
Bobby skulle själv delta på Gärdet såväl som utställare som transportör
av prisutdelarna: Prinsessan Lilian
och Prins Carl Philip. Hyrverket har
nämligen hovet som kund och denna
dag tog man givetvis ut en av hyrverkets riktiga klenoder för a� köra sina
celebra kunder - en Cadillac från 1939
med öppen Norbergskaross.
Med Bobby i Cadillacen (med suﬄetten uppe) som vägvisare styrde vi ut
mot Gärdet under vad som visade sig
bli en av sommarens regnigaste dagar.
Ängen där arrangemanget hölls blev
allt kladdigare och kletigare under
heldagsregnet och det var med viss
bävan jag körde upp på det hala Con-

Prins Bertil Memorial
E�er e� intressant och givande besök åkte vi vidare mot Stockholm. Vi
skulle dagen därpå delta i Prins Bertil
Memorial eller Gärdesloppet som det
tidigare he�e. A� parkera Ghosten utomhus under na�en i centrala Stockholm var inget som vi ens övervägde,
så jag hade i förväg kontaktat Bobby
Bastamow på Hyrverk 1, maken till
hjälpsam vän får man nog leta länge
e�er. Vi ﬁck ställa in Ghosten i hyrverkets garage, tillgång till tvä�hall, par-

Ghosten på den hala rampen vid Prins
Bertil Memorial på Gärdet i Stockholm
cours De Charme podiet, som dessutom inte var mycket större än Ghosten.
Regn och lera glömdes dock snabbt
bort då vi ﬁck 1:a pris för vår bil.
19
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det ställe jag för drygt fyra år sedan
besökte strax e�er jag köpt bilen. Här
mi� i de uppländska skogarna reser
sig portar värdiga e� kungligt slo�
och det är e� av de mest speciella ställen jag någonsin besökt. För a� beskriva denna märkliga plats väljer jag a�
återge e� stycke ur boken om Lövsta
som här följer:
En plats där tiden stannade

Kjell tar emot priset ur prinsessan Lillians hand
E�er prisutdelningen stod vår bil e�er
hyrverkets Cadillac med Bobby som
bl a skulle köra Prinsessan Lillian till
Djurgårdsvillan. Då vi hade bestämt
a� ha följe till hyrverksgaraget ﬁck
även vi kunglig eskort.
V l tillbaka i hyrverkets garage ﬁck
Vä
vi verkligen ny�a av dess tvä�anläggning, e� stort tack till Bobby och
hyrverket för deras hjälpsamhet och
gästfrihet.
Så ställde vi in GPS:en på Lövstabruk
i Uppland, dit en gång i början på 20talet Ghosten levererats som ny och
20

”Jag vågar säga, a� min kära mor ingenting se� av Sverige, om hon inte
ser Leufstad” – så skrev kronprinsen Gustav, sedermera Gustav III, till
dro�ning Lovisa Ulrika 1768. Än i dag
är Lövstabruk en sällsam plats och e�
turistmål som söker sin like. Bland
nordupplands mörka skogar och
karga åkrar ligger e� 1700-talssamhälle som har bevarats nästan orört in
i vår tid, en rest av e� svunnet Sverige
och av en gammal europeisk kultur.
Bruksgatans portar står vidöppna mot
det förﬂutna. Den solgula herrgårdsfasaden speglar sig i dammens mörka
va�en. De�a är Bellmans och Voltaires
tidsålder, Rousseaus och Carl von Linnés. Här levde mäktiga herrar, som
enligt 1700-talsmänniskans ideal ville
förena samhällsny�a och kultur, industrialism och sober förﬁning. Lövsta är
en kulturbygd i vildmarken.
Här har stångjärnshamrarna dånat
från bi�ida till sent, men här har också
barockens musik tonat från cembalo
och klavikord genom herrgårdssalongernas fönster. Rokokodamer med
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sol�ädrar och schäferha� har lustvandrat i parken. Herrar i knäbyxor och
pudrat hår har dry�at dagsnyheterna
från Paris: den första lu�ballongen,
stormningen av Bastiljen, skräckväldet, den franske kungens avrä�ning,
Napoleons fäl�åg.

i dag som en av de största och mest
imponerande prestationerna i svensk
vetenskapshistoria. Därinne stannade
tiden e� lyckligt ögonblick, när man
ännu kunde drömma om a� människans förnu� skulle tämja naturen och
bemästra världsgåtorna.

Det förﬂutna dröjer sig kvar i Lövsta.
Inne i brukskyrkan ﬁnns en av norra
Europas vackraste och förnämsta barockorglar, Cahmanorgeln från 1728.
Abbé Vogler, den tyske musikern,
sa� vid klaviaturen på 1790-talet och
e� eko av hans besök lär än i dag höras i den uppländska folkmusiken.
I en paviljong vid va�net står den
lärde Charles de Geers vetenskapliga bibliotek, en stilla idyll, fylld av
guldskimrande skinnvolymer. Hans
väldiga verk om insekterna räknas

Framförallt är Lövsta e� berömt namn
i industrialismens historia. Ibland
stavas det Leufsta på franskt eller
vallonskt vis, ty de�a är gammal invandrarbygd. Det nutida Sverige har
djupa rö�er här i många bemärkelser.
Här fanns en gång e� av världens förnämsta järnbruk, här lades ekonomisk
grund för det svenska stormaktsväldet. Uppländskt järn och vallonsk
yrkeskunnighet skapade väldiga rikedomar.

Lövsta bruks herrgård, kanske en plats för kommande RREC arrangemang?
21

MIN BIL
Lövstas blomstringstid
Lövsta har alltid varit sin egen värld
och är mångt och mycket än i dag.
Under 1700-talet uppnådde bruket
en storlek, som snarast skulle kunna
liknas vid en mindre svensk stads. På
1770-talet bodde 1 300 personer inom
brukets murar. Med angr
angränsande bruk
– Åkerby, Hilleboda, Tobo, Karlholm,
Strömsberg, Westland och Ullfors –
som alla ingick i de Geers ”furstendöme” regerade baronen på Lövsta över
en befolkning på nära 3 000 personer.
I Lövsta fanns allt vad människorna
kunde tänkas behöva. Förutom ”myndighetspersoner” som directeuren
– baronens förvaltare – prästen, skolmästaren och chirurgen dvs läkaren,
fanns alla tänkbara hantverksyrken
representerade. Därtill krögaren, som
hade särskilt tillstånd a� brygga det
mustiga ölet och a� sälja brännvin. Ja,
det fanns till och med en liten militärstyrka, som skulle försvara bruket i
ofärdstider.”
Besöket på Lövsta
Tillbaka till nutid! Men vore inte de�a
e� ställe a� förlägga en RREC-träﬀ ?
Vi anlände sent i mörker och regn till
Lövsta men blev ändå ﬁnt mo�agna
av Lövstas f d husfru Ingrid Thelin
och vi inackorderade oss på Lövstas
V rdshus. Den byggnad som vi bodde
Vä
i var från 1600-talet - en av de få som
överlevt ryssarnas härjningar. Vi ﬁck
även veta a� huset var hemsökt av
22

diverse spöken m m. Varken undertecknad eller Håkan märkte dock av
några spöken utöver Ghosten, som vi
ju själva ha� med oss.
Följande dag hade det äntligen slutat
a� regna och vi ﬁck tack vare Ingrid
Thelin med ﬂera en mycket intressant dag. Vi blev guidade runt hela
bruket: herrgården med ridhus, stall,
vagnsmuseum, paviljonger m m. Vi
ﬁck också se kyrkan med sin unika
orgel, diverse utställningar m m. Här
ﬁnns verkligen riktigt mycket a� se
och uppleva. T o m kommunens kulturchef kom på besök för a� se ”Baronens Rolls-Royce”, så Ghosten ﬁck
rulla åtskilliga turer på brukets gator
med diverse passagerare. Vi ﬁck bl a
veta a� e� närliggande bruk ha� en
ombyggd Silver Ghost som brandbil.
Denna ”Silver Ghost brandbil” ﬁnns
fortfarande som brandbil, men nu i
USA ägd av Marianne Trädgårdh.
Dagen därpå kom Classic Motors
chefredaktör Thomas Sjölund och redaktör Björn Meyer för a� göra e� reportage om ”De Geers Silver Ghost” i
sin rä�a miljö, och man kan här verkligen tala om den för bilen rä�a miljön.
Hela bruket är i stort helt orört sedan
Ghosten levererades på 20-talet. Vi
parkerade bl a utanför garaget där bilen en gång stod, vid stora trappan där Ghosten fotograferats när den var
helt ny o s v.
Det resulterande reportaget fanns i
Classic Motor nr 10. Jag tycker a� det
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blev mycket lyckat, vår klubb ﬁck lite
reklam och det var ju faktiskt tack var
Classic Motor som jag första gången
ﬁck kännedom om bilen.

Det blev e� trevligt besök och givetvis mycket tal om bilen med alla detaljer då vi ha� en hel del kontakter
under renoveringen. Bl a talade Louis

Utanför Sunnanås Säteris huvudbyggnad. Nuvarande bostad för familjen de Geer.
Louis de Geer i bakgrunden
om a� hans farfar (det var han som
Besök på Sunnanå Säteri
köpte bilen ny) var väldigt svag för
Däre�er begav vi oss av söderut till familjevapen och de�a kom a� bli förSunnanå Säteri en bit utanför Uppsala. klaringen till några konstiga hål med
En mycket vacker gård och nuvaran- förstärkningar på insidan i sidoplåten
de residens för dagens Louis de Geer mellan fram och bakdörrarna. Det vimed familj: Maken till vänliga och sade sig a� här har på varje sida su�it
hjälpsamma människor får man leta e� stort ”de Geers vapen”. Vanligt var
länge e�er. Vi blev bjudna på lunch i annars a� ägarens vapen målades litet
den vackra herrgården och sedan bar och diskret mi� på bakdörrarna. Louis kommentar till de�a var – ”Lulle”
det av ut på provtur.
(som han kallade sin farfar) var inte
mycket för diskretion!
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En annan egenhet som ”Lulle” hade
var a� han låtit tillverka e� enormt antal namnplåtar i äkta silver hos Hallbergs i Stockholm med stämplar och
allt. Dessa silverplåtar spikades på allt
han ägde och Louis hade fortfarande
e� antal av dessa silverplåtar i familjens ägo och hade vänligheten a� donera två av dessa till Ghosten. Dessa
si�er nu i bilen - en fram och en bak.
Enligt Louis har det alldeles säkert
su�it sådana silverplåtar i bilen när
”Lulle” ägde den.
Louis de Geer och hans fru kommer a� åka med oss på något lämp-
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ligt rally under nästa sommar. De är
mycket bilintresserade och har bl a en
12-cylindrig Ferrari. Kanske blivande
RREC-medlemmar?
Under hemresan kunde vi summera
en mycket intressant resa, som varit
mycket rik på upplevelser: ännu ﬂer
än som här kunnat beskrivas. Denna
resa blev därför en mycket ﬁn ﬁnal på
e� långt och mödosamt arbete med
a� först komma över bilen och sedan
återställa den i så nära nog originalskick som möjligt.

SLOTTSRALLYT

n

nom
Sverige
med
deosten
tillbaka
till ursprunget
Slo�
srallyt
- en
vin- –och
Rollshistoria
bland skånska slo�
Svante Runberger berä�ar
Göran Berg har tagit bilderna
Årets slo�srally, gick av stapeln 19 21 augsti och var det femte i si� slag.
Åter hade Åhus Strand valts som bas.
En del av oss har ju minnen från e� tidigare slo�srally d
då vi också huserade
påå Åhus Strand. Emellertid så startade
vi inte där, utan i Ballingslöv.
På fredagen, vid middagstid, samlades
vi i Ballingslöv, inte för e� slo�sbesök,
men för a� få se hur Ballingslövsköken kommer till. I Ballingslöv ligger
en av Sveriges många industrier som
tillverkar köksinredningar och även
badrumsinredningar. Vi startade med
en lunch, som Ballingslöv så vänligt
försåg oss med. En riktigt rustik lunch
med py�-i-panna med ägg och rödbetor som sig bör.

E�er lunchen delade vi upp oss i
grupper för en företagspromenad.
Den guide jag ﬁck mig tilldelad var
marknadschef på företaget, och han
var en riktig säljare. Företaget är inklämt mellan samhället Ballingslöv
och stora stambanan från Stockholm,
så all utvidgning har få� bli på längden, och riktigt långt ﬁck vi gå. Det
ﬂesta köksinredningarna tillverkas
av spånskivor, antingen folierad eller fanerad av tunna fanerblad av
ädelträ. Men det lyxiga köket försågs
med homogena dörrluckor (och även
stommar) i ädelträ som ek eller björk,
men även exotiska träslag var på väg
in igen framhöll vår ciceron. För a�
påtala den höga kvalitén på allt träarbete och montering av delar till skåps-

Samling utanför Ballingslövs snickerifabrik
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stommarna, jämförde han IKEA (där
man monterar själv med garanterad
”skevhet”) med de helt vinkelfelfria
Ballingslövsstommarna.
Dessutom
framhöll han a� Ballingslöv tagit upp
konkurrensen med lågpristillverkarna
på allvar, genom a� introducera en
billighetsserie ”KVIK” som just nu
annonseras i TV allt som o�ast. KVIK
producerades någonstans i Baltikum
om jag inte hörde fel. Nåväl, e� mycket intressant besök, och jag tyckte nog
a� Ballingslöv satsade mycket på tillverkningen av de lyxigaste modellerna. Utrustningsdetaljer i inredningar
var variationsrika och intressanta,
man kan kanske köpa dessa och sä�a
in i sina egna köksskåp hemma, vem
vet.

middagen fram till Åhus Strand, där
de som ville gavs möjlighet till inlåst
parkering. På kvällen bestods vi av en
mycket god hjorty�erﬁlé med goda
viner som läskade våra torra strupar.
E� trevligt avslut på en trevlig första
rallydag.

Staﬀan Lennström tackar vår guide

Vi blir invigda i spånskivesnickeriets
alla konstarter
I en ringlande karavan, vi var ca 27
fordon av rä� märke, men även ovanligt många ”civila” bilar, dvs av andra
märken i samlingen, kom vi på e�er26

Lördagen innehöll e� späckat program. Vi gick upp tidigt, mö�es av
en strålande sol och e� magniﬁkt frukostbord. Här var det lä� a� äta för
mycket bland ägg & bacon, ﬂingor
& mjölk, och för a� inta tala om alla
de skånska påläggsorterna till det
goda brödet. E�er det a� alla bilarna
var upphämtade och uppställda för
avgång, sa�e vi fart mot det centrala
avg
Åhus. Köpmannaföreningen i staden
hade reserverat stadens centrala gata
för våra vackra fordon, och här kunde
de alla beskådas under några timmar
på förmiddagen. Vi ﬁck här möjlighet a� ta ”tåget” runt stan, e� tåg som
bestod av en traktor maskerad till e�
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lok, dragande e� ﬂertal vagnar e�er
sig. En guide berä�ade Åhus historia
och visade på kulturella byggnader
ute�er vår tågresa.

1800-talet och moderniserade slo�et.
E�er tre generationers innehav inom
familjen, donerade Erik och Angelica
Sparre slo�et till Riddarhuset, som
sedan dess äger och förvaltar egendomen. Kronovall
drivs numera av Petri Pumpa
i Lund, och här håller även
Åkessons Viner AB till.
Så erbjöds
ds vi a� g
gå ner i
gamla iskällaren där Åkesson

På tåget i Åhus
Så äntligen, vid tolvtiden,
bar det av till vårt första slo�, Kronovalls slo�.
Där väntade en härlig
lunch bestående av ungtupp med glaserad fänkål,
mycket go�. Kronovalls
På parad utanför Kronovalls slo�
slo� uppfördes ursprungligen på 1740-talet. Peter Palmcreutz tar fram sina ädlaste viner. Av mousvar då ägare till egendomen. I slutet serande viner tar Åkesson fram tre
av 1700-talet tog Axel Hamilton över typer (som kan köpas på Systembolaegendomen mer varaktigt, genom get), den enklaste heter Amadeus, inte
nga skulle jag tro.
gi�ermålet med irländska Ann-Mary alltför okänt för många
Russel-Cruise. Då infördes även kato- Nästa i kvalitén är Henric Åkesson,
licismen på Kronovall, som även vår och denna framställs med en metod
guide berörde när han beskrev bygg- som heter Charmatmetoden, andra
nadens ﬂyglar. I vänstra ﬂygeln fanns jäsning i trycktank. Den lyxigaste,
fortfarande e� litet katolskt kapell som heter Anders, tas fram enligt den
inrymt. Carl-Gustav Sparre av Sövde- traditionella metoden (samma metod
borg tog över egendomen i slutet av som tillämpas i Champagne). Det var
27
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denna härliga vara vi ﬁck prova, e�
bubbelvin av halvtorr karaktär. Vi ﬁck
en ingående
ende beskrivning av den traditionella tillverkningen, som Åkesson
använder sig av här på slo�ets iskällare. Vi såg ﬂaskor i en pupitre, som
stället där man vrider runt de uppoch nedvända ﬂaskorna heter, men i

ter som älskade sin Champagne, men
e� citat av Winston Churchill glömde
han. Champagne skall vara: ”Kall, torr
och gratis”.
Så for vi vidare till e� verkligt charmigt ställe, St Björstorps slo�, eller
kanske det mera var e� herresäte. Vi

Här invigs vi i hemligheten med tillverkningen av ”Anders”
produktionen använder man sig av en
maskinell ”ﬂaskvridare”, som fanns
stående vid sidan av. Jag tror a� de
ﬂesta av oss ﬁck en liten känsla av
a� beﬁnna sig på någon annan plats,
kanske på en mycket liten vingård i
Champagne. V
Vår guide beskrev mycket livligt alla hemligheter med de�a
vin, och berä�ade om kända storhe28

blev här mö�a av slo�ets dam, Tuula
Sjöholm, slo�ets nuvarande ägare.
Det mycket märkliga med de�a slo�
var a� byggnaden, som på ingångssidan var byggt i endast e� plan, var
kringbyggd en å�akantig slo�sgård,
och här talade Tuula utförligt och
med stor inlevelse om slo�ets historia
och tidigare ägare. Vi började med en
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promenad runt den märkliga byggnadens y�eromkrets och fann a� här
hade byggnaden sexton sidor, hur kan
de�a gå ihop rent geometriskt. Men
det var egentligen ganska enkelt a�
förstå, om man tänker på a� de å�a
byggnadskropparna beskrev å�a rätvinkliga rektanglar med de inre hörnen förenade. Kvar blir då tomma trianglar mellan huskropparna, med sin
bas riktade utåt, och så förenar man de
y�re hörnen med en vägg och lägger

Tillbaka på Åhus Strand ﬁck vi en
stunds vila och tid för bilputsande och
trevligt umg
umgänge med varandra innan
Ålagillet skulle sä�a igång.
Prick kl 19.30 mö�e alla upp, de ﬂesta
lite varmt och rustikt klädda, vi skulle
ut på en promenad och si�a på enkla träbänkar i en ålabod hade vi få�
veta. Så småningom kom Mats, vår
första värd för kvällen, och han ledde

Entrén till St Björtorps slo�
på tak, och vips blir utsidan sextonsidig. Så det så! Tuula beskrev också
några av sina och familjens framtida
planer och diskussioner som pågick
med byggnadsnämnd och kulturråd.
Vi ﬁck se lite av insidan också och ﬁck
beskrivning hur den gamle slo�sherren sa� och räknade in räntorna från
alla gäldenärer som kom för a� betala
av sina skulder, och kunde de de�a
ordentligt vankades det en sup vid
utgången. Vi ﬁck senare på kvällen
möta Tuula och Hans (hennes man)
vid kvällens Ålagille.

Mats inviger oss i Ålagillets hemligheter
oss under starka förmaningar e� litet stycke till en liggande ålaﬁskebåt
(hommabåt). Lite gisten och hål i botten hade den (vem kommer inte a�
då tänka på Åleﬁskaren i den kända
valsen). Här berä�ades den sanna och
hela historien om hur gillena uppkom
och vem som hade rä�en till ﬁsket där.
Han gav en ingående beskrivning av
hur en homma ser ut, och hur man tog
sig ut och in med hommabåten när det
blåste som värst och sjöns vågor slog
29
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in höga mot den långgrunda stranden. Vi lyssnade och begrundade allt
de�a, och understundom drog vi på
munnarna och undrade vad som var
skröna och vad som var nästan sant.
Så småningom kom vi vidare, och det
visade sig a� vår promenad, som säkert många hade tro� skulle bli ganska lång och krävande, slutade bara
ca tvåhundra meter bort från hommebåten. Här låg åleboden, och här inne
var det varmt och skönt, musiken spelade upp när vi gick in, vi ﬁck en lagom kryddad besk vid ingången och
vår nya värd, som var en kvinna, full
av upptåg och kvickheter hälsade oss
välkommen. Vi började med rökt ål
med äggröra. Alternativ fanns till alla

Ålagillet är i full gång
som nu inte tycker om eller klarar den
feta ålen. E�er ålen kom ålsoppan,
med små hanålar och massor av ben,
lite besvärlig a� få i sig och kanske benen blev lite jobbiga för många. Men
30

den som kunde uppvisa ﬂest ben blev
Ålakung för kvällen och ﬁck sig en extra sup, och vår käre Cliﬀord Hellzén
klarade de�a med glans.
E�er ålasoppan ﬁck vi kokt ål med
kokt potatis, och här ﬁck vi krydda
ålen med en aning ä�ikssprit. Här
kunde man säga a� för mycket skämmer allt. Så kom turen till den stekta
ålen, som serverades med ”päragröt”
(potatismos) och denna gång slog
man i sirap i ”gröten”. Däre�er kom
den luade ålen, lite fast i kö�et och
med en god sälta. Till denna serverades kryddost. Som avslutning bjöds
en äpplekaka, och till allt de�a vankades det olika snapsar och e� go�
skummande öl. Ja det var
e� ålagille det, men det
är dock lite speciellt, och
vi som inte blivit uppfödda på ål, kanske har lite
svårt för dessa feta rä�er,
och då var det bra med
alternativ som bjöds.
Så förﬂöt vår andra rallydag. Man kan bara konstatera a� tiden går fort
och vår sista dag randades alltförr snabbt. V
Vädret
var fantastiskt, och denna
morgon lovade verkligen
he� väder. E�er frukost och utcheckning sa�e vi oss upp i våra fordon för
vårt sista slo�sbesök och nu ställdes
kosan västerut, mot Hässleholmstrakten. Vi skulle till Hovdala slo� och där
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Vacker bilparad utanför Hovdala slo�
ﬁck vi en egen särskild visning innan
den s.k. Hovdaladagen startade och
alla andra turister skulle släppas in.
Hovdala är gammalt och redan på
1130-talet omnämns egendomen i historieböckerna. Den nuvarande borgen
byggdes i början av 1500-talet, och var
då omgiven av en vallgrav. Borgen
byggdes mycket låglänt. Vid denna
tid var Laxmand ägare till slo�et, vi får
komma ihåg a� då var slo�et danskt. I
slutet av 1500-talet blev släkten Grubbe ägare till egendomen genom ingi�e,
och han sa� på slo�et då den svenske
kungen Gustav II Adolf kom, som
inte lyckades erövra det y�re por�ornet trots upprepade stormningar. Det

sägs då a� Grubbe hade klä� mängder av halmdockor i stridsmundering,
och trots ideliga beskjutningar kunde
svenskarna inte ”döda” dessa, ryktet
om a� själva faen försvarade Hovdala
skrämde de svenske. Vid 1600-talets
mi� köptes slo�et av Jens Michelsen.
Och Jens hade sina sympatier från
början till den danske kungen förstås,
men senare svor han trohet åt den
svenske kungen och råkade då i onåd
hos de danske. Under skånska kriget
1675-1679 lät han svenskarna förlägga
soldater på slo�et, och det ledde till e�
anfall av danska friskaror, som brände ner slo�et. Men Jens undkom och
forts sid 34
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Bentley 3½l/41/4l Tourer av Vanden Plas typ
1933/1937. Chassinummer
B-23-AE & B-5-GA. RHD
De�a är en av de absolut mest intressanta ”Derby
Bentleys” som ﬁnns. Bilen
är en av de första 5 byggda ”Rolls-Bentley´s”.Fabriken kraschade dock bilen när den var ny under e�
höghastighetstest i Frankrike. Bilen ﬁck senare en
ny och större motor, ny� chassinummer, och såldes
som ny igen!! Nuvarande ägare har tävlat ﬂitigt i
Monte Carlo rallyn med bilen. Totalsegrade 2001.
Motorn är renoverad och hela bilen är i e� mycket
go� bruksskick. Pris 1.190.000:-

Rolls-Royce Silver Cloud II std Saloon 1961. Chassinummer SYD 146. RHD
Denna ﬁna Silver Cloud är ägd en längre tid av
nuvarande ägare, som låtit renovera kaross, lack,
krom och inredning hos Jan E Grynning. Motorn
är renoverad av oss 2001. Bilen har nya däck och
rostfri� avgassystem. Mycket ﬁn bil. Pris 398.000:-

Rolls-Royce Silver Shadow I 1967-1975 LHD &
RHD
För närvarande har vi 6 stycken Silver Shadow till
försäljning från 85.000:- till 165.000:- !!

VI HAR ALLTID CA. 30 ROLLS-ROYCE &
BENTLEY TILL SALU FÖR
RV
VÅRA KUNDERS
RÄKNING.
RING FÖR MER INFORMATION
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Rolls-Royce Corniche I DHC 1974. Chassinummer
DRC 18879. LHD Denna Corniche såldes ny i USA.
Nuvarande ägare tog in bilen till Sverige från Florida 1989, och lät då lackera om den. Bilen har en bra
kaross men är i behov av en del inredesrenovering.
Nya Michelin däck med vit sida är monterade.
Mycket prisvärd. Pris 298.000:-

Rolls-Royce Silver Spirit I 1983. Chassinummer
DCX 06901. LHD
Denna Silver Spirit har bara rullat 69.000 km. Hela
bilen är i toppskick. Pris 275.000:-

Bentley Arnage I Red Label 2000. Chassinummer
YCX 05099. LHD
Denna Red Label är i nära nyskick med bara 40.000
km och nyservad. Säljes nyservad med garanti. Pris
1.250.000:-

A. Rohdins Automobile Service i Trollhä�an AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhä�an, Sweden
Tel. +46 (0) 520-108 06 or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
Email: info@rohdins.nu - Website www.rohdins.nu
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han återvände senare och byggde upp
slo�et igen. Jens Michelsen adlades av
den svenske kungen och ﬁck namnet
Ehrenborg. Slo�et blev ﬁdeikommiss.
Då den siste ägaren, Casimir Ehrenborg, dog 1981 upplöstes ﬁdeikommisset och slo�et övergick till Statens
Fastighetsverk.
När allt var avslutat med visning av
slo�et, var även slo�srallyts program
slut. Många av oss gick nu runt och
kunde njuta av medeltida dansare i
granna kläder eller gå runt och se vad

som bjöds ut i alla bodar som ställts
upp på slo�sgården. A� ta farväl är a�
dö en smula sägs det, och om vi hälsade varandra gla� när vi mö�es utanför Ballingslöv industrier som mildrades förstämningen när vi nu skildes
genom a� vi vet a� det kommer nya
rallyn då vi kan ses igen. E� stort tack
till Inger och Göte Norén, samt till Gunilla & Staﬀan Lennström för e� trevligt och väl genomfört rally.
Svante Runberger

Två skönheter på parkeringen vid Balliingslövs

Jan Engs vackra
Silver Wraith utanför Åhus Strand

Johan Arnell vid sin stilfulla
Silver Dawn
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Bilar som deltog i Slo�srallyt.
Bil nr Namn

Bil

1
2

SS drop head coupé 1970
Silver Spirit -85
Medåkande
Medåkande
Med
Åkte Jaguar
Silver Shadow -73
Silver Dawn -52
Bentley Azure –98
Silver Shadow -74

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Inger & Göte Norén
Gunilla & Staﬀan Lennström
Linda Lennström & Håkan Ohlsson
Marianne & Stig Jacobsson
Ulla & Håkan Wolﬀ
Jan Thereström
Karin & Johan Arnell
Claes-Thure Flinck
Laila & Bo Cederhag,
Mine�e Cederhag
Ingegerd & Lennart Sjögren
Ylva & Göran Berg
Gunilla Bra�
Eva & Kjell Andersson
Elisabeth & Jan Möller
Ann-Kristin & Tommy Mårder
Elena & Peter Johansson
Annelie & Sture Malmgren
Ann-Marie, Ralf Gustavsson & Anna
Anna-Lena Winberg
Tommy Asplund
Siv & Cliﬀord Hellzén
Anders Rohdin
Lina & Sture Larsson
Bri�a & Anders Bergengren
Mona-Lisa & Derek Illingworth
Sölva & Lars-Olof Svantesson
Karin & Håkan Jonsson
Ulla & Jan Eng
Gunilla & Karl-Gustav Giertz
Margareta & Anders Westerlund
Marianne & Lars Wass
Ulla-Bri� & Svante Runberger
Gerd & Bertil Ohlsson
Barbro & Kjell Hideström
Gun & Leif Gustavsson
Sune Persson
Tuula & Hans Sjöholm
Inger & Anders Hagelin

Silver Shadow –75
Silver Wraith, James Young, -57
Medåkande
Bentley 31/2 liter Open tourer -35
Silver Spirit -82
Silver Shadow II -80
Silver Shadow -68
Silver Shadow -80
Silver Cloud III,
Silver Shadow
Silver Shadow -68
Bentley Arnage -00
Silver Shadow -69
Silver Spur -82
RR 25/30 -37
RR Silver Wraith -57, Hooper
Medåkande
RR Silver Wraith, H J Mulliner -53
RR Corniche �c -76
Silver Shadow lwb -75 –
Åkte för dagen i en BMW 325
Åkte för dör dagen i en Volvo V70
Åkte i en grön Chrysler Le Baron cab
Åkte
kte fför dagen i en Volvo V 70
MB 500 SL, med i styrelsen fför Kristianstad Veteranbil
Förening
Ansvarig fför transportgillet, där vi garagerade våra bilar
St Björstorps slott, inbjudna till Ålagillet
Åkte i en Jaguar XK 140 -60
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NORRORTS BIL & VANSERVICE AB

Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10

BIL &
INDUSTRIBROMSAR AB

BILRESERVDELAR FERODO Friktionsmaterial
Vi svarvar bromstrummor, bromsskivor och
svänghjul. Renov. bromsok. SPEC limmar alla typer av bromsbackar och friktionsmaterial för industriella ändamål. Planar även Toppar.
Öppet: Månd-Torsd. 7.30-17.00 Fred 7.30-15.00

Tomtegatan 11, Box 21004, 100 31 Sthlm

Tel. 08-34 75 98, Fax 08-32 55 46
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Fantastisk
på Bjärehalvön
nom
Sverigesensommardag
med deosten – tillbaka
till ursprunget
text Jan Möller
foton Göran Berg
Almanackan sade a� det var höst, men
Ylva och Göran Berg hade ordnat e�
underbart sensommarväder då de den
2 oktober arrangerade en sydväs�räﬀ
på Bjärehalvön – i inbjudan kallad Sveriges Toscana, e� epitet som det under
dagen återstod a� leva upp till. Dagen
innan hade det dock ösregnat från
morgon till kväll, varför ﬂer än vanligt
av tre�iotalet deltagare i e� tiotal bilar
valt a� åka i vardagsbilar. Vi var ändå
tillräckligt många i ﬁnbilar för a� det

n

gång ägd av Axel Wenner-Gren – och
lotsade oss med säkra händer mellan
de olika begivenheterna. Det fanns
således inte minsta tillstymmelse till
felkörning denna härliga dag.
Redan vid första stoppet sa�es scenen
för dagen. E�er a� från Båstad Kyrka
ha åkt upp i procession utmed den
vackra s k Italienska V
Vägen ända upp
till toppen på en kulle hade vi en fullkomligt hänförande utsikt över La-

Processionen anländer via Italienska Vägen
som vanligt skulle bli en imponerande
och vacker bilkaravan som väckte viss
uppmärksamhet och beundran där vi
drog fram. Göran och Ylva deltidsbor
på sin gård i Slä�aröd på Bjärehalvön.
De tog därför täten med sin magniﬁka
Rolls-Royce Silver Wraith 1957 – en

holmsbukten. Det var ju nu det skulle
bevisas: den där jämförelsen med underbara Toscana, en trakt med förförande vackert landskap och härlig mat
och dryck! Än så länge verkade de�a
inte särskilt blygsamma epitet således
faktiskt a� stämma.
37

BJÄREHALVÖN
Nästa anhalt var så Mickelsgård i Påarp, där Per-Olof Ingmarsson, VD för
Bjärefågel berä�ade hur man föder
upp sina unika ”Bjärefågels Majskycklingar”. Som vanligt när man hör
en duktig entreprenör berä�a om sin
verksamhet så låter allt så enkelt och
självklart. Man har sedan 1997 på e�
unikt och i förhållande till konkurrenterna överlägset sä� producerat kyckling med i de�a fall unik och överlägsen kvalitet och smak. Som åhörare
frågade man sig som vanligt varför
ingen gjort så förut, vilket ju är typiskt
i samband med innovationer. (Svaret
är a� det faktiskt inte var någon an-

Interiör från Bjärefågels hönseri
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nan som lyckades identiﬁera behoven
och utveckla en produkt som kunde
tillfredsställa kundernas behov på
samma unika och överlägsna sä�.)
Kycklingarna (alla av honkön) föds
under ideala omständigheter upp på
lokalt odlad majs tills de uppnår slaktvikten drygt 2 kg e�er 42 dagar (1.61.7 kg e�er plockning och rensning).
De är frigående (inomhus) och har
dubbelt så mycket plats per kyckling
som i andra hönserier. Golvtemperaturen är 28o och i lu�en är det 32o.
Inga mediciner – som t ex antibiotika
- tillförs fodret i förebyggande sy�e,
vilket bl a innebär
a� personalen som
går in till kycklingarna måste vara
klädda som operationspersonalen på
e� sjukhus för a�
inte föra med sig
någon smi�a. Varje kyckling växer i
sni� 50 g per dag.
Omständigheterna
är således ideala,
men det kändes
ändå i hjärtat a�
de under hela si�
korta liv aldrig får
se varken solen eller en blå himmel
innan de hamnar
på grillen, i ugnen
eller i stekpannan.
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Vi kunde så beställa
denna unika Bjärefågels
Majskyckling i olika former. E�ersom Per-Olof
beskrivit produkten så
entusiastiskt var det en
strykande åtgång på
kycklingar,
kycklingklubbor och dito ﬁléer.
Nästa stopp var så i
familjen Bergs hemby
Slä�aröd, i vårt fall på
Bjäre Hembygd AB, som
ägs av 80 olika aktieäga- Bjäre Hembygd med automatisk potatissorterare i bakre i trakten, bl a familjen grunden
Berg. VD Anders Hugosson berä�ade och 10 ton färskpotatis. 10 ton är ju
målande och underhållande om de en försvarlig mängd, men 2000 ton är
unikt goda förutsä�ningar för a� odla väldigt mycket mer.)
färskpotatis av unik och överlägsen
kvalitet som ﬁnns på Bjärehalvön: den Vi bjöds så på wokad (oskalad)
lä�a sandjorden, mycket god tillgång färskpotatis kryddad med tång och
på grundva�en för beva�ning samt algsalt, som visade sig vara en kuliden låga frostkänsligheten p g a a� narisk upplevelse. ”Jä�egå�!”, som
man omsluts av temperaturdämpan- TV-kocken Tina Nordström, tidigare
de va�en på tre sidor av halvön. Han verksam som kock hos bröderna Nilsbeskrev även hur man tvä�ar, sorterar son i Torekov, skulle ha sagt. Det var
e�er storlek (för olika användnings- Ylvas och Görans do�er Lisa (färskområden och för a� ge potatisen sam- potatisodlare) samt svärsonen Göran
ma optimala tillagningstid) och pa- som svarat för tillagningen av denna
keterar e� dygn gammal färskpotatis wokade färskpotatis. Vi ﬁck dessutom
under hela säsongen från maj till okto- testa chips på färskpotatis, bl a Blå
ber, e�er a� potatisen sa�s i omgång- Kongo (d v s blå chips) samt icke a�
ar från mars till juni. Totalt producerar förglömma världens första vintage
man 1500 – 2000 ton per år – främst vodka gjord på färskpotatis – Karlstill restauranger och andra storförbru- sons New, som nu ﬁnns i fem variankare. (Som jämförelse kan nämnas a� ter, varav alla kommer a� ingå i speen av Sveriges största matvarubutiker cialsortimentet på Systemet f o m 1
– Ica Maxi i Göteborg - inför midsom- december. Presentförpackningen med
mar i år sålde 14 000 burkar matjessill tre småﬂaskor kan komma a� sprida
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glädje vid många julbord. Vodkaprovningen förgylldes påpassligt av en
fyndig snapsvisa framförd av Linda
Lennström, som få� sin utbildning i
snapsvisornas sköna konst i spexet
på Kristianstads Nation i Lund. Hon
lyckades dessutom med konststycket
a� få övriga i lokalen a� fungera som
kör och ackompanjera hennes sång
– e� mycket uppska�at inslag.
Så var det åter möjligt a� köpa de
produkter som producerades: denna
gång storlekssorterad färskpotatis
(i oktober!), olika sorters chips och
kryddpåsar med tång och algsalt
– återigen med strykande åtgång. Det
var dock många som även hade velat
köpa Karlssons New, men nu var det
ju i svenska och inte italienska Toscana
vi befann oss: Vi svenskar anses som
bekant inte kapabla a� köpa alkohol i
annat än statliga monopolbutiker.
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Så skulle vi åka vi vidare till nästa
begivenhet, som var bröderna Nilssons mycket omtalade Restaurang
Solsidan invid havet i Torekov. V
Vädret var nu som en vacker sommardag.
E�ersom min fru Elisabeth inte hade
möjlighet a� vara med denna dag ﬁck
jag själv förmånen a� åka med ClaesThure Flinck i hans hänförande vackra
Bentley Azure drophead coupé 1998 i
mörkgrön metallic, med grön mohaircab (by Pininfarina) samt skinn i färgen ”tan”, d v s beige i dragning mot
orange (vanligt bl a i Ferrari och Alfa
Romeo) – en mycket vacker kombination. Claes-Thure tryckte nu på den
magiska knapp som sä�er igång den
automatiska mekanik som fäller ned
suﬄe�en – e� fascinerande 30 sekunders skådespel, som ledde till beundrande blickar från övriga deltagare.
Och så åkte vi vidare i landskapet på
vackra vägar, i strålande väder och i en
utsökt vacker,
öppen Bentley.
Kan livet bli så
mycket bä�re?
Toscana – jovisst!

Claes-Thure Flinck med sin Bentey Azure fullastad med RREC
entusiaster

Som lunch serverade kändiskockarna bröderna Nilsson
”Majskyckling
från Torekov
med dill- och
färskpotatiskompo�, serverad med ros-
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tad svartrot, ragu på conﬁterade cherrytomater och persiljerot samt persiljerotssky”. Vi ﬁck således nu äntligen
smaka på Bjärefågels Majskyckling
samt färskpotatis från Bjäre Hembygd, allt anrä�at på bästa möjliga vis.
Superlativen räcker snart inte till, men
”en gastronomisk smakupplevelse på
allra högsta nivå” kanske kan beskriva
maten på e� rä�vist sä�?

gan ﬁck oss dock a� spontant konstatera a� lunchen på dessa råvaror var
en kulinarisk sensation – snacka om
höjdare! E�er a� således ha avnjutit
denna fantastiska gourmetlunch var
vi numera helt övertygade om a� vi
faktiskt var i Sveriges Toscana – med
naturscenerier, råvaror och kokkonst
på allra högsta nivå!

Flygmotorer på Ängelholms ﬂygmuseum
Flera av oss hade före lunch drabbats
av e�ertankens kranka blekhet och
börjat fundera över om vi hade köpt
grisen i säcken då vi beställt e� antal
kilo kyckling eller kycklingdelar för
ﬂera hundra kronor. Redan första tug-

E�er lunch levererades så den beställda kycklingen från en skåpbil på
restaurangens parkering. Jag hade
tidigare under dagen påpekat för
Claes-Thure a� Bentley Azure faktiskt
har e� ovanligt stort bagageutrymme
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för a� vara en cabriolet, t ex betydligt
större än Mercedes SL-modeller. E�er
våra shoppingbravader började dock t
o m de�a verka trångt. Det var med
andra ord tur a� vi inte skulle besöka
ﬂer matvaruproducenter!
Programmets sista punkt var så Ängelholms Flygmuseum på f d ﬂygﬂottiljen F10, som höll öppet exklusivt för
oss. (I en annan hall på f d F10 tillverkar numera Koenigsegg sin superexklusiva sportbil.) Här gav Flygvapnets
tidigare utbildningsledare Nils-Olov
Freĳ, Jonny Olsson och Åke Palm en
mycket intressant inblick i det svenska
Flygvapen som var Europas största på
1950-talet, men som numera är i det
närmaste utplånat. Det senare beror
enligt politikerna på a� militära hot
helt har upphört a� existera, vilket jag
personligen har litet svårt a� förstå
när jag följer TV:s nyhetssändningar
på kvällarna. Där brukar ju rapporter
från krig och terrordåd runt om i världen förekomma närmast varje kväll.
På muséet fanns bl a en Augusta Bell
helikopter, en J22:a samt en helt intakt
J35 Draken respektive SF 37 Viggen.
Dessa har således under åren funnits
i ganska stora antal i Sverige och ännu
ﬂer modeller därtill. Hela det svenska
lu�rummet övervakades förr med
hjälp av e� stort antal radiogruppcentraler, som fanns insprängda i berget
på många platser i landet. Numera
återstår bara en av dessa – och så en
avvecklad sådan på muséet. Med Per42

Albin Hanssons u�alande 1939 om a�
Sveriges försvar var starkt (men i praktiken närmast obeﬁntligt) i minnet blir
man onekligen litet betänksam. Vad
kostar det egentligen och hur lång tid
tar det om Sverige åter blir tvunget a�
bygga upp e� försvar, när alla dessa
anläggningar, organisation, utbildning och all materiel i princip nu har
skrotats?
På muséet fanns även ﬂera produkter
från Rolls-Royce, t ex motorn i Draken
samt en variant av den berömda Merlin-motorn, en V12:a på 27 liter, som
su�it i många ﬂygplan.
Sista stationen på muséet var en ﬂygsimulator där man på klubbens bekostnad ﬁck möjlighet a� själv pröva
start och landning med Viggen. För
de ﬂesta gick det ganska darrigt – särskilt i jämförelse med instruktörens
eleganta manövrer då han själv tagit
plats i ﬂygplansstolen.
Ylva och Göran tackades så avslutningsvis av Jan Möller för deras ﬁna
arrangemang och en underbar dag på
Bjärehalvön. Som present överlämnades en bok om 50-årsjubilarerna RollsRoyce Silver Cloud och Bentley S. Boken kan sägas vara dubbelt sponsrad
av Rohdins Automobileservice: först
köpt av klubbshopen och däre�er åter
skänkt till klubben.
Så åkte vi alla hem e�er en härlig dag,
då vi bl a kommit a� skaﬀa oss än dy-
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till sponsorn Anders Rohdin. Och ja,
Sveriges Toscana är nog faktiskt e�
högst korrekt epitet för a� beskriva
Bjärehalvön. Och ja, vi kommer gärna
tillbaka även nästa år – om Ylva och
Göran då arrangerar e� ny� endagsrally.

Deltagarna på väg hem
rare matvanor än någonsin tidigare,
vilket kommer a� påverka hushållsbudgeten negativt för lång tid framöver… Men trots de�a: e� mycket stort
tack till Ylva och Göran Berg för en
fantastisk dag på Bjärehalvön samt

För min egen del vill jag dessutom
tacka Claes-Thure Flinck och medpassagerarna Inger och Bengt Lion för
a� jag ﬁck åka med i denna otroligt
vackra Bentley och för mycket trevligt
sällskap under dagen.
Jan Möller
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FINSKA RALLYT
TAVASTRALLYT i Finland
Tommy Strömberg
Bilder från www.rrec.ﬁ

RREC Finska Section fyller i år 10 år ﬁn fart med tanke på a� Ghosten ju
och ﬁrades med e� Nordic Rally i endast har tre växlar och uppnå� en
trakten av Hameenlinna ca 100 km aktningsvärd ålder för övrigt ju jämnnorr om Helsingfors den 5 -7 augusti årig med Johnnys mor Aune.
2005.
V l framme i Aulanko träﬀade vi resVä
Från Sverige hade e� tappert gäng ten av de glada ﬁnska vännerna. Vi
mö� upp om än ej så många. Det var var dryga 20 deltagande bilar tillhopa
alltid lika pålitliga Bernt Apell med vilket måste anses som bra då det ju ej
sin store följeslagare Arnold och en ﬁnns lika många Rollsar eller Bentley
mycket vit Shadow. Vidare ävenle- i Finland som i Sverige eller England.
des entusiast mm Willy Ma�sen i sin Vi ﬁck en magniﬁk buﬀemiddag vid
nylackade mycket röda Corniche cab långbord i den vackra matsalen. Utansamt vid sin sida sin Liisa. Och sist för låg en trevlig terrass där vi mingRolls skribenten Tommy - men utan lade runt allt vad vi orkade.
sällskap.
På lördagen for vi den ganska korDen aktuella helgen hade man ord- ta vägen till Finlands och troligen
nat VM i friidro� i Helsingfors varför Nordens största pansarmuseum. Säldet var såväl fullsa� som stökigt på lan har man se� så mycket e�erkrigsbåten över. Jag valde denna gång a� skrot samlat på e� och samma ställe.
köra John Häggströms Silver Cloud Där stod tanksen i rader. En del tillI enär han själv föredrog a� åka öp- synes obegagnade men en del kra�igt
pen Springﬁeld Ghost
1925. Hans mor Aune,
hans blivande hustru
Eva och deras unge
gosse Henry Royce
föredrog a� åka med
mig i Clouden där det
var mindre blåsigt.
Första etappen gick
som på räls trots a� ju
Johnny hade litet problem med träekrarna
på Ghosten. Vi knallade på i sådär kring
90 km/h vilket är en Deltagarna har anlänt
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sönderskjutna. E�er a� vi lärt en hel
del om senaste, och skall vi hoppas,
sista världskriget ﬁck vi nu ti�a på
hur långt man hunnit i försvarssammanhang i nutidens Finland. Nu gjorde vi e� besök i en mycket hemlig försvarsgarnison där man avslöjade allt
vad utbildning av personal he�e. E�
mycket utvecklat system för a� simulera krigssituationer fanns och var väl
så imponerande. Här kunde man leka
krig i lugn och ro även om det regnade
utomhus. Som avslutning ﬁck vi se en
stridvagn på sådär 20 ton utföra en rad
pirue�er på parkeringen. Magniﬁkt
verkligen. E�er en rejäl soldatlunch
for vi så åter till vårt härliga hotell. I
lobbyn hade våra händiga arrangörer
projicerat en ny Bentley Continental
i full skala på en jä�eskärm. De�a
gjorde en mycket eﬀektfull bakgrund
till var välkomstcocktail som föregick
middagen. En allt igenom strålande
galamiddag. Vid e�errä�en var det
så dags a� ständige tacktalaren ﬁck

nöjet a� framföra si� varmaste tack
liksom en gratulation till ﬁnska sektionens 10-årsjubileum. Som minne
av denna stora dag överlämnades en
kneeling lady i full skala av originalet
och monterad som bordsprydnad vilken hädane�er skulle förvaltas av de
två arrangörerna John Häggström och
Ma�i Sortila. En strålande avslutning
på denna underbara helg blev det
hemma på familjen Häggströms
ggstr
sommarställe en bit bortåt Åbohållet. Det
blev ﬁnsk bastu, snaps, öl och massor
med krä�or långt in på den ﬁna sommarna�en.
En strålande helg med underbara
ﬁnska och svenska vänner. E� evenemang av yppersta klass i trivsam
miljö och massor med glada minnen.
Något Nordic Rally kommer ej a� arrangeras under 2006 i Finland beroende på a� det nu är bestämt a� Norge
ordnar med Euro Rally sista veckan i
augusti. Något vi kan se fram emot då
ju norrmännen varit väl så tysta under
de senaste åren. Än
en gång e� STORT
TACK till John och
Ma�i från rapportören Tommy.
PS För de som vill
veta mer och se bilder sök på: www.
RREC.FI namn Tawast (lösenord aulanko).

Tommy Strömberg (t.v.) i glada vänners lag
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G A RAGETRÄFF I ULRICEHAMN
Lyckad garageträﬀ hos Kjell Lind i Ulricehamn
Jan Möller skrev
Göran Berg fotograferade
Ane�e och Kjell Lind med familj arrangerade i höstas en trevlig garageträﬀ på sin naturskönt belägna gård
Stora Sko�ek invid sjön Åsunden utanför Ulricehamn. De�a gjorde man
så sent på säsongen som den 29 oktober. Trots de�a hade ﬂera av alla de
46 deltagarna tagit ut ﬁnbilarna i det
härliga solskenet, även om det var nå-

Royce Silver Cloud II Drop Head
Coupé by H J Mulliner i mörkgrön
metallic. Dessa komple�erade familjen Linds egna bilar, som inte längre
alla får plats i bilhall och dubbelgarage, trots rejält tilltagna ytor. I den ljusa bilhallen är det dessutom sällsynt
trevligt med vackra gamla bensinpumpar (som allt annat i nyskick) och

Vackra bilar utanför Kjells garage
got svalt i vinden. Det fanns därmed
många vackra bilar a� studera denna
härliga dag. Många deltagare hade t
ex inte tidigare se� Dan Sverneborns
utsökta mörkröda tvådörrars Bentley
S Continental Fixed Head Coupé eller Kurt Blennermarks vackra Rolls46

andra passande accessoarer, trevliga
skyltar med Rolls-Royce historik m
m. De senare, som kommer från förra
årets utställning i Nordstan, Göteborg
tycker jag ju själv är speciellt intressanta e�ersom det råkar vara jag som
svarat för texterna.
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Som sagt, närmare 50 personer deltog
under garageträﬀen. Glädjande nog
fanns här många nya ansikten, lik-

iklädda skinnmössor av gammalt ﬁnt
sni� och Bentleys eleganta original
tävlingsoveraller - e�er a� ha åkt öppet 12 mil (!) ända från Trollhä�an i
en vacker och kra�full Bentley
Speed Six 1931 i klassisk British
Racing Green. Men är man riktiga entusiaster så är man!
I hallen kunde man bl a studera
många av familjen Linds alla
vackra bilar, t ex en av de allra
första Rolls-Royce Phantom I
från 1925. Här fanns givetvis
Lunch bland magniﬁka klenoder

som gamla medlemmar jag inte
mö� vid klubbarrangemang på
e� tag. Bernt Apell var vad jag
kan förstå som vid så många
andra klubbevenemang den
mest långväga gästen.
Just denna dag var det dukat
dubbla långbord bland alla
vackra bilar och tillbehör i den stora
hallen för a� alla hungriga gäster
skulle kunna få plats. Var det möjligen
den trevliga omgivningen som gjorde
a� de fantastiskt fräscha smörgåstårtorna, kaﬀet med hembakt kaﬀebröd
m m smakade extra go�? Just under
lunchen gjorde dessutom Anders Rohdin med sin Rose-Marie bejublad entré med påtagligt väderbitna ansikten,

även den magniﬁka de Geerska Silver
Ghosten från 1921 och deras unika
1936 25/30 Hp Sedanca De Ville i Art
Deco stil med bl a vit ra�. Man kunde också studera deras vackra RollsRoyce Wraith Park Ward 1939, deras
nyförvärv f d Nils Ve�erleins trevliga öppna Rolls-Royce 20 Hp Doctors
Coupé samt deras mycket ljusa och
fräscha Bentley Mk VI 1949.
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Deras fantastiskt vackra, vita tvåsitsiga Derby-Bentley 3.5 litre Drop Head
Coupé 1935 befann sig åter nedplockad i atomer, trots a� den redan tidigare var i e� utsökt utställningsskick och
genomgick en omfa�ande renovering
bara för några år sedan. Själv är jag
barnsligt förtjust i dess vinröda mohairsuﬄe� och bagageräcket ovanpå
bagaget med sin tillhörande vackra
skinnväska innehållande jaktutrustning i form av e� antal gevär.
Vi ﬁck dessutom se Eva och Kjell Anderssons otroligt vackra Silver Ghost
Piccadilly Roadster 1923, dock utan
motor, e�ersom Kjell Lind just håller
på a� renovera denna. Däremot kunde vi se en mängd välputsade mässsingsdetaljer, som i vanliga fall ﬁnns
monterade på motorn.
Ane�e och Kjell äger dock e� ﬂertal
vackra och unika bilar även av andra
märken. Här fanns bl a en Buga�i typ

Kjells MG TF utan skal
48

37 Grand Prix 1926, en Jaguar SS1
1934, en Ferrari Dino spyder, en MG
TF och två Porsche 911, varav den ena
ha� Joachim Bonnier som tidigare
ägare.

Nicholas Bruckshaws fungerande ångmaskin, för dagen körande på trycklu�
Kjell Lind hade konstruerat en trevlig men svår tipstävling. En kul detalj
var skiljefrågan. Den handlade om exakt vilken dag familjen Linds vackra
Derby-Bentley levererats
till sin första ägare, den
dåvarande engelske ambassadören i Paris. I brist
på bä�re idéer skrev Leif
Petzäll här si� eget födelsedatum från 1935, vilket
visade sig vara precis rä�
dag.
Så var det dags för prisutdelning i tipstävlingen.
Första pris gick till Svante
Runberger, tvåa blev Jan
Ödman, trea Bernt Apell
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och �ärde priset gick till Ulla-Bri�
Rost Runberger. De ﬁna priserna var
sponsrade av Verktygsboden i Borås.
Som tack för det trevliga arrangemanget överlämnade ordföranden
Göran Berg en vacker bok, ”RollsRoyce The Jet Engine”. Anders Rohdin visade sin uppska�ning genom
a� överlämna en mycket användbar
Bentley original kylväska.
Å styrelsens vägnar vill jag här ännu
en gång framföra e� stort tack för den
trevliga garageträﬀen. Vi hoppas a�
den även skall inspirera andra med-

lemmar a� själva arrangera en sådan,
något som röner stor uppska�ning
bland övriga medlemmar. Dessutom
e� stort tack för a� vi ﬁck låna familjens vackra matsal för ännu e� styrelsemöte i RREC.

Stort tack till garageträﬀens
sponsorer:
Rohdins Automobileservice,
Trollhä�an
Verktygsboden, Borås

KjellLinds vackra Bentley MK VI från 1949
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Två dagars Rolls och Bentley förlustelser hos Rohdins
text Jan Möller och Tommy Strömberg
bild Göran Berg

Rohdins Automobileservice i Trollhättan bjöd den 9 – 10 september på ännu
en uppska�ad garageträﬀ eller ”öppet
hus”. I år hade hela c:a 300 intresserade från när och �ärran hörsammat den
inbjudan som gå� ut - e� ny� rekord.
Sammanlagt gästades Trollhä�an därmed av närmare 90 Rolls-Royce och
Bentley under dessa två dagar. I inbjudan lockades man bl a med a� man
skulle kunna komma och med egna
ögon få se pågående renoveringar av
e� antal vackra Phantom-modeller,
eller närmare bestämt en Phantom I,
II, III och V. Härutöver kunde man beskåda och/eller provköra tjugotalet salubilar från alla tidsepoker. Det fanns

alltså mycket godis a� ti�a på. Dessutom blev man även i år bjuden på en
fräsch och välkomponerad buﬀé.
De�a år uppmärksammade Rohdins
särskilt femtioårsjubilerande RollsRoyce Silver Cloud respektive Bentley S. Alla som kom i en bil av dessa
modeller belönades därför med en
bok om dessa – inköpt från RREC:s
klubbshop. Dessutom fanns i totalt tre
montrar den del av Anders Rohdins
stora modellbilssamling som handlar
om just dessa modeller. Man kunde
då räkna ut a� om han har lika många
modellbilar även av övriga modeller
så måste samlingen totalt fylla mot-

Rolls-Royce New Phantom 1927, omkorgad med kaross kopia av Barker
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svarande en mindre lägenhet. Dessutom är han en passionerad samlare av
accessoarer, broschyrer och böcker om
Rolls-Royce och Bentley samt samlar
på vykort. Bor han och ungdomarna i
en friggebod på tomten?!
Vi som var på plats i Trollhä�an blev
verkligen imponerade av omfa�ningen på Rohdins verksamhet – man är
ju störst
st
i Norden på Rolls-Royce och
Bentley. Vad gäller modernare bilar
handlar det främst om regelbunden
service enligt serviceprogram och
–böcker. När det gäller äldre modeller handlar det o�ast om renoveringar – o�a till nyskick. Många renoveringar tar därför ﬂera år och kan
kosta en rejäl slant. De�a gäller även
en vacker klassisk Lagonda V12 Drop
Head Coupé 1938, som renoverats

från grunden till nyskick – numera en
självklar förstapristagare i Concourse
de Elegance. Denna s.k. LG6 modell
uppfa�ade W O Bentley – anställd hos
Lagonda sedan 1935 – som en av hans
bästa konstruktioner i si� liv. Man har
också renoverat e� antal fantastiska
Mercedesbilar – bl a Big Bengt Erlandssons enormt stora och magniﬁka
Mercedes 770 K Grosser – en gång ägd
av först korkdirektören Wikander och
däre�er framlidne prins Gustaf Adolf,
far till vår nuvarande kung Carl XVI
Gustaf. Dessutom har man bl a lackerat Kerstin Dellerts Toyota Celica i
chockrosa…
E� par Cadillac hade även smugit sig
in bland hermelinerna och utgjorde en
pikant kontrast till t ex Antonia Axelsson-Johnsons vackra Phantom II, som

Rolls-Royce Phantom II 1930
1930, omkarosserad e�er kriget med kaross från
Trupp & Marbell
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genomgick en totalrenovering. De
kunde kanske fortfarande på diplomatspråk kunna sägas vara i e� bä�re
bruksskick…

pande räkning, vilket tyvärr medfört
a� en del arbeten av ekonomiska skäl
helt avstannat. Vi tror dock a� de�a är
en mycket klok strategi för alla parter.

V r kunnige guide Sven-Åke Grahn
Vå
berä�ade hur man idag hanterar sina
arbeten. Man lämnar inte längre några
fasta priser på renoveringar. Ägarnas
ambitioner ökar nämligen o�a efter hand samtidigt som man många
gånger upptäcker a� arbetet kommer
a� bli långt mycket mer omfa�ande än
man hade anledning a� inse från början. Många har upptäckt de�a faktum
vid renovering av kök eller badrum,
men det gäller alltså även här. En re-

Tommy Strömberg och Cliﬀord Hellzén
beundrar en en 20/25 HP 1934 - samma
årgång och kaross (Barker) som Cliﬀords
egen

E�er visningen
ﬁck vi som sagt
en strålande buffélunch med trivsam
musikunderhållning. Efter denna gick vi
ännu en runda
och ti�ade på den
stora
samlingen av gästande
Rolls och Bentley
samt alla salubilar som tillsammans nästan helt
fyllde den stora
Sven-Åke Gran, vår guide, vid Antonia Ax:son-Johnssons
parkeringen på
Phantom I
gården.
novering kan därför o�a bli dubbelt så Alla som bokat tid i förväg kunde som
omfa�ande (och dyr) som man räknat vanligt kostnadsfri� få sin bil testad
med från början och ibland dubblas på 73 punkter av Rohdins skickliga
kostnaden t o m ännu en gång. Nu de- mekaniker. Någon gäst ﬁck dessutom
biteras därför alla renoveringar på lö- sin bil reparerad under dagen så a�
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resan hem blev betydligt trevligare än
resan till Trollhä�an.
Rohdins garageträﬀ har nu återkommit e� ﬂertal år e�er varandra. Varje
gång undrar man hur Anders med anställda skall kunna toppa träﬀen året
innan, men man lyckas varje gång.
Vi som har nöjet a� besöka träﬀarna

hoppas a� dessa skall fortsä�a a�
återkomma varje år. Det märks verkligen a� Anders gå� på kurs på Crewefabriken för a� lära sig a� göra en
perfekt garageträﬀ !
Så ännu en gång: Tack Anders och alla
anställda för årets trevliga träﬀ !

Jan E Grynning
Pl 3188, 442 95 KUNGÄLV

Besöksadress:
ksadress: V
Vävra, väg 168 mot Marstrand
info@ﬂorinskarosengarden.com
Tel 0303-22 74 13 Fax 0303-22 70 94 Mobil 0705-22 74 13
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TEKNISKA KOMMITTÉN
nom
Sverige med
deosten
till ursprunget
Tekniskt
kåseri
inför– tillbaka
julhelgen

n

text Lars Amarald

Hej igen, nu börjar eländet. Min söta
underbara fru har letat fram snöspaden åt mig och lilla Edvin har tagit fram snöpulkan. Det innebär a�
lappmöglet börjar täcka vårt avlånga
land samt a� pappa kommer a� få
motionera i backarna. Lycka vore a�
få krypa in i garaget med något intressant renoveringsobjekt, en direkt linje
till min reservdelsleverantör, samt en
liten lucka i väggen som levererar mat
direkt från köket på Grand Hotell. För
många innebär vintern a� man ställer av sina bilar och börjar planera
nästa sommars aktiviteter. Då är det
bra a� se över a� glykolen i kylaren
är by� samt a� lu�rycket i däcken är
lite hög-re en det normalt ska vara.
Däcken kan bli ovala om bilen inte
ﬂy�as regelbundet så a� hjulen får en
ny tyngdpunkt.
Jag var på väg till mi� arbete en måndag morgon i slutet av november. Min
privata bil var utlånad till en granne
och det passade bra, för då ﬁck jag
nöjet a� ta med min vita Phantom V
till stationen för e� oljebyte. Bilen går
nu riktigt bra men det är en del små
förbä�ringar kvar.
Då jag svänger av motorvägen känner
jag en svag lukt av bränt gummi komma in i kupén. När bilen parkeras på
personalparkeringen vid Täby brand54

station kommer det en mindre rökpelare från motorhuvens högra sida. Jag
öppnar motorhuven och en eldslåga
slår då upp, brandsläckaren som är
nyinköpt till bilen stod kvar i garaget
hemma. Det är 150 meter till brandstationen där det ﬁnns hur många (bra
a� ha) släckare som helst, Plötsligt
slår det mig jag var inne på bolaget
och köpte några ﬂaskor Champagne i
fredags. Med en mindre salut lämnade korken ﬂaskan och en lyckad släckinsats startade. Då lågorna var borta
var det lä�are a� sticka in huvudet
och ti�a vad som hänt, glasbehållaren
till bromsoljan var spräckt och några
slangar var brända. Det som orsakat
branden var a� slangen från bromsoljebehållaren kommit i kontakt med
grenröret, då slangen brändes sönder
började bromsoljan rinna ut över det
varma grenröret.
ret. V
Vätskan antändes
när jag öppnade motorhuven och luften tillfördes. Skadan blev minimal,
en ny glasbehållare samt 40 cm slang
ﬁck bytas.
Vad kan man lära av de�a? Denna
ädla dryck har e� bre� släckområde
allt från torra strupar till brinnande
motorer.
I förra numret var det en Silver Shadow-ägare som hade startproblem.
Felet berodde på förkopplingsmot-

ståndet som är monterat före tändspolen, här kommer en lä�are förklaring
hur den fungerar.
Förkopplingsmotståndet har uppgi�en a� säkerställa rä� strömstyrka
till tändsystemet vid start av motorn.
Då en motor utan förkopplingsmotstånd startas sjunker spänningen till
tändspolen från 12-14 volt till ca 8-9
volt. Det gör a� motorn kan bli svårstartad, startmotorn drar så mycket
ström så a� tändspolen levererar en
svagare gnista till tändsti�en. Har
man otur så kan cylinderkompressionen blåsa ut den svaga gnista som
ﬁnns. Tar man loss tändsti�et så ser
man inget fel och det kommer gnista
om man provar a� jorda sti�et samtidigt som man kör på starten. Det ﬁnns
bara två sorters tändspolar på mark-

naden: en som är tillverkad för a�
kopplas ihop med e� förkopplingsmotstånd. Med den typen av tändspole sänks strömmen för a� konstant
leverera ca 8-9 volt till tändsystemet.
Tändspolen ger då en maximal gnista
till sti�et för a� systemet är tillverkat
för a� ha den voltstyrkan. Tändsti�en
påverkas då inte av a� startmotorn
orsakar e� strömfall. A� använda rä�
spole är viktigt då man annars bränner brytarspetsarna.
Förkopplingssystemet har alltid rä�
spänning över tändspolen medan en
tändspole utan förkoppling ger en
lägre eﬀekt under startögonblicket.
Vi på tekniska kommi�en önskar

en riktigt GOD HELG!
Lars Amarald
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NYHETER OCH NOTISER
Allt mindre orenade avgaser från den svenska
personbilsparken
Jan Möller

GP/TT rapporterar a� en allt mindre
andel av personbilstraﬁken i Sverige
sker med bilar som saknar katalytisk
avgasrening. De senare svarar nu enbart för tre procent av den totala traﬁken.

a� ﬁnnas 150 000 veteran- och samlarbilar kvar som saknar katalytisk
avgasrening. Och dessa bilar svarar
för en extremt liten del av den totala
traﬁken, e�ersom ﬂertalet ligger på
körsträckor mindre än 100 mil per år.

Under 80-talet utrustades allt ﬂer nya
bilar med katalysatorer. Från 1989
blev det även obligatoriskt på alla nya
bilar i Sverige. Med hjälp av katalysatortekniken minskas bilarnas utsläpp
av de miljö- och hälsovådliga ämnena
kolväten, kväveoxid och koldioxid
med cirka 95 %.

Beträﬀande den tunga traﬁken, lastbilar och bussar, ligger den sämre till.
Den står enligt Motormännen numera
för de stora utsläppen: ”Idag är det så
a� den tunga traﬁken släpper ut mer
kväveoxider än personbilarna, trots
a� den tunga traﬁken bara består av
cirka 400 000 fordon, jämfört med
fyra miljoner personbilar.” Genom
de kra�igt minskande utsläppen från
personbilarna svarar dessutom alla
orenade utsläpp från entreprenadmaskiner, gräsklippare, motor- och röjsågar samt alla båtmotorer för allt större
andelar av de totala utsläppen.

Vid senaste årsski�et saknade bara 12
% av bilarna i Sverige katalytisk avgasrening, enligt en kartläggning som
gjorts av Motormännens Riksförbund.
Men e�ersom äldre bilar i regel körs
betydligt kortare körsträckor står bilar
utan katalysator för bara tre procent
av traﬁken. ”För bara tre år sedan var
motsvarande siﬀra cirka tio procent”,
säger Tomas Nilsson, presschef på
Motormännen. ”Det är stadigt på väg
nedåt. Vi har inte ha� så låga avgasutsläpp i Sverige sedan 1950-talet. Och
då fanns det bara en tiondel så många
bilar i landet.”
De äldre bilarna skrotas i allt snabbare takt. Motormännens bedömning
är a� det snart i princip bara kommer
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MHRF har under ﬂera år arbetat för
a� riksdag och regering skall vara
informerad om entusiastbilarnas
ringa inverkan på de total utsläppen.
RREC:s svenska styrelse avser också
a� kontinuerligt hålla sig informerad
om utvecklingen på de�a område.
För bara något år sedan var det en offentlig tjänsteman som ansåg a� bilar
utan katalysator ej skulle få köras i
stadskärnorna. E�ersom det således
numera är den tunga traﬁken, entre-
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prenadmaskiner m m som utgör störst
fara för miljön hoppas vi a� det aldrig
skall behöva bli aktuellt framöver med
några restriktioner eller e�ermontering av katalysatorer när det gäller
våra kära ﬁnbilar!

Samarbete RREC och AHK

Tommy Strömberg

Vi har äntligen etablerat e� närmare
samarbete med AHKs Rolls/Bentley
sektion. Försök åt det hållet har tidigare gjorts och det är glädjande a� vi
nu kan träﬀas och trivas tillsammans
med AHK folket. Automobilhistoriska
Klubben är landets äldsta entusiastklubb inom vår hobby och de arrangerar en mängd evenemang under
året som vi nu får tillträde till. Många
av vara medlemmar har länge varit
med även i AHK och vet a� vi har
mycket gemensamt med varandra.

Tommy Strömberg på Rohdins
garageträﬀ

En RR Phantom III lämnar
Sverige
Tommy Strömberg

En Phantom III har lämnat Sverige.
Denna magniﬁka automobil har under många år stå� hos Janne Grynning
i Kungälv och långsamt genomgå� en
total renovering med karossbyte. E�er
a� den nu blivit i det närmaste färdig
kan vi glädja oss a� få se den lite då
och då e�ersom den nya ägaren är vår
käre ﬁnske vän John Häggströms son
Henry Royce 0+ år gammal. Phantom
III tillverkades under åren 1935-1939 i
endast 710 exemplar. Det är en av de
största Rollsar genom åren och har en
V12 motor på 7,4 litre och ca 120 bhp.
Den aktuella Phantom III:an var från
början försedd med en 6-sitsig limousinekaross men nu blivit en two seater
tourer. Den har för en tid sedan blivit
nylackad i samma vackra färger som
vår vän Bengt Löhtners Silver Wraith
i coﬀee bean brown över ivory. Fick
förtroendet a� köra den en del i samband med utskeppningen till Helsingfors och jag måste medge a� den var
mäktig på alIa sä�. Naturligtvis skall
en nära 3 tons V12 vara tvåsitsig. Den
kommer i en framtid a� få en s.k. svärmorslucka men om det blir mor Aune
eller Eva och sonen Henry Royce som
skall åka bak vet vi ännu ej. På tal om
Johns mor så fyllde hon, tro det eller
ej, 80 år i slutet av juni. Vi gratulerar
i e�ersko�.
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Pensionärsutﬂykt med RR

Tommy Strömberg

På initiativ av vår handlingskra�ige
Lasse Holländer samlades e� tiotal
vackra Rolls-Royce bilar fredagen den
8 juli i Sundbyberg. Där plockade vi
upp ca 20 pensionärer för en utﬂykt
till det vackra Sky�eholms konferensgård på Ekerö där vi bjöds på kaﬀe
och tårta. Vi blev underhållna av den
kände trubaduren Eddie Oliva som vi
fa� låna av den mycket vänliga nöjesdro�ningen Vicky von der Lancken.
Den äldste i de�a pigga gäng var Axel
som fyllt 100 år och således jämnårig
med vårt bilmärke. En strålande dag
i underbart väder och med mycket
tacksamma passagerare.
Kan de�a vara något a� ta upp inom
RREC.

RR ﬁrar KSSS 10 år
Tommy Strömberg

Kungliga Svenska Segelsällskapet
KSSS fyllde den 5 juli 175 år . De�a ﬁrades med en rad aktiviteter i Saltsjöbaden. Man ordnade även en parad av
vackra automobiler vilka presenterades av den fortfarande lika pigga och
kunniga Carl-Gunnar Hammarlund.
Publiken ﬁck sedan rösta på vackraste ekipage. Bland deltagarna fanns
förutom l0 st Rolls och Bentleybilar
även Cadillac V16, Buga�i 35, Auburn
Speedster, BMW 327 och många andra
mycket vackra bilar. Vann gjorde, ej
helt oväntat, Tommy Strömberg med
sin vackra 25-30hp drop head coupe
1937 och med sin söta terrier Ruﬀ. I
hamnen fanns segel och motorbåtar
i hundratal, de ﬂesta från mi�en av
1900-talet. En fantastisk dag i strålande högsommarväder.

V lkommen som ny medlem
Vä
i den svenska sektionen av RREC!
Följande nya medlemmar har tillkommit på den allra senaste tiden i den
svenska sektionen:
Anders Nilsson, Jonstorpsvägen 168, 260 35 Ödåkra
Mats Nilsson, Höjenvägen 18A, 821 58 Rengsjö
Reima Viitala,Visä�ravägen 53 4 tr, 141 50 Huddinge
Tony Samal, Bro�kärsvägen 383, 436 58 Hovås
Harald Qvist, PB 27, N-1333 Kolsås, Norge
René Nordstähl, Polhemsgatan 33, 112 30 Stockholm
Lars Johansson, Annedalsvägen 37, 168 65 Bromma
Vi hoppas a� Ni alla skall känna Er hjärtligt välkomna och a� Ni skall få glädje,
ny�a och kunskap tack vare Ert medlemskap i klubben!
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Svensk interiör i nya Bentley Continental Flying Spur
Jan Möller

Henrik Nordin från skånska Skanör
hi�ade det verkliga drömjobbet när
han hade gå� ut designskolan i brittiska Coventry. Han gick direkt till
Volkswagenägda Bentley Motors (f
d Rolls-Royce) i Crewe, där han ﬁck
jobba med inredningen till nya Bentley Continental Flying Spur.
Henrik berä�ar: ”Det är en speciell bil
a� arbeta med. Trä, läder, aluminium
och så lite plast som möjligt!”
Bentley Continental Flying Spur har
kallats världens snabbaste limousine
och är en 50 cm längre fyradörrarsversion av succébilen Continental GT,
en tvådörrars coupé. Redan i juni 2005
– några veckor e�er a� bilen presenterats - fanns det redan order på 2 000
bilar. Den kostar i Sverige 1.7 Mkr.
Vill man ha bara två (mycket lyxiga)
individuella säten bak kostar det dock
drygt 60 000 kr till.

Henrik Nordin har ha� ambitionen
a� hålla en balans mellan sportighet
och elegans när han designat bilens
inre. A� rita en ny Bentleyinredning
innebär dessutom a� man noga måste
sä�a sig in i märkets historia: ”Den
här modellen är en yngre släkting till
alla äldre Bentley. Det ska synas. Till
exempel genom a� övre delen av dörren under fönsterrutan skall vara av
trä. Det är typiskt Bentley.” Henrik
Nordin har uppenbarligen förstå� en
del av livets väsentligheter.
Svensk design, tyska ägare, engelsk/
tysk tillverkning, försäljningsframgångar över hela världen. Globaliseringen har uppenbarligen nå� även
superengelska Crewe och Bentley Motors. Is our car ready, James?
Jan Möller/Vi bilägare nr 9/2005
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Dan S-born Reﬁning
S/Cloud - delar säljes. Skinninredningar i rött och blått. Alla dörrar ok, Hela
rutor runt om, även fram och bak. Stötfå
tf ngare och horn i bra skick Dimljus
tfå
& baklysen. Hel kaross. Renovering av fjäderpaket
derpaket fför S-mod. & Cloud.
Navkapslar bak till RR i rostfritt. Skärmar fram S3/Cloud III. Plåtdetaljer
nya fför S/Cloud. B80-motor till salu. Nya rutor fram till S/Cloud. Fina
radialdäck på fä
f lg, 235x75x15.
Karosseriarbeten-delar i aluminium utf
utföres-tillverkas. Originaldäck Avon
8.20x15 i gott skick köpes.Växellåda manuell eller automat till B60 köpes
oavsett skick.

TILL SALU: Bentley S1 2-door Sport Saloon Continental Park Ward 1957
14876 mil , Regal Red, Rött skinn, taklucka, nybesiktigad och registrerad i
Sverige. Nyservad samt renoverad fjädring bak. Går helt fantastiskt. Byggt
helt i aluminium. En äkta landsvägskryssare.

Dan S-born Reﬁning , Beateberg 7454, 762 93 Rimbo
0175-67034, 0707-926276, e:mail info@dansborn.com
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www.hotelskansen.com
Upplev Öland – Solens och vindarnas ö – Fantastisk natur, underbara badstränder, ﬁna golfbanor,
känn historiens vingslag!

!

Bo bekvämt och ombonat på anrika Hotel Skansen!

* 35 hotellrum

* Konferenslokaler >120 pers.

* Utomhuspool maj – sept

* 37-gradigt massagebad utomhus året runt

* Restaurang med plats fför 300 pers.

-Festmenyer, luncher, bröllop, julbord, etc
-Uteservering ”Rastgården”
rden” med plats fför 100 pers.

* Årets Whiskykrog 2005

-Whiskykällare
-Över 750 sorter i lager
-Provningar från 200:- / pers

* Nya Skansen (maj 2006) :

-SPA med swimming pool, jacuzzi, bastu,
behandlingsrum
-19 dubbelrum
-4 minisviter och 2 stora lyxsviter
-

Golfpaket, Gourmetpaket, Bröllopspaket, Spapaket (från maj -06)
Tingshusgatan 1, 386 31 Färjestaden
Tel : 0485-305 30 Fax : 0485-348 04
info@hotelskansen.com
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Annonspriser i den Svenska bulletinen, priserna anges fför
ör helt kalender
kalenderår.
å
Annonspriser i den Svenska bulletinen, priserna anges fö
för helt kalenderår.
Omslagets sista sida
Mi�uppslag
Helsida
Halvsida
Kvartssida

svart/vit
5 500 kr
5 000 kr
2 500 kr
1 500 kr
1 000 kr

Färg
11 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
3 000 kr
2 000 kr

Medlemmars radannonser är gratis
Guiden
I våra planer kommer RREC guiden a� ﬁnnas i Bulletinen och på klubbens
hemsida. Denna kommer a� vara till för dig som äger en Rolls Royce och där
kan du få många tips. I Guiden kommer du a� hi�a företag som är intresserade
av a� hjälpa dig på olika sä�.
Antal utgivningar
4 nr per år
Upplaga 400 ex
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Rolls Royce – Self System AB ´the work shop´
Jag har härmed nöjet att erbjuda mina tjänster för renovering av äldre Rolls
Royce bilar
Genom mitt intresse för detta bilmärke kombinerat med mitt yrkesval har
jag både kunskapen och noggrannheten som krävs för att slutresultatet ska
bli till glädje för ägaren.
Några exempel på arbeten
• Kompletta ”chassi” renoveringar
• Lackering av ”chassi” komponenter
• Förmedlar återuppbyggnad av trä karosser
• Byte till nytt men ändå tidsenligt korrekta elsystem
• Ytbehandling av muttrar skruvar mm
• Glas och sand blästring
• Besiktning av bilen innan köp till fördel för både köpare och säljare
• Transport av bil på Trailer inom Sverige
• Förmedling av reservdelar, ”missing parts” från England och USA
• Polering av rostfritt, aluminium mm

Phantom II, Komplett chassi renovering till högsta standard

Renoverad RR Hydraulisk stötdämpare

Kent Sävåsen, Self System AB
Rantens Torg 5
521 31 Falköping
0708-38 90 00

63

UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB

Rolls Royce Phantom II 3-Position Drop Head by Ranalah.
Ranalah Gräddfärgad med vacker skinninteriör i oxblod. Unik 2-Dörrars Rolls Royce, som vunnit Concour D´Elegance bland 500 bilar. Endast
2 tillverkade. Bilen har genomgå� en 4.000 timmars nut and bolt restoration
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 Virage Volante 1991.
1991 Premiärbilen från Birmingham-Utställningen, den enda i si�
slag. 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 cognacfärgat skinn. Mycket ﬁn bil med överväxel.
Bilen, som är välkänd i RREC har stor sollucka och samtliga verktyg. En mycket trevlig och användbar bil för alla tillfällen
Bentley MarkVI 1952 Freestone & Webb.
Webb Vinröd och silver med vacker beige skinnklädsel samt
fantastiskt vackra bord i baksätet. Tillverkad i aluminium i endast e� fåtal exemplar. Bilen är i e�
synnerligen go� skick.
Ferrari 308 GT4 1974. Mörkblåmetallick med vacker mörkblå/beige inredning. Bilen har endast
gå� 3.900 mil och är utrustad med bl. a. AC. Enligt uppgi� ”Sveriges ﬁnaste GT4”.
Maserati Royale 1989.
1989 Graﬁtmetallick med vacker magnolia skinnklädsel. Endast körd 1.900 mil.
En unik bil, som endast tillverkats i 48 exemplar helt för hand. Motorn är den legendariska V8-an
på 4,9 liter. Bilen är svensksåld och är enda kända exemplaret i Skandinavien. All tänkbar utrustning ingår
Visning e�er överenskommelse.
Vi köper gärna Er ﬁna bil kontant./ Vi åtager oss gärna säljuppdrag.
Ring för besök- Vi ﬁnns också på www.pascocar.com
V lkommen
Vä
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Tel 070-756 46 60, 08-756 38 30, Garage 08-624 06 50
pascocar@swipnet.se

