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O R D F ÖRANDENS ANTECKNINGAR
Vår ordförandes spalt
text och bild Göran Berg
Bäste medlem!
Så har det gå� e� år
sedan förra årsmötet
när vi, Din nya styrelse, ﬁck förtroendet
a� leda vår ﬁna klubb.
När jag ser tillbaks på
tiden som gå� kan jag
konstatera a� vi hade
ambitionen a� uträ�a
mycket. En del har vi
hunnit med, en hel del
återstår. Tillsammans
med den ny- och omvalda styrelsen skall
jag göra mi� bästa för
a� fortsä�a på den
inslagna vägen. Som
vanligt vill jag påminna om a� det hänger
på Dig a� komma med
förslag och bidra till
klubens utveckling – hör gärna av Dig! Via email eller telefon eller när vi ses härnäst.
Om jag får säga det själv, är jag särkilt glad över
a� vår Bulletin få� en ny image med många intressanta artiklar och propert färgtryck. De�a
har varit möjligt vare storartade insatser av Jan
Möller och Svante Runberger (redaktör resp.
layout) samt a� vi, tack vare våra generösa
sponsorer, RR/BMW Group (som även var huvudsponsor vid årsmötesrallyt häromveckan)
och Bentley Stockholm, har ekonomiska möjligheter a� bekosta det avsevärt dyrare färgtrycket.
Mycket glad är jag dessutom över a� Robert
Nironen har givit oss en hemsida, som han kontinuerligt uppdaterar. De�a var något vi länge
saknat, nu har vi den!
Det nyligen avhållna årsmötesrallyt behandlas
på annan plats i de�a nummer. Jag vill bara
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nämna a� moderklubbens ordförande, Ian
Rimmer, u�ryckte sin
tillfredställelse över
vår sektions utveckling, vilket givetvis
gladde styrelsen. Vid
det tekniska seminariet konstaterades a�
både Ian och Steve
Lova� har en ofantlig
mängd erfarenheter
a� dela med sig av,
till glädje och ny�a för
oss bilägare. Steve har
lovat komma tillbaka
och förklarat sig villig
hålla e� tekniskt seminarium dit alla bilmodeller är välkomna.
Kanske lämpligt a�
förlägga till en weekend separat från årsmötet någon gång nästa år. Vad tycker Du?
Jag vill här passa på a� tacka våra avgående styrelseledamöter, Staﬀan Lennström och Eleonor
Lagercrantz för era insatser, och jag hälsar välkomna Kalle Giertz (vår nye kassör) och Gunilla
Lennström (ny suppleant) till styrelsen.
Avslutnigsvis, om någon undrar hur det har
gå� med färkpotatisen på Bjärehalvön i år, kan
jag meddela a� läget är OK. Sä�potatisen kom
ﬂera veckor senare i jorden än normalt, men de
tidigaste sorterna var klara lagom till Pingst.
Priserna är bä�re än på många år, till glädje för
lu�rade odlare som har �olårets katastrofalt
låga priser i färskt minne.
Jag önskar Dig och Din familj en härlig Midsommar med mycket färsk potatis och allt det
som därtill hör. Hoppas vi ses på något evenemang snart!
Göran

LEDAREN
Redaktören har ordet
Jan Möller

Så har vi ännu en gång kunnat ta ut våra kära
bilar e�er vintern. Här i Göteborg brukar man
i oktober vädermässigt gå in i något slags grå�,
fuktigt töcken med en mer eller mindre konstant temperatur på plus fem grader, e� väder
som sedan varar ända fram till i
april. I år var dock hela den långa
vintern för ovanlighets skull så
bister och snörik även i Göteborgstrakten a� jag inte kunde ta ut Rollsen på vägarna en enda gång under
denna period, vilket nog inte hänt
tidigare. Desto trevligare var det
a� få njuta av bilen när det åter var
dags. Som jag sagt så många gånger tidigare: Rolls-Royce och Bentley
är inte bara bilar – de är även njutningsmedel. Varje gång man kör in
i garaget e�er en åktur är det med
välbehag och e� leende på läpparna! Och på vägen har man gla� e� stort antal människor som
även de få� e� leende på läpparna vid blo�a
åsynen av bilen.
Tänk så enkelt det kan vara a� glädja sina
medmänniskor! Det är därför synd a� inte alla
svenska bilägare kör just Rolls-Royce eller Bentley – då skulle dessutom alla aggressiva körstilar och bilolyckor i princip omedelbart upphöra.
De�a kanske rentav skulle kunna vara något jag
borde tipsa min käre gamle kollega från Chalmers, Claes Tingvall om. Han är ju numera traﬁksäkerhetsdirektör på Vä
V gverket: På de�a sä�
skulle man snabbt och enkelt i e� slag kunna
uppnå hans omtalade nollvision! Noll döda i
traﬁken och på köpet en väldig massa leenden
traﬁkanter emellan. Vilken förändring! Men det
är klart: fyra miljoner Rolls-Royce och Bentley
får man ju inte fram så där i en handvändning,
speciellt inte med tanke på a� det under hundra
år bara tillverkats runt 120 000 bilar av dessa
märken. Finansieringen blir däremot troligen
inget problem – det är ju valår…
Redan under våren och försommaren i år har vi
ha� ﬂera trevliga RREC-arrangemang på agendan. E�er månadsluncherna hela vintern – nu

såväl i Stockholm som Göteborg - började det
redan i slutet av mars med en fantastisk gourmethelg på Bjertorp Slo� med klubbens munskänk Svante Runberger som arrangör. Första
punkten var en superb vinprovning under hans
ledning med sex intressanta höjdarviner från Loiredalen i Frankrike, där vi provade oss fram från
väster till öster. (De�a inslag var
givetvis speciellt uppska�at av
oss frankoﬁler!) Häre�er följde en
intressant och initierad inblick i
Rolls-Royce Ltd:s första hundra år
vad gäller såväl bilar som ﬂygmotorer - förmedlad av vår ordförande Göran Berg, som sedan många
år är ansvarig för Rolls-Royce
ﬂygmotorverksamhet i Sverige.
Så följde en skål i champagne för
100-årsjubilaren Rolls-Royce Ltd. På de�a kom
en formidabel fem- eller egentligen sexrä�ers
slo�smiddag som vi sent skall glömma. Snacka
om a� det ﬁnns mat och viner som gi�er sig! En
fantastisk helg på Bjertorp Slo� kort sagt. Stort
tack till arrangören Svante Runberger för a� vi
ﬁck vara med om de�a!
I början på april reste däre�er e� antal RRECmedlemmar till Europas största entusiastbilsmässa Techno Classica i tyska Essen, där 2000+
gammelbilar i mer än 15 hallar fanns a� beskåda, de ﬂesta i e� fantastiskt superskick. Påtaglig
patina eller ”kra�igt bruksskick” var med andra ord här helt okända begrepp, snarare verkade ﬂertalet bilar trots sin avlägsna årsmodell
ha lämnat fabriken dagen före och på vägen till
Essen dessutom ha få� sig en rejäl omgång hos
Mister Cap. Stort tack till Håkan Gilljam för en
trevlig artikel och till arrangören Kjell Lind!
RREC medverkade 21 maj första gången med
en egen avdelning vid årets Tjolöholm Classic
Show. Stort tack till arrangörerna Jan Segerfeldt och Lars G Wass! Dessutom deltog några
RREC-medlemmars bilar på Stockholms Bilsalong. Tack till Kjell Lind för trevlig artikel!
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L E DA R E N
Så har många medlemmar upplevt ännu e�
RREC-årsmöte, denna gång på vackra Ekerö
utanför Nordens Venedig, d v s Stockholm.
Tyvärr hade min fru och jag inte tillfälle a�
deltaga e�ersom hustrun passade på a� fylla
jämnt i dessa dagar. Det var totalt e� drygt trettiotal ekipage som tog del av resultatet av alla
ansträngningar från rallygeneralen Tommy
Strömberg – med benäget bistånd av Kalle
Giertz och Göran Berg. En stor eloge för e� välarrangerat och trevligt rally! För många medlemmar var det dessutom första gången man
ﬁck tillfälle a� se de nya modellerna från såväl
Bentley som Rolls-Royce i verkligheten, en följd
av a� Bentley Stockholm och Rolls-Royce/BMW
Group Sverige numera utgör sponsorer av den
svenska sektionen av RREC, något som förhandlats fram av Göran Berg. Dessutom äger
svenska RREC-medlemmar nu såväl nya Bentley Continental som Rolls-Royce Phantom. Det
visade sig dock dessvärre vara en felbedömning
a� de ﬂesta skulle vara lediga måndagen den 5
juni – en klämdag mellan pingst- och nationaldagen. I stället var det för många en helt vanlig
arbets- eller skoldag, vilket gjorde a� en del inte
hade möjlighet a� deltaga i rallyt på Ekerö. Vi
beklagar de�a misstag och hoppas a� de ﬂesta i
stället skall ha möjlighet a� deltaga i andra trevliga RREC-arrangemang under året. Vi vet ju a�
ﬂera av dessa kommer a� bli riktiga höjdare.
Dessutom kan vi i år ännu en gång erbjuda ﬂer
arrangemang än någonsin tidigare. Så väl mö�
på dessa!

Nästa års årsmöte planeras gå av stapeln på
Gyllene U�ern, utsökt vackert beläget strax intill gemytliga Gränna
nna vid V
Vä�erns östra strand.
E�er några år med tvivelaktig standard har
Gyllene U�ern åter utvecklats till e� verkligt
smultronställe, med bl a en helt ny restaurang
med underbar utsikt över
ver V
Vä�ern. Så boka in
helgen 11 - 13 maj 2007 för e� fantastiskt ﬁnt
årsmöte. Den från AHK mycket rutinerade rallygeneralen Håkan Johansson lovar dessutom
e� mycket trevligt arrangemang. För dem som
aldrig tidigare besökt Visingsö kommer bl a tillfälle ges a� göra de�a – med ﬁn bil.
Utöver rapporter från alla trevliga arrangemang
berä�ar vi i denna bulletin om de återstående
Rolls-Royce 40/50 hp-bilar (o�ast kallade Silver
Ghost) som f n ﬁnns i Sverige. Modellen ﬁrar
ju i år 100 år. Stort tack till Kjell Lind, Tommy
Strömberg och Bo Önnermark för trevliga och
intressanta artiklar. Dessutom stort tack till Anders Rohdin för faktauppgi�er till artikeln om
familjen Axelson Johnsons Silver Ghost 1911
– en bil han känner väl bl a e�er en helrenovering av motorn för e� antal år sedan.
Dessutom stort tack till Marie Östlund, som
rapporterar om 50-årsﬁrandet av Rolls-Royce
Silver Cloud och Bentley S-type i Engelska
Cheltenham i höstas, besök på C S Rolls föräldrahem m m!

Jan E Grynning
Pl 3188, 442 95 KUNGÄLV
Besöksadress: 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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L E DA R E N
Kjell Lind skriver om vad man bör tänka på när
det gäller hjul på äldre bilar. Han tvingades bl
a lära sig de�a ”the hard way” e�er a� under
körning med sin Silver Ghost plötsligt ha blivit
omkörd av si� eget bakhjul (!). Kjell lär för övrigt aldrig glömma minen på den dam som iakttog det hela. Hon verkade inte ha några högre
tankar om Rolls-Royceägare. Och a� sådana
dessutom åker omkring på vägarna och tappar
bakhjul var ju bara en bekrä�else på vad hon
redan visste…
Crewe ﬁrar i år 60 år som bilfabrik. De�a och
y�erligare nyheter från dagens Bentley och
Rolls-Royce rapporterar vi om i artiklar under
rubriken Nyheter och notiser. Det har dessutom
på senare år levererats och sålts många nya bilar
från Bentley och Rolls-Royce även till svenska
kunder – såväl av Bentleys alla tre nuvarande
modeller (och av de två cabrioletmodeller som
börjar levereras först nästa år) som nya RollsRoyce Phantom! Bland köparna ﬁnns f ö ﬂera
RREC-medlemmar.
Under rubriken Nyheter och notiser återﬁnns
dessutom några nyheter från den svenska gammelbilhobbyns paraplyorganisation MHRF.

Jag vill så åter tacka alla Er som svarat för respektive deltagit i och därmed bidragit till a�
alla trevliga RREC-arrangemang blivit just så
trevliga som de blev. Och ännu en gång stort
tack till alla Er som bidragit med texter och bilder till de�a nummer. Utan Er skulle det inte bli
någon tidning!
Sist men inte minst vill jag på min och den
övriga styrelsens vägnar önska alla såväl en
trevlig midsommar (med snaps utspädd med
regnva�en?) som en skön sommar med härliga
upplevelser med våra kära bilar. Och väl mö�
på alla trevliga RREC-arrangemang under året!
Speciellt Du som aldig tidigare deltagit i några
RREC-arrangemang är mycket välkommen a�
träﬀa alla trevliga medlemmar med samma fritidsintresse - och många andra intressen - vilket
brukar leda till ständiga intressanta och givande
möten och diskussioner! Livet är kort – ta vara
på de glädjeämnen som ﬁnns, t ex våra kära bilar och det härliga livet runt dessa!
Med bästa entusiasthälsningar från Er förtrogne
redaktör
Jan Möller

NORRORTS BIL & VANSERVICE AB

Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
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KOMMANDE EVENEMANG
RREC Månadslunch Stockholm: Första måndagen varje månad kl 12.30, på Etnograﬁska Museets
Lunchrestaurang, med början måndagen den 4 september. Pris ca 75 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, e-mail tommystromberg@mac.com ).
Ingen föranmälan krävs!
RREC Månadslunch Göteborg: Sista tisdagen i varje månad kl. 12.00. Nästa gång den 29 augusti
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!
27-29 Juli 2006
Ringköbinglöbet i Danmark. Danmarks äldsta veteranbilsrally, som körs i år för 38:e gången.
Förfrågan kan göras till Niels Jörgen Kanneworﬀ, tel 0045 97 32 23 42 eller via e-post:
njkc@interlink-marine.com
24-31 augusti 2006
RREC´s Euro Rally går i år i Norge med start i Ullensvang och mål i Solstrand (nära Bergen).
16 september 2006
Höst rally med start i Ulricehamn. Som tema kommer vi a� ha Colin Nutley:s «ﬁlmerna om
Änglagård». Vi kommer a� besöka en rad av ﬁlmernas inspelningsgårdar och platser. Vidare
information och program kommer senare men notera dagen. Håkan & Ulla Wolﬀ arrangerar (tel
0321-802-17) med support från Kjell & Anne�e Lind (tel. 0321-416 08)
22 - 23 september 2006
Garageträﬀ hos Rohdins Automobile Service AB lördag och söndag 22 - 23 september kl 10 - 18.
Vi gör gratis test på bilar för dem som så önskar, kom bara ihåg a� förbeställa på tel 0520-108 06.
Alla är hjärtligt välkomna
11-13 maj 2007
Svenska Sektionens årsmöte och Rally på Gyllene U�ern utanför Gränna. Håkan Johansson m.ﬂ.
arrangerar

ROLLS-ROYCE Phantom II 1929, f.d. Ernest Hemingways bil. Bilden tagen av Eva o Kjell Andersson
vid Amelia Island Concours d´Elegance 2006, som vi åtrkommer till i nästa nr av Bulletinen
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Te m a Jubilarer - Silver Ghost 100 år
ROLLS ROYCE ”Silver Ghost” 1920 Chassinummer 70 TW
“Gävleghosten”
Text: Bo Önnermark

Den 26 april 1920 levererade Rolls-Royce från
sin Derby-fabrik det komple�a chassiet 70 TW
till karosseritillverkaren Barker som i sin tur
den 26 november samma år levererade en färdig öppen 6-sitsig vagn till den svenska agenten
Wiklunds i Stockholm.

I mi�en av 1930-talet moderniserades (tyvärr)
det täckta karosseriet genom a� förarhy�en
täcktes in helt varvid bl.a.vindrutan lutades,
framskärmarna modiﬁerades samt fetare hjul
monterades i stället för de ursprungliga vulsthjulen av dimension 895 x 135 mm.

Den 17 januari 1921 blev 70 TW besiktigad och
godkänd av den kände besiktningsmannen Nils
F.O. Brambeck. Registrerad ägare var då Direktör Anders Olsson Stockholm och vagnen hade
”igenkänningsmärket” A 7142.

Vid krigsutbro�et 1939 pallades vagnen upp i
Gävle och har ej körts sedan dess. Under andra
världskriget avled Emil Ma�on och e�er a�
hans son tragiskt omkommit bestämde familjen
a� avy�ra 70 TW och uppdrog åt Bil AB Gösta
Eriksson i Gävle a� genomföra försäljningen.

Inom kort förvärvades 70 TW av fabrikör Emil
Ma�on som drev e� skinngarveri i Gävle och
det nya registreringsnumret blev X50. Ma�on,
som troligen tyckte a� det blev tämligen kallt
a� färdas i öppen vagn vintertid, lät enligt uppgi� frakta 70 TW till Paris 1924 där han av karosserifabriken ”Rotschild et Fils” beställde e�
karosseri för vinterbruk. Det nya karosseriet
blev av s.k. Openfronted Limousine-typ d.v.s.
täckt för passagerarna men endast tak, vindruta
och oglasade dörrar för chauﬀören. Då vagnen
återfraktades till Gävle medföljde det komple�a
öppna Barker-karosseriet för a� kunna användas sommartid i Sverige, vilket hi�ills aldrig
har förverkligats.

Nuvarande ägare, Bo Önnermark, förvärvade
vagnen 1957 och i köpet ingick även det öppna
karosseriet, som hade förvarats i Gävle sedan
1924.
De primära planerna är nu a� återställa vagnen
i det skick den hade 1920 d.v.s. renovera och
återmontera det vackra öppna karosseriet och
byta till originalhjul d.v.s. 895 x 135 mm.
Barker-karosseriet är nyligen hemfraktat från
sin långa Törnrosa-slummer (82 år) och har befunnits vara i förvånansvärt go� originalskick,
vilket gäller såväl aluminiumkarosseriet som
skinn-inredningen och suﬄe�en. Mesta möjliga
kommer a� återanvändas varvid 70 TW förhoppningsvis kommer a� kunna
återuppstå i exakt det skick den
hade 1920.
Det täckta karosseriet har en
mycket snarlik ”syster” monterad
på e� Mercedes-chassi tillhörande
Hallwylska Museet i Stockholm.
Bägge karosserierna är tillverkade
av ”Rotschild et Fils” i Paris varför
detalj-utförandet är mycket lika
och planerna är a� återställa det
täckta karosseriet till si� ursprungliga skick med hjälp av foton och
må�-skisser från ”systerkarosseriet” och däre�er montera det restaurerade täckta karosseriet på e�
annat ”Silver Ghost” chassi.
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Te m a Jubilarer - Silver Ghost 100 år
Rolls-Royce ”Silver Ghost” 1921 Chassi nummer 96 HG
Text: Bo Önnermark

RR 96 HG importerades till Sverige från England som e� komple� chassi av RR-entusiasten
Tom Brahmer under 1960-talet. Chassiet övergick i början av 1970-talet i Bo Önnermarks ägo
då Tom hade ﬂy�at till Schweiz.
96 HG:s öden och äventyr i England från 1921
till 1960-talet är ännu ej utforskade och de�a intressanta arbete återstår.

De framtida planerna för 96 HG, som till alla
väsentliga delar är e� komple� chassi, är a�
e�er genomgång av alla mekaniska funktioner
förse chassiet med det täckta karosseri som 1924
byggdes av Rotschild et Fils i Paris och monterades på chassi 70 TW. E�er a� de�a karosseri återställts i si� ursprungliga skick som en
Openfronted Limousine bör 96 HG kunna bli en
mycket autentisk och pampig representant för
det glada 20-talet.

Rolls-Royce Silver Ghost 1921 Chassi nummer 53 HG –
de Geerska Ghosten
Text: Kjell Lind med komple�eringar av Jan Möller
Denna 40/50 Hp levererades ny av Aktiebolaget A. Wiklunds Maskin- & Velocipedfabrik i
Stockholm till baron Louis de Geer på Lövstabruk i Uppland. Den tillbringade däre�er e�
antal år hos familjen Wachtmeister på Tistads
Slo� i Södermanland. E�er många år i en mer
undanskymd tillvaro och fyra års övertalning
av dåvarande ägare förvärvades den så år 2002
av familjen Lind på Stora Sko�ek utanför Ulricehamn. Den har däre�er totalrenoverats under
tre år av Kjell Lind. Den är nu i e� fantastiskt
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och ursprungligt skick. I övrigt: Se artiklar i tidigare bulletiner.
Bilen har redan medverkat vid e� ﬂertal rallyn
och utställningar och därvid erhållit e� antal
förstapriser, bl a i Prins Bertil Memorial 2005.
Den var dessutom föremål för en hel artikel i
Classic Motor. Den deltog den 21 maj 2006 på
Tjolöholm Classic Show i RREC:s monter, bl a
för a� uppmärksamma Silver Ghost 100 år. (De
positiva kommentarerna i texten utgör redaktörens tillägg.)

Te m a Jubilarer - Silver Ghost 100 år
Rolls-Royce Silver Ghost 1921 – ”Sparreholmska Ghosten”
text och bild Tommy Strömberg,

Min första kontakt med Rolls-Royce råkade bli
med en Silver Ghost från 1921. Någon gång i
början av 1950-talet fördes de�a för mig tidigare helt okända bilmärke på tal hemma hos
familjen Birger Lundström jr. i deras dåvarande
hem i Saltsjöbaden. Hans son, min gode vän
och kompis frågade plötsligt sin pappa: ”Vart
tog farfars gamla Rolls vägen?” E�er en stunds
funderande ﬁck vi svaret a� den antagligen
fanns kvar på en gård i Uppland, där den blivit
undanställd under andra världskriget.
Vi hi�ade Rollsen och e�er en
del äventyr ﬁck
vi t o m hem den
till Saltsjöbaden.
Det var en underbart vacker bil: en
Rolls-Royce Silver
Ghost byggd av
Nordbergs och beställd av min gode
väns farfar 1921.
E�er en del arbete
ﬁck vi så liv i den
insomnade Ghosten och roade oss en hel del med den under
något år.
Så dök dock den trivsamme bilsamlaren Walle
Smedberg från Röstånga upp och ville absolut
köpa bilen. Så skedde och vi körde nu ner bilen till Walle, en rä� spektakulär resa. Walle var
jordbrukare och hade nog inte riktigt tid med
Rollsen och då dök bilsamlare nummer två upp,
nämligen Tom Brahmer. Han lät totalrenovera
bilen med hjälp av Nordbergs och Anders Johansson. Bl a ändrades färgen då från tvåfärgat
grå till mörkblå och svart. Då senare Tom tragiskt gick bort köpte Rutger von Essen Ghosten
och ställde den på muséet på Skokloster. E�er
Rutger tog sonen Richard över. Han sålde den
med tiden till Bjorn Riise på Lidingö. E�er Björn
hamnade den hos Johan Nordén Auktioner där
Peder Wallenberg ropade in den. Jag ﬁck nu

ansvaret för den och skö�e om den under e�
par år. Peder och jag planerade a� bygga upp
e� bilmuseum i Gustavsberg, men tyvärr gick
det ej a� genomfora. Jag ﬁck nu i uppdrag a�
sälja den och e� antal andra mycket ﬁna bilar,
bl a två Derby Bentleys från Peders samlingar.
Rä� snart ﬁck jag klart med Helge Karinen på
Sparreholm som köpte den tillsammans med en
mycket vacker Cadillac V8 från 1927, även den
från samma samling.
Idag
skall
vi glädjas åt
a�
Ghosten
få� stanna i
Sverige. Många
av dessa äldre
ﬁna automobiler har ju tyvärr
hamnat i andra
länder, då priserna varit alltfor dåliga här
hemma.
Denna Ghost
har nu sin tredje kaross, som byggdes 1926 av
Nordbergs. En systerkaross till den beställdes
av konsul Sven Jeansson i Kalmar, men tyvärr
kom den a� skrotas och ersa�es med en Alpin
Eagle replika och såldes senare till England.
Har Du tillfälle skall Du ti�a nogrannt på Sparreholms Ghosten. Den har en mängd otroligt
ﬁna detaljer: exempelvis är dörrstolparna fällbara och innesluts i e� kabine� tillsammans
med mellanrutan. De delade sidorutorna bakom bakdörrarna är likaså fällbara och kan inneslutas i karossidorna. Se även på den eleganta
konstruktionen av sidorutorna på framdörrarna! Den imiterade ormklädseln är reliefpressad i skinn och mycket elegant. Designen har en
klar smak av Jugend och är bitvis inget annat än
högklassig konst!
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Te m a Jubilarer - Silver Ghost 100 år
Rolls-Royce Silver Ghost 1923 , Chassi nummer 346 XH –
“Piccadilly Roadstern”
Text: Kjell Lind
Bild Jan Möller

346 HX är tillverkad i USA, d v s en Springﬁeld
Silver Ghost. Rolls-Royce 40/50 Hp eller Silver
Ghost tillverkades under 1920-1926 i USA. (I
den engelska Derbyfabriken övergick man
däremott till New Phantom sedermera Phantom
I redan 1925.) 346 HX levererades 18/9 1923 till
CEF Clarke i New York. Bilen levererades med
en Piccadilly Roadster kaross by Rolls-Royce
Custom Coach Work och har fortfarande kvar
sin vackra orginalkaross.
Dessa Piccadilly Roadsters är de mest spektakulära och e�ertraktade bilar som Rolls-Royce
tillverkat i USA. Karosserna är tvåsitsiga med
svärmorslucka och mycket välbyggda. Denna
karosstyp får mycket ﬁna proportioner på det
stora och långa chassiet.
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346 HX är e� relativt tidigt chassie, vilket innebär a� det är högerstyrt och har 12 volt elsystem, vilket ändrades till 6 volt året e�er. I stort
se� samtliga delar till chassiet är tillverkade i
England. Undantag är bl a elsystemet, som är
av fabrikat American Bosch.
Bilen har inte gå� mycket under hela si� liv
och har under en period varit utställd på e�
bilmuseum i USA. På grund av de�a har troligen bilen aldrig farit illa och de�a till trots har
bilen relativt nyligen genomgå� en omfa�ande
renovering - troligen på 80-talet. Den är därför
i e� mycket ﬁnt skick. Nuvarande ägaren Kjell
Andersson i Göteborg importerade bilen från
USA år 2000 och har däre�er deltagit i e� antal
rallyn och utställningar, o�a med e� förstapris
som resultat.

Te m a Jubilarer - Silver Ghost 100 år
Rolls-Royce Silver Ghost 1911 Chassi nummer 1653 - den “Axelson Johnsonska” Ghosten
Text: Jan Möller
Bilder: ANders Rhodin och Jan Möller
Källa: Anders Rohdin

Denna Rolls-Royce 40/50 Hp ”Silver Ghost” är
Sveriges äldsta Rolls-Royce. Chassiet levererades den 25 maj 1911. Det var beställt i utförande
B, där B står för Brass, d v s mässing. Man kunde
nämligen beställa chassin i tre olika varianter: B
= Brass, S = Silver och N = Nickel. Den senare
varianten var vanligast.

beställde en ny vacker kaross från Nordbergs
Karosserifabrik i Stockholm. Ä
Även denna kaross
var en open tourer, inte helt olik den välkända
AX201. Bilen är fortfarande utrustad med
denna kaross, vackert lackerad i ljusgrönt med
läderklädsel i mörkgrönt. Det är för övrigt en
magniﬁk bil med högst ansenliga dimensioner.

Chassi nr 1643 var e� av de första som var utrustat med den nya kylarprydnaden ”the Spirit
of Speed”, sedermera o�ast benämnd ”the Spirit of Ecstacy”. Chassiet utrustades så med en
Open Tourer-kaross från Arthur Mulliner. Bilen
levererades till sin första ägare Miss Helen Garnell i Bristol. Den ﬁck (engelska) registreringsnumret R1077, senare R2091.

1969 lämnades Ghosten åter till Nordbergs,
denna gång för en genomgripande renovering.
Nordberg själv beskriver för övrigt målande på
hela två sidor i sina memoarer det första magiska mötet med Ghosten och det dåvarande
familjeöverhuvudet, bergsingenjören Axel Axelson Johnson.

År 1914 köptes bilen begagnad av den svenske
generalkonsuln Axel Johnson, som omedelbart

Under första halvan av 1980-talet fanns bilen i
Stockholm hos Antonia Axelson Johnsons mor.
Man körde då en vända med bilen, dock utan
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Te m a Jubilarer - Silver Ghost 100 år
a� först öppna kranen till oljetanken, vilket
resulterade i a� motorn skar. Bilen lämnades
däre�er för första gången in till Rohdins i Trollhä�an, som ﬁck i uppdrag a� göra en komple�
motorrenovering. Kontakterna skö�es med dåvarande fordonschefen Hans Olsson, som ansvarade för koncernens alla c:a 5 000 fordon. Bl a
ingick ju Linjebuss, varför man även var Scanias
största kund. Dessa äldre bilar behandlades av
naturliga skäl med största uppmärksamhet. Bl
a körde Olsson personligen Ghosten från Trollhä�an e�er motorrenoveringen till familjen Axelson Johnsons gård i Avesta, e� funktionsprov
som ju he�e duga. Det är denna gårdds corps
de logibyggnad som utgör bakgurnd på framsidans foto
Bilen utrustades 1914 med Nordbergs första
kaross för en Rolls-Royce. Totalt tillverkade företaget 35 karosser för Rolls-Royce-chassin, den
sista på en Silver Wraith 1956.
Familjen Axelson Johnson hade en intressant
vana i bilens barndom: Varje gång man köpte
en ny bil behöll man ändå den/de gamla, som
ställdes undan.
Idag har familjen kvar en vacker Horsch 18/22
PS 1905 med kaross från Nylunds Hofvagnsfabrik. Bilen köptes begagnad 1907. Den är nu

en av de bästa veteranbilsrariteter som ﬁnns i
Sverige. Motorn har totalrenoverats av Rohdins. Några av dess mässingsdetaljer skulle
göra sig som konstverk. Man har dessutom en
Rolls-Royce Phantom II 1931, även den köpt
begagnad år 1932. Denna bil totalrenoveras f n
till nyskick av Rohdins, vilket kommer a� kräva
minst 8 000 arbetstimmar. Familjen äger dessutom en Rolls-Royce Phantom III 1936, som
tidigare har renoverats av Rohdins. Denna bil
köptes en gång fabriksny.
Familjen köpte under 1950-, 1960- och 1970-talen nya Rolls-Royce vartannat år. I motsats till
tidigare by�e man då dock in den förra bilen
när man hämtade ut en ny. Det ﬁnns därför
ganska många svensksålda Rolls-Royce som
har ha� något av koncernens bolag som första
ägare.
Familjen Axelson Johsons Silver Ghost 1911 har
endast visats för en större publik vid e� enda
tillfälle, nämligen vid Rohdins garageträﬀ eller
”öppna hus” år 2002 (liksom Horschen). Bilen
körs endast något tiotal kilometer varje år, men
servas årligen av Rohdins enligt alla konstens
regler. Den är dessutom i e� fantastiskt skick
med den mjuka originalklädseln som i nyskick.

PRINFO
Alfredssons AB
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T J O L ÖHOLM - CLASSIC CAR SHOW
RREC ly�e på Tjolöholm Classic Show

text Jan Möller
bild Göran berg

Den 21 maj var det dags för årets Tjolöholm
Classic Show i den vackra parken framför
Tjolöholms Slo� söder om Göteborg. I år medverkade mer än 1 000 bilar. För första gången
medverkade dessutom RREC:s svenska sektion
med en egen monter. I denna kunde man bl a
beskåda följande vackra bilar och deras likaså
vackra ägare:
Rolls-Royce Silver Ghost 1922
Ägare Kjell Lind
Rolls-Royce Wraith 1938
Ägare Lars G Wass

Rolls-Royce Silver Wraith 1957
Ägare Göran Berg
Rolls-Royce Silver Cloud II 1961
Ägare Lars-Bertil Nilsson
Rolls-Royce Silver Shadow LWB 1975
Ägare Kurt Andersson
Rolls-Royce Silver Spirit 1982
Ägare Håkan Wolﬀ
Rolls-Royce Corniche Drophead Coupé 1994
Ägare Derek Illingworth
Bentley Azure 1998
Ägare Claes-Thure Flinck

Kjell Linds vackra RR Silver Ghost 1922 på Tjolöholm
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T J O L ÖHOLM - CLASSIC CAR SHOW

Rollsar i långa banor väcker berä�igad uppmärksamhet
I montern fanns även en partytält, som erbjöd
utställarna skydd mot väder och vind.
De vackra bilarna från olika tidsepoker väckte
stort och berä�igat intresse. Man ﬁck även tillfälle a� sprida intresse runt RREC. Silver Ghosten uppmärksammades särskilt av speakern
och arrangörerna p g a modellens hundraårsjubileum.
Stort tack till Jan Segerfeldt och Lars G Wass för
e� ﬁnt arrangemang! Likaså stort tack till alla Er
som ställde upp med bilar och Er tid!
Jan Segerfeldt återkommer med en utförligare
rapport i nästa nummer

Clas-Thure och Lars vid RR-tältet
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Vi nprovning på Bjerto rps slott
Fantastisk gourmeta�on på Bjertorp Slo�
Text: Jan Möller
Bilder: Göran Berg och Ulla-Bri� Rost Runberger

Den störste svenske byggnadsarkitekten av
dem alla i början på 1900-talet he�e Ferdinand
Boberg. Han ritade bl a Rosenbad, NK Hamngatan i Stockholm och Prins Eugens Valdemarsudde. Han blev så tillfrågad av oljemiljonären Knut Henrik Li�orin om a� rita e� slo�
med en praktfull, palatslik huvudbyggnad mi�
ute på Varaslä�
�en i V
Västergötland. De�a uppdrag tackade Boberg dock nej till e�ersom han
ansåg a� idén var befängd. Ä
Även en aldrig
så principfast person
kan dock vekna när det
visar sig a� uppdragsgivaren är beredd a�
betala precis vad som
helst för a� förverkliga
sina drömmar – såväl i
arkitektarvode som för
slo�sbyggnadens uppförande. Så kom det sig
a� det 1914 stod färdigt
en privatbostad i form
av e� slo� på inte mindre än 1 954 m2 mi� ute
på Varaslä�en. Såväl inredning (i form av ädelträ- och marmorpaneler, stuckaturer etc) som
möbler hade dessutom ritats av Boberg själv.
Slo�et, som är helt byggt i sten, var avse� a� bli
privatbostad för en familj på sju personer plus
gäster. Kapprummet i hallen rymmer därför c:a
200 besökares y�erplagg… Slo�et var byggt av
de bästa material som fanns a� uppbringa och
med hjälp av Europas främsta hantverkare. E�
slo� byggt på dessa premisser måste väl vara en
helt perfekt inramning för e� drygt tjugotal entusiaster som kör bilar byggda på precis samma
premisser dvs byggda med bästa möjliga material och hantverk, utgående från en med slo�et
samtida perfektionists (vid namn Henry Royce)
intentioner som även dessa formulerades i början på 1900-talet. Tanken var ju bl a a� ﬁra företaget Rolls-Royce Ltd:s 100-års jubileum.
Följaktligen hade klubbens munskänk Svante
Runberger bjudit in till gourmeta�on med

vinprovning och femrä�ers slo�smiddag på
Bjertorp Slo� sista kvällen i mars månad. E�ersom snön legat halvmeterdjup bara några dagar i n n a n var det lä� a� fa�a beslutet a� låta
ﬁnbilen stanna hemma denna gång. Det visade
sig också a� ﬂertalet deltagande RREC-medlemmar fa�at samma beslut. Endast Anders
Rohdin och hans Rose-Marie hade valt a� åka
bil av ädlaste märke – i deras fall en vacker
silverfärgad Bentley Arnage Red Label 2000. På
parkeringen återfanns i
stället e� antal framför
allt tysktillverkade bilar,
vilket ju passar bra med
tanke på de nya ägarförhållandena bakom Bentley och Rolls-Royce.
E�er kaﬀe med hembakat

Vinprovningen är i full gång
bjöd Svante så generöst in oss i hans och makan
Ulla-Bri�s värld av viner. De äger ju bland annat själva e� antal vinstockar på en fransk vingård! Vi ﬁck följa med på en fascinerande resa
utmed Loire-ﬂoden i Frankrike med Svante som
säker guide bland alla vackra slo� och vinodlingar. Vi började i väster där Loire mynnar ut i
Atlanten. Här är såväl klimatet som jordmånen
påverkad av närheten till havet, vilket givetvis
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Vi nprovning på Bjerto rps slott
även har inverkan på smaken på de vindruvor
som växer här och därmed även på traktens viner. Allte�ersom vi reser längre österut ändras
såväl klimatet som jordarna ﬂera gånger om. Vi

sen: Här gällde det ju a� få bästa möjliga valuta
för pengarna.
Som tack för denna fantastiska vinprovning
överlämnade vår kära ordförande Göran Berg
en ﬂaska härligt Alsacevin till Svante d v s ännu
e� vin a� prova. Svante hinner med e� par
hundra per år…
E�er vinprovningen var det dags för nästa programpunkt: Göran Berg höll e� mycket intressant föredrag om Rolls-Royce Ltd:s första 100
år, e�ersom företaget etablerades den 15 mars
1906. Liksom Svante hade Göran en utmärkt
och välgjord Power Point-presentation som
stöd. Redaktören själv har ju mest intresserat
sig för Rolls-Royce aktiviteter när det gäller bilar. E�ersom Göran under 36 år varit engagerad

Svante pratar om Loire och dess viner
ﬁck därför smaka inte mindre än sex viner från
olika distrikt utmed Loire – fem vita och e� rö�.
E�er a� ha pressat Svante litet ﬁck vi även veta
priserna på de olika vinerna och då försvann illusionen a� viners pris och smak inte alltid har
en så stark korrelation: Det vin som hustrun Elisabeth och jag själv tyckt smakat bäst visade sig
gå lös på 250 kronor ﬂaskan och blev därmed
snabbt diskvaliﬁcerat när det gällde a� upphöjas till e� kommande vardagsvin… Och inte
undra på a� många snabbt tömde alla sex gla-

I slo�ets vinkällare
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Göran berä�ar om RR-motorer genom tiderna
i och ansvarig för Rolls-Royce ﬂygmotorförsäljning i Sverige gavs vi även en inblick i denna
för många av oss andra helt okända värld. De�a
visade sig vara en intressant och oerhört omfattande verksamhet. Totalt tillverkade t ex RollsRoyce under första världskriget 4 611 ﬂygmotorer och i samband med det andra hela 168 040
ﬂygmotorer. Under andra världskriget hade
man av säkerhetsskäl ﬂygmotortillverkning i
tre olika fabriker: i Crewe, Derby och Glasgow.
Dessutom sa� det Rolls-Royce-motorer i många
båtar, stridsvagnar m m. Sverige hade under
1950-talet Europas mest omfa�ande ﬂygvapen.
Ändå handlade det ju bara om något hundratal
plan och motorer. 168 000 motorer är således
oerhört mycket mer! Man kan dock förstå a�
de extrema kvalitets- och dri�säkerhetskraven

Vi nprovning på Bjerto rps slott
från Henry Royce dagar (och C S Rolls fascination för ﬂygverksamhet) kom väl till pass: Det
är ju inte helt lä� a� reparera en trasig ﬂygmotor i lu�en…
Vi ﬁck så även se och höra ﬂygplan från olika
epoker som ly�e mot himlen. Sist ﬁck vi se en
Concorde ly�a och landa: en vacker och imponerande syn. Ä
Även här var Rolls-Royce inblandade i motortillverkning och -konstruktion.
Vi ﬁck också veta a� ﬂygmotorerna höll på
a� knäcka Rolls-Royce ekonomiskt i början på
1970-talet p g a stora skadeståndskrav, varför
Bri�iska staten gick in och tog över dåvarande
Rolls-Royce Ltd. Först 1987 var det åter aktuellt
a� privatisera företaget.
Så var det dags a� skåla i äkta champagne för
Rolls-Royce Ltd:s 100-års-jubileum. Svante
hade för de�a ändamål valt en kall och torr
Louis Roederer. Den var dock inte gratis, e�ersom EU dessvärre lagt fast e� ny� (säkerligen
vällovligt) direktiv för a� stävja alkoholens användning. Champagnetillverkare vill därför inte längre bli
förknippade med bilar och bilkörning, så Winston Churchills
mo�o gällde inte i sin helhet just
denna dag, även om champagnen var såväl kall och torr som
god. Och företaget Rolls-Royce
100-årsjubileum blev således
vederbörligen ﬁrat. (Frågan är
vad vi skall ﬁra nästa år: 100 år
sedan de första leveranserna av
40/50 Hp 1907 eller?)

göra sig påminda. Det blev inte heller bä�re
när Bjertorps chefssommelier Anders Tidfeldt
på si� vanliga personliga, oe�erhärmliga och
målande sä� presenterade kvällens femrä�ers
slo�smeny med hans tillhörande val av viner så
a� det va�nades i munnen på alla närvarande.
Anders skulle förmodligen kunna beskriva en
skiva blodpudding med tillhörande lingonsylt
så a� denna av åhörarna uppfa�as som en unik
kulinarisk läckerhet värdig
rdig en restaurang med
tre stjärnor i Guide Michelin. Å andra sidan
skulle nog köket på Bjertorp om man så ville
kunna åstadkomma även en blodpudding på
denna nivå…
Så bars då den ena rä�en ljuvligare än den andra in på vackert porslin och med ackompanjerande underbara viner. Man kunde höra belåtna suckar runt borden och framåt huvudrä�en
i form av helstekt, ultramör, fullkomligt ljuvlig
kalvﬁle med tillhörande sauternesvinsky, sticklökspotatiskaka, smörstekta, färska kantareller
och glacerade jordärtskockor kunde man mellan suckarna höra Håkan Wolﬀs
retoriska fråga: ”Kan man ha det
bä�re än så här?” Kort sagt ﬁck vi
njuta av fem rä�er (sex med den
isade Williamspäronsoppan) av
absolut y�ersta klass. Och tala om
mat och vin vars smaker gi�er sig:
Här var det det ena lyckliga äktenskapet e�er det andra!

E�er denna kulinariska resa var
det dags för kaﬀe och avec, som
intogs i slo�ets salonger. Det fanns
då tack vare Göran Berg dessutom
Nästa punkt på programmet var
möjlighet a� provsmaka Bjärebyginspektion av Bjertorps vackra
dens nya stolthet: Olika varianter
Ylva och Barbro klappar
och högst imponerande vinkälpå Karlssons unika årgångsvodka
slo�ets gårdvar
lare, som sig bör belägen längst
gjord på färskpotatis av allra högsta
ned i slo�et. E�ersom hustrun och jag själv kvalitet från Bjärehalvön.
besökt denna vid e� tidigare tillfälle avstod vi
denna gång, vilket möjligen var en felsatsning, E�er en god na�s sömn återstod så bara en häre�ersom vi i stället stannade kvar i närheten
lig, delikat slo�sfrukost, vare�er många tog sig
av slo�ets vackra praktmatsal, där förförande en stärkande promenad i de vackra omgivningdo�er nådde oss från köket. Vi blev därför påarna innan det var dags för hemfärd.
minda om a� vi inte ätit någon stadig lunch
tidigare på dagen, vilket kanske hade motverE� stort tack till Svante Runberger för e� fankat de starka hungerskänslor som nu började tastiskt trevligt arrangemang! Och vi kommer
gärna tillbaka även komande årr om dessa slo�s19
helger blir tradition!

Upplev Öland - Solens och vindarnas ö - Fantastisk natur, underbara badstränder,
ﬁna gol�anor, känn historiens vingslag!

Whiskykällare

Ölands nya SPA

över 850 sorter i lager

Allt från ansiktsbehandlingar till hårvård

Provningar från 240.- per
person

60 fräscha hotellrum - varav 25 i nya Tingshuset
Konferenslokaler för upp till 130 personer
Restaurang med plats för 300 gäster
Spapaket, Gourmetpaket, Golfpaket, Konferenspaket, med mera

Tingshusgatan 1, 386 31 Färjestaden
Tel : 0485-305 30 Fax : 0485-348 04
www.hotelskansen.com, info@hotelskansen.com

RREC CLUB CONFERENCE 2006
RREC Club Conference 10-12 mars
Text: Kent Sävåsen
Bilder: Göran Berg

V r Svenska delegation (Göran Berg, Håkan JoVå
hansson och Kent Sävåsen) lämnade e� för årstiden kallt Sverige och kom till e� England där
våren började komma så små�.
Av en god vän till Håkan ﬁck vi dessutom
”låna” en Rolls Royce Silver Spirit och så kunde
vi färdas till Hunt House på e� härligt sä�.

Vår lånade Spirit ﬂankerad av Göran, Håkan och
Sören Markdal vice ordf i Danska sektionen

Fredagen den 10 mars
Vi inledde med besök på Hunt House och jag
vet a� många tidigare sagt a� det är väl värt a�
besöka klubbens lokaler, nu förstår jag varför
och vill därför uppmana er som inte ännu varit
på Hunt House a� unna sig
denna
upplevelse.
Här
ﬁnns mycket
historia lagrad
och
vägarna
pryds av gamla ﬁna bilder,
montrar med
föremål från
härliga tider
som ﬂy� och
både bil och
Barbara i arkivet

AX201 en trappa ned och arkivet med Barbara
som visar Kent och Håkan dokumention om Kents
Phantom II
ﬂygplans motorer. Vid vårt besök fanns även
The Silver Ghost AX201 på plats. På andra våningen ﬁnns Arkivet med i stort se� samtliga
original handlingar till alla bilar tillverkade av
Rolls Royce (inklusive Bentley e�er 1931). Jag
bad a� få kopia på alla handlingar kring min
Phantom och Barbara Westlake, arkivansvarig,
letade snabbt fram dokumenten, och så ﬁck jag
en inblick i min bils historia, tidens vingslag var
mäktiga.
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Vi ﬁck också träﬀa alla övriga medarbetare liksom klubbens nye generalsekreterare, tillika
redaktör för Bulletinen, Julian Spencer, som
snabbt har kommit in i jobbet e�er allt för tidigt
bortgångne Peter Baines.
På kvällen samlades de RREC sektioner som
ligger utanför England, ”Continental Sectios”
för a� diskutera gemensamma angelägenheter.
Kort rapport
•
En förteckning över när medlemmar gick
in i klubben kommer a� tas fram
•
RREC sänder ut 20/30/40 års ”badge” på
uppdrag av respektive sektion, har du varit medlem länge i klubben och inte få�
din badge, kontakta Göran Berg
•
RREC klubbshop diskuterades och alla var

Club Conference inleddes roﬀsit av John Clough

•

•

•

Julian Spencer berömde den ny alooken på vår
Bulletin

•

enliga om a� öka utbudet samt a� hålla en
mycket hög kvalité
David Evans tog i skarpa ordalag upp de
nya och hårdare reglerna för varumärkena
Rolls Royce, Bentley och RREC. I alla lägen
som man önskar ny�ja dessa varumärken
så krävs a� Julian Spencer på Hunt House
tillfrågas. Det kan inte nog belysas vikten
av a� vara försiktig med dessa varumärken

Lördagen den 11 mars
•
Julian Spencer, som många inte träﬀat ti-
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•

digare, presenterade sig och sin vision på
framtiden, ”The art of the possible”. Vi
ﬁck e� mycket go� intryck av Julian.
Websiten har utökats och uppdaterats.
RREC ser mycket positivt på medlemmars
artiklar som gärna publiceras, se mera under www.rrec.co.uk
Kris Sukhu från Rolls Royce Motors presenterade nya Phantom Coupé. Imponerande är bara förnamnet. Rolls Royce har
sålt över 2000 Phantoms och så mycket
som 90% av produktionen säljs utanför
England
Steve Lova� från Ristes beskrev a� man
y�erligare förstärkt Work Shopen på Hunt
House. A� delta på några seminarier är
troligen en mycket god investering, jag var
inne i rummen och ti�ade på ﬂera olika bilar som tagits in för a� kunna belysa hur
en Rolls Royce fungerar. Steve sa a� genom kurserna ”kan du även förstå vad du
betalar för vid service och reparationer”.
Inför RREC´s 50-års jubileum nästa år presenterade Suzanne Finch en härlig tanke
a� minst 10 000 Rolls Royce, Bentley runt
om i värden ska ut på gatorna och köras
runt kvarteret exakt samtidigt runt om i
värden. Bilarna ska fotograferas och sedan
kommer det a� tas fram en bok om de�a
evenemang. För oss som renoverar våra
bilar föreslog Suzanne a� ”ta de största
delarna du har som kan bäras och gå runt
kvarteret”, mera information lär följa
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Söndagen den 12 mars
•
Bentley Motors, Andy Wa�, presenterade
nya Continental GTC. Bentley säljer extremt bra runt om i värden
•
Däre�er delades alla vi deltagare in i olika
grupper, där varje grupp
diskuterade e� antal frågor vilka sedan föredrogs
för den stora gruppen

RREC bjöd alla delegaterna på galamiddag.
Nedan skålar från vnster Håkan, Eri Heiljigers,
Kent och Eris fru Annie

A� få delta på konferensen och
träﬀa så många med samma
intresse var en kul och ny�ig
upplevelse. Deltagarna var
måna om RREC och man märker vilket extremt starkt varumärke Rolls Royce och Bentley
är, även närheten till historiens
vingslag är imponerande. Års-

Om man vaknar sent går det ﬁnt
a� frukostera ute�er vägen

RREC:s yngste medlem Henry Royce Häggström,
son till Finska Sektionens
ordförande

mötets ordförande John Clough var som klippt
och skuren för sin roll och agerade som en riktigt engelsk gentleman.
Men det är väl klart ”The best car in the world”
ska väl också ha ”The best club in the world”
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Reanult 12 HP, 1921
Renault chassi komple� förutom dynastarten, dessutom motorhuv, framskärmar, trösklar, vindrutebåge m.m. De�a var en lyxbil av samma modell som
före kriget. Bilen har massor av mässing. Chassit är
i mycket bra skick
Pris: SEK 55 000:-

Bentley RT, Mulliner, 1995
LHD En superbil i superskick. Sista generationen
av denna modellserie med den långa karossen.
Bilen ägdes tidigare av Joe Labero. Den är nylackerad i mörk blåmetallic med grå klädsel. Massor
av H.J.Mulliner tillbehör, t.ex. stolsryggar med TV/
VHS, bord, bar, dörrpaneler i valnöt m.m.
Bilen är extremt ﬁn med bara 45.000 km på mätaren
Pris: SEK 595 000:-

ROLLS ROYCE SILVER SPIRIT I, STD SALOON 1988
LHD, chassinummer: HCX 21479. Den här bilen är i e�
mycket bra skick. Lackerad i mörkblå� med magnolia
klädsel och bord bak. Den såldes ny till ﬁnanskungen
Björkegren
Pris: SEK 315 000:-

VI HAR ALLTID CA. 30 ROLLS-ROYCE &
BENTLEY TILL SALU FÖR
RV
VÅRA KUNDERS
RÄKNING.
RING FÖR MER INFORMATION
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BENTLEY TURBO R STD SALOON, 1987
LHD, chassinummer: HCX 20021. De�a trevliga
“landsvägslok” är målat i svart med grå� skinninrede.
Bilen har varit hos Rohdins Automobile Service AB för
en krockskada och då blivit delvis omlackerad under
2004/2005. Även vissa mekaniska arbeten utfördes så
bilen är nu i e� mycket go� skick. Den visar 120 000
km på mätaren. Mycket lågt prissa�.
Pris: SEK 245 000.-

BENTLEY MULSANNE TURBO, STD SALOON, 1983
LHD, chassinummer: DCX 07687. En extremt ﬁn Bentley Turbo med få mil på mätaren. Lackerad i blå metallic och med magnolia inrede.
Nuvarande ägaren har under många år låtit oss sköta
denna klenod
Pris: SEK 295 000.-

ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW I, 2 DOOR DROP
HEAD COUPÉ
av H.J. Mulliner/Park Ward 1968
RHD, chassinummer CRH 4063. Bilen är nylackerad i maroonrö� från bar metall. Suﬄe� och inrede är i beige.
För cirka 5 år sedan genomgick bilen mekaniska reparationer
hos Rohdins Automobile Service AB för cirka 150 000:- SEK.
den har däre�er körts mycket lite. En ﬁn cab till e� hyggligt
pris.
Pris: SEK 398 000:-

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

25

Techno Classica Essen
RREC besöker Techno Classica Essen
text: Håkan Gilljam
foto: Håkan Gilljam, Göan Berg

Den 6-9 april var vi e� gla� gäng från e� antal
veteranbilklubbar som gjorde en resa till Europas största veteranbilsmässa, Techno Classica
i Essen. Jag ska försöka berä�a lite om hur jag
upplevde resan.

Resgänget uppställt framför bussen inför resan
Torsdag 6 april
E�er a� ha tagit mig till Malmö södra, dvs Svågetorp, så var det bara a� invänta bussarna från
CAB-resor i Båsted, de hade startat tidigt på
morgonen från Göteborg och Jönköping. De anlände ca kl 1000 och vi var ca tio glada, förväntansfulla gubbar från olika bilklubbar och med
varierande hemvist som väntade på parkeringen. E�er viss omlastning där vi i RREC hade få�
de bakre räjongerna
ääjongerna av den ena bussen till vårt
förfogande så var det bara a� stiga ombord. Jag
träﬀade nu ﬂera kamrater från klubben och e�
igenkänningens leende spreds i våra ansikten.
Jag tog plats längst bak i bussen, där under min
skoltid på 60-talet i det fagra Jämtland, bussgrabbarna hade för vana a� husera. Nu hamnade jag med Lars Wass och Lasse Amarald m
ﬂ, samtliga glada garconer med glimten i ögat.
V r eminente guide, herr Ripa, hälsade oss välVå
komna och så började färden mot kontinenten.
Vi åkte över bron till Danmark och ﬁck i förbifarten en något dimhöljd skymt av det mycket
berömda huset Turning Torso i Malmö.
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Färden gick tvärs Danmark till Rödby, där vi
e�er en stunds väntan äntrade färjan till Pu�garden. E�er vederbörlig instruktion av vår
guide om hur vi skulle hi�a tillbaka till bussen
ombord på färjan så utny�jade de ﬂesta av oss
den knappa timme färden tog till a� spisa en
utsökt lunch.
På den tyska sidan fortsa�e färden med god fart
längs autobahn mot Essen, där vi anlände till
vårt
rt hotell ca kl 2130. V
Väl incheckade så intog de
ﬂesta av oss en sen supé och drog oss däre�er
tillbaka till våra rum för en välbehövlig vila efter den långa och ganska jobbiga bussresan.
Fredag 7 april
Redan på bussen till Essen gav vår erfarne guide herr Ripa oss några värdefulla tips inför vår
vistelse på mässan. Han poängterade bl a a� det
var viktigt a� passa busstiderna och a� det var
av största vikt a� vi åt en rejäl frukost, helst bestående av fe� ﬂäsk för a� vi skulle orka med
dagens strapatser.
Dessa råd tog de ﬂesta av oss till oss och exakt
klockan 1000 lämnade bussen hotellet för mässområdet. A� mässan var stor besannades med
råge när vi klev av bussarna och skådade de jättestora utställningshallarna för första gången.
På en anslagstavla så räknade jag till minst 15
stora hallar, alla till bristningsgränsen fyllda
med ”godis”.
Till a� börja med så försökte jag slå följe med
några ur gruppen, men det visade sig snart
a� det var så mycket a� se a� jag stannade för
länge på vissa platser och tappade bort mina
kamrater.
Det visade sig a� det har vissa fördelar a� gå
ensam för då får man ju ti�a på det man vill och
stanna hur länge men vill vid det som man är
särskilt intresserad av.
A� så här i en artikel försöka beskriva alla de
fordon och alla de föremål, böcker, kläder, väskor, jackor, reservdelar osv som fanns på denna
mässa låter sig inte göras.
Jag kan endast konstatera a� sådana dyrgripar

Techno Classica Essen
som MB 300SL var det en uppsjö av. De
dyraste bilarna var de olika modellerna
av Buga�i, MB 540 K, 540 SSK, Horsh och
även våra kära Rolls Royce. De dyraste
fordonen betingade e� pris på mellan 30till 50 miljoner kronor. De var naturligtvis
minutiöst renoverade intill minsta skruv.
Man funderar ju om en bil värderad till 50
miljoner kr någon gång får sträcka ut på
en landsväg eller om det är ”juveler” som

Mercedes Benz 770 K ”Mirbach”

Senare tiders Buga�i, typ 57

Lördag 8 april
E�er en ordentlig frukost så åkte vi för
vår andra dag på mässan. Nu hade vi
få� vila och smälta intrycken från fredagen. För min del så passade jag på
a� specialinrikta mig på vissa bilar
som jag se� dagen innan men ej ha�
tid a� studera mer ingående.
Det var lite mer folk på mässan men
jag upplevde det aldrig som trångt och svårt a�
ti�a på det man ville. Det gick till och med bra
a� ta kort.
Senare på kvällen så tog vi i RREC klubben några taxibilar och åkte ner på stan och åt en utsökt
middag i glada vänners lag och kvällen förﬂöt

endast fraktas mellan olika utställningar och
däremellan låses in i bankfack.
Det fanns go� om restauranger av olika kvalitet
inom området och även många kaféer.
Det blev många kilometer tillryggalagda
under dagen och när bussen anlände vid
1800 för hemtransport till hotellet så var
jag nog inte den ende som var trö� i fötterna men i övrigt väldigt belåten med
vad jag se� under dagen. Det var en sådan
mängd av fordon av olika sorter a� man
blev överväldigad.
Under kvällen intog vi en god gemensam
middag på hotellet och det var tillfälle för
oss a� sammanfa�a dagens intryck. V
Vår
klubbordförande är en utmärkt värd, som
tog hand om oss på e� faderligt sä� och
ﬁck oss alla a� känna oss hemma. E�er
maten och en del småprat så styrde vi stegen mot våra rum för a� ovaggade falla i
sömn i våra sängar.
Rolls-Royce Phantom VI
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Ovan en Delage
D8 105 Sport från
1935
och till höger en
Horsch
under
trevligt
gemyt. Fram mot
kl 2300 så började det kännas
a� vi varit uppe
länge och a� vi
se� mycket intressant under
dessa dagar, så
de ﬂesta av oss
bröt taﬀeln och
begav oss tillbaka till hotellet för
en välbehövlig vila.
Söndag 9 april
Så var vårt besök vid bilmässan slut. Bussarna avgick kl 0900
från hotellet och vi sa�e kurs mot
Sverige. Resan mot Malmö gick
bra. Det kändes som det gick fortare hem, kanske beroende på a�
vi visste a� vi hade många timmar a� tillbringa i bussen.
E�er e� kort stopp för ”bunkring”
på den Tyska sidan och en snabb
färd genom Danmark så anlände
vi till Svågetorp vid ca kl 2100 på
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kvällen. Vi som några dagar tidigare klivit på bussarna i Svågetorp tog farväl av
våra reskamrater med lö�e om e� snart
återseende.
E�er na�åget till Stockholm och y�erligare en tågresa på måndagen så anlände jag till Östersund strax e�er lunch på
måndagen.
När jag så här e�eråt skriver dessa rader
och försöker sammanfa�a mina intryck
så är jag glad a� jag åkte till bilmässan i
Essen. Jag tror a� för de ﬂesta av oss som
besökte mässan för första gången så gav
den e� helt överväldigande intryck. Jag
hade inte kunnat föreställa mig a� det
var så stort och
så mångfacetterat. Det fanns
något a� ti�a
på för var och
en. Dessutom så
fanns alla möjligheter a� göra
fynd och köpa

Nedan en
Bentley 8 liter 1929

Techno Classica Essen
allt från reservdelar, småprylar,
böcker och kläder till både renoverade och orenoverade fordon.
Även om det var en lång resa så
Ä
rekommenderar jag dem som
inte se� den a� ta en tur dit ner.
Det är väl värt e� besök.

Till vänster en Bentley Continenatl Fast back från 1957,
Begärt pris 225.000 Euro

Ovan en Bentley Speed 6 1927
och till höger har vi nöjda och
u�rö�ade bänkat oss i bussen
för hemfärden
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R R E C NORDIC MÄLARRALLY 2006
Mälarrally och Årsmöte 3:e till 5:e juni 2006
Text: Göran Berg
Bilder: Robert Nironen, Helena Berg och Göran Berg
Ekerö och Sky�eholm utanför Stockholm var
platsen för årets stora sammankomst. 40 vackra
bilar och över 70 deltagare njöt av strålande solsken och friska ﬂäktar i dagarna tre. De ﬂesta
kom resande på lördagse�ermiddagen, som
åtgick till installation av rallyskyltar och angenämt umgänge. E�er en middags buﬀé höll
Ian Rimmer, vår moderklubbs ordförande, e�
intressant föredrag med mängder av bilder om
60 års bilutveckling i Crew, 1946 till 2006.

Tiger Moth går in för landning
1925, e� av de allra äldsta exemplaren av Phantom I som rullar, glänste ikapp jämsides med
den nya Phantom från 2006, det var vackert.

En skön smaling bentleys: Claes-Thues Azure,
familjen Nourimaas Continental Flying Spur, Jerrys
MkVI coupé, familjen elmgrens Continental R och
Bemtley Stockholms Continental GT
På söndagsmorgonen tillkom
resterande deltagare och inte
minst våra särskilda hedersgäster: Michael de Geer från BMW
Group med deras demonstrationsbil, en spli�er ny RollsRoyce Phantom 2006 och Carl
Aspenberg från Bentley Stockholm med en lika ny Bentley
Continental GT. De båda följde
oss hela dagen och tog tillfället
i akt a� förkovra sig i Rolls och
Bentley historia, rikligt representerad genom de många olika
modeller som deltog i rallyt.
Kjell Linds New Phantom från
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E�er frukost bar det av till Ekebyhovs Slo� med
intressant guidning om slo�ets historia varpå
vi kunde njuta av vår ”egen” brunnsorkester
”Skärgårdspojkarna”. E�er lunch bar det av till
Skå Edeby Flygfält. På vägen dit sa�es förmodligen ny� rekord i felkörningar – de av Tommy
Strömberg så omsorgsfullt tillverkade vägskyltarna, som
skulle
le�
oss på rä�a
spår,
hade
av
någon
outgrundlig
anledning
förkommit.

Ian Rimmer åter på Moder Jord. Ian
arbetade i sin ungdom med tillverkning av Tiger Moth
Hur som helst, vädret var vackert och stämningen god, och väl
framme fanns mycket a� ti�a
på. De djärvaste ﬂög rundturer
med Tiger Moth ﬂygplanet som
stod till vårt förfogande. Sen
följde ﬂyguppvisning med två
Sk 16, militärﬂygplan från 40-taPer Borgström i si�brunnen

R R E C NORDIC MÄLARRALLY 2006
let som senast användes i Svenska Flygvapnet
som skolﬂygplan till slutet av 1960-talet. E�er
rotestart ﬁck vi njuta av avancerad ﬂygning
straxt över våra huvuden.

Här togs också den vackra bilden med en skön
samling Bentleys representerande 40-tal, 50-tal
och 90-tal tillsammans med de nyaste: Contintal
GT och Flying Spur.

Ha�paradens tre�on vackra ﬂickor och pojkar ﬁck många applåder från publiken
Återkomna till Sky�eholm drog Tommy igång
den med spänning emotsedda Ha�paraden.
Vilka vackra ﬂickor och pojkar i sina ha�ar!
Barbro Hideström kammade hem segern i hård
konkurrens med bl.a. Mässingmäster Ulf Markefeldt, som dock blev diskvaliﬁserad – hans
tjusiga huvudbonad med stripig röd peruk blev
klassad som ”mössa”, alltså ej ”ha�”. Ulf ﬁck
ändå e� hedersomnämnande!

Ha�en som vann - Barbro ﬁck pris ich kram av Tommy

Årsmötet avhölls däre�er enligt sedvanlig föredragnigslista. Alla var hungriga, så det gick
rappt. Staﬀan Lennström och Eleonor Lagercrantz hade avsagt sig omval. I deras ställe
valdes Kalle Giertz till kassör och Gunilla Lennström (avgående Staﬀans fru) till Suppleant.
Håkan Johansson omvaldes till ledamot på två
år, Kent Sävåsen till ledamot och Thomas Nuorimaa till suppleant på e� år vardera. Jag själv lik-
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Som vanligt blev det mycket stimm
under middagen, och sent blev
det. Tommy hann i alla fall förrä�a
prisutdelnig före midna�, pokaler
och ﬁna Bentley grejor (från Anders Rohdin) delades ut till de som
varit lyckosammast – se separat resultatruta. Många av oss kommer
länge a� minnas den sega biﬀen,
kanske den segaste i klubbens 26åriga historia?

som Jan Möller kvarstår,
vi valdes ju förra året på
två år. Till revisorer valdes Anders Bergengren
och d:o suppleant ClaesThure Flinck. Årsmötet
beslöt a� vi skall förlägga 2007 års rally till den

Ian Rimmer (t..h.) och Steve Lova� (t.v.) svarade för
både teori och praktik vid
Silver Shadow seminariet

Måndagen hade två alternativa
program: Tekniskt seminarium för
Silver Shadow/Bentley T och utﬂykt till Adelsö/Birka.
Seminariedeltagarna delades upp

11-13 maj
(för
a�
undvika långhelger och annat, som ju hindrat
en del medlemmar a� vara med i år) och styreslens förslag på förläggning till Gyllene U�ern
utanför Gränna godkändes med acklamation.
Notera datumet redan nu! Mer om årsmötet
framgår av mötesprotokoll som tillsammans
med verksamhetsberä�else kommer a� skickas
ut till alla medlemmar separat. Avgående Staffan och Eleonor avtackades varpå välkomstdrinken före middagen väntade.

Glada pristagarna Sic och Cliﬀord Hellzén
med vandringspriset i famnen
Nedan
Steve Lova� ger goda råd till Kai, Robert och
Tommy

Steve visar var ﬁltret till motorns avlu�ning
si�er, missa inta göra rent var 12.000 mile.
Tommy, Cliﬀord, Kai och Peter glömmer det
inte
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i två gruper som växlade e�er lunch. Ian
Rimmer höll i den teoretiska delen med
tonvikt på hydrauliksystem och air condition. Steve Lova� gav goda råd om serviceintervaller, inspekterade alla seminariedeltagarnas bilar från ovan och underifrån.
Steve vet allt om de ömma punkterna och
hi�ade e� och annat som behöver åtgärdas.
En mycket ny�ig dag var det allmänna omdömet.
De mer historiskt intresserade hade via egna
bilar och färja tagit sig ut till Adelsö och ﬁck

Pristagare

vid Hovgården en intressant guidning av Kalle
Runristare som med stor inlevelse berä�ade om
ﬂydda tider i Svensk historia. Färden fortsa�e
med Strömma Kanalbolagets m/s Victoria till
Vikingastaden Birka på Björkö, där sakkunniga
arkeologer guidade i det som på vikingatiden
var själva knutpunkten i Mälardalen, härifrån
styrde Svearnas konung. Både Birka och Hovgården är f.ö. upptagna på Vä
V rldsarvslistan
sedan 1993. E�er en god lunch på Restaurang
Särimner väntade m/s Victoria för returesan till
Adelsö och färden hem i våra sköna bilar kunde
börja.
Avslutningsvis vill jag hjärtligt tacka Tommy
Strömberg som dragit det stora lasset i de�a
rally!

Ha�paraden:
Vinnar: Barbro Hideström,
hedersomnämnande: Ulf Markefeldt
Tävlingen om vackraste bil:
Äldre modeller (t.o.m. Silver Cloud)
1. Familjen Hideströms 20/25HP DHC
2. Familjen Borgströms Silver Wraith 1955
3. Familjen Linds Phantom I 1925
Nyare modeller (post 1965):
1. Claes-Thure Flincks Bentley Azure 1998
2. Familjen Anderssons Silver Spirit 1987
3. Familjen Möllers Silver Spirit 1988
Tippstävlingen:
1. Cliﬀord Hellzen
2. Kjell Lind
3. Sven Bentinger

Vi framför vårt varma tack till våra generösa sponsorer:

Tryggt med vakthund: Ruﬀ
bevakar Tommys vackra 25/30

BMW Group Sverige – huvudsponsor
Bentley Stockholm
Anders Rohdin Automobil Service
KAMASA
Nynäs Petroleum
Bjäre Hembygd
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Stockholms Bilsalong
Stockholms Bilsalong
Text och bild: Kjell Lind

Av de 150 000 besökarna på Stockholms Bilsalong var det nog få som missade Automobilhistoriska klubbens (AHK:s) monter. Ulf Markefelt
var ansvarig för utställningen. Han hade gjort
e� utmärkt arbete med klubbmonters innehåll,
både vad gäller fordon och klubbrepresentanter.

bilen skulle servas blev verkstaden beordrad
a� med alla medel få bilen a� gå fortare. När
verkstaden i sin desperation inte kunde få ut
mera eﬀekt by�e man utväxlingen till hastighetsmätaren så den visade 20 km/h fortare och
då blev ägaren mycket nöjd. Han körde bilen
över 40 000 mil. Den var e�er y�erligare ägare
mycket dålig, men har nu under senare år
genomgå� en totalrenovering med e� lysande resultat. Bilen är verkligen ﬁn och
Bentley:s fastbackkarosser är några av 50talets vackraste bilar.
Den tredje bilen var vår Rolls-Royce 40/50
Silver Ghost Open Tourer by Cunard Carriage Company från 1921. De�a var mässans
äldsta bil, vilket även uppmärksammades
av media. Passande var ju a� bilen en gång

Det eleganta motorrummet i Bentley 3 litre Speed från 1926
De utställda fordonen var följande: En Bentley 3 litre Speed
model från 1926 och en moped
Rusch Sport 1967 tillverkad i
Stockholm (en av endast 50 kvarvarande). Båda dessa var ägda av
Ulf Markefelt. Ulf:s svarta 3-liters
WO Bentley är verkligen läcker,
med en intressant historia bl a
från Norge under kriget. Skicket
är helt utsökt - inte minst under
huven. En riktigt ﬁn WO Bentley Bentley S-type Continental 2-door Sport Saloon 1957 av fastbacktyp
lämnar nog ingen riktig bilentusiast oberörd. Då jag sedan tidigare drabbats av
levererades av Aktiebolaget A. Wiklunds Ma”WO-feber” blev sjukdomen bara värre.
skin & Velocipedfabrik i Stockholm.
Nästa Bentley var en S-typ Continental 2-door
Sport Saloon 1957 (typ fastback), ägd av Jonas
Lidén. Bilen köptes ny av en känd svensk industriman, som tyckte om a� köra fort. Varje gång
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I montern under samtliga mässdagar (drygt
en vecka) fanns AHK medlemmar, som ställde
upp, svarade på frågor osv och med andra ord
var ﬁna representanter för vår hobby. AHK har

Stockholms Bilsalong
få� mycket beröm för deltagandet på bilsalongen. Glädjande är
också a� utställarna dessutom
alla är medlemmar i RREC Swedish Section.
För övrigt fanns Bentley representerat i den stora nybilshallen
med ﬂera bilar. Mycket godis
fanns också i Victoria Hallen som
ockuperats av Ferrari och Maserati. Där fanns inte bara de nya
modellerna av dessa superbilar,
utan också e� antal historiska
sport- och racervagnar (bla inlånade från Ferrari-museet) av de
legendariska märkena, som under åren varit blodiga konkurrenter på tävlingsbanorna.

R-R & B MOTORS
20 års erfarenhet av

Rolls-Royce och Bentley
Service, Reparationer och renoveringar
Reservdelar, även postorderförsäljning
Motor- systemdiagnos med dokumentation
Test och reparation av hydraulikoch bromssystem med testprotokoll
Crewe Genuine Parts

Crewe genuine parts
Ignitor, induktivt tändsystem
Beg reservdelar, (direktimport)
Renoverade utbytesdelar med garanti
Alternativa reservdelar med garanti

Castrol

Champion

R-R & B Motors, Hans Helmerson
Erikstad, Skåkerud 1
464 92 Mellerud
Sweden
Tel/Fax: +46 (0)530 51002
Mobile: +46 (0)709 399585
E-mail: rrbmotors@mail.bip.net

Lucas

S.U.
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Cloud och S-type 50 år
50-årsﬁrandet av Rolls-Royce Silver Cloud och Bentley S-type
1-5 september 2005 i Cheltenham, England
Text och bild: Marie Östlund
Det årliga rallyt med
den engelska sektionen
av Silver Cloud och Stype entusiaster gick av
stapeln i Cheltenham,
nordväst om London
i den vackra regionen
Cotswold. I år skulle vi
ﬁra lite extra e�ersom
det var 50 år sedan den
första Silver Clouden
och S-typen tillverkades.
På väg till träﬀen passade vi på a� besöka Sir
Winston Churchills barndomshem Blenheim Palace, nära den charmiga
lilla staden Woodstock i
Alla församlade till middag utanför the Greenway Country House
Oxfordshire. Blenheim
Palace ägs numera av Duken av Marlborough och någon föreslog a� klubben skulle köpa det
och hans svenska fru. Palatset med dess omgiv- för a� ha det som klubbhus för Rolls-Royce och
ningar är fantastiskt vackert.
Bentley entusiaster. Vi ﬁck oss mycket bilhistoria till livs. På tillbaka vägen stannade vi till
V l framme i Cheltenham och e�er härligt ”afVä
i Monmouth för a� ti�a på statyn av Charles
ternoon tea” på vårt vackra elizabethanska hoRolls som höll en modell av e� Wright, plan viltell från 1584, The Greenway Country House,
ket erinrade om hans död i en ﬂygolycka 1910
blev vi uppdaterade på årets begivenheter. Det under Bournemouth ﬂygplansmöte.
var så trevligt a�
träﬀa gamla bekanDäre�er besökte vi den kända cidertillverkata igen och a� lära
ren Weston’s Cider Mill grundat år 1880, för
känna nya entusia� svalka struparna och lära oss mer om cideraster. Utan undanframställning. Några veckor e�er vårt besök
tag var alla bilarna i
stod man i beredskap a� pressa två miljoner ton
mycket bra skick.
äpplen för ciderframställning.
Första dagen besökte vi The Hendre,
Charles Rolls hem
utanför Monmouth
,e� stort country
house under renovering och omgivet
av en gol�lubb.
Huset var till salu
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Jubileumstårtan som paret
Östlund ﬁck ta första biten av

På kvällen under middagen hamnade vi mi� i
en Agatha Christie mordgåta, i vilken alla de 41
rallydeltagarna engagerade sig livligt med hjälp
av professionella skådespelare som kastade anklagelser och gjorde bekännelser. Vi lyckades
till slut med förenade kra�er ringa in mördaren.
Nog blev man skrämd när man skulle pudra näsan och upptäcker e� ännu inte kallnat lik på
toale�en.

Cloud och S-type 50 år
Dag två gjorde vi e� besök i Gloucester för a�
bland annat besöka den berömda katedralen,
som började byggas redan 1089. Medlemmarnas parkerade bilar utanför katedralen bidrog
till många leenden och intressanta beskrivningar om Rolls-Royces och Bentleys från förbipasserande.
Däre�er var det dags a� njuta av en resa med
det gamla tåget på Gloucestershire Warwickshire Railway. T
Tåget drogs av e� ånglok och klubbmedlemmen Paul Bourgeois* ﬁck själv pröva på
a� sko�a kol, vilket var e� mycket tu�, smutsigt och sve�igt jobb. Resan på ca 20 miles bjöd
på vackra scenerier runt Toddington och vi som
inte sko�ade kunde även
njuta av glassen.

blåsorkestern. Vi passade även på a� besöka
Lord och Lady Faringdons vackra palats i den
stora parken. På kvällen fortsa�e ﬁrandet med
champagnemo�agning och utsökt galamiddag.
Per och jag, som var de mest långväga deltagarna även i år, ﬁck äran a� börja skära i den
delikata jubileumstårtan. Vi förärades även en
vacker bok om Cotswolds av ordföranden John
Fox med fru Anne, som även i år stod för de
fantastiska arrangemangen och som avtackades
storligen. Kvällen avslutades sedvanligt med
roliga historier och många skra�.

Dag tre var det dags för
årets höjdpunkt nämligen Presidentens picnic
i Buscot Park i Faringdon där ﬁrandet av den
första Silver Clouden
och S-modellen gick av
stapeln. Den första bilen
i tillverkningen var en
Bentley som fortfarande
ﬁnns i Wales. Förutom
de 20 skönheterna som
deltog i årets rally anslöt
uppska�ningsvis y�erligare 80 bilar. Vi njöt av
alla vackra bilar, miljön,
sällskapet, maten och
Per och Marie Östlund samt Millan vår Bentley S3 från 1965
* Det är förövrigt Paul & Catherine Bourgeois ﬂaskgröna bil man ser högst upp till vänster på framsidan av Rolls-Royce enthusiasts’ club Swedish section nr 1 april 2006 från Borneo rallyt. Sedan hösten
2005 är vi nu de lyckliga ägarna av denna S1 Continental från 1959. Bilen beﬁnner sig förnärvarande i
skickliga händer hos A. Rohdins Automobile Service i Trollhä�an AB för varsam renovering
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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
Kent Sävåsen, Self System AB
Rantens Torg 5
521 31 Falköping
0708-38 90 00

TEKNIK
Nu är det Hjul igen!
Text och bild: Kjell Lind

Under förra sommaren råkade jag ut för två
”hjulhändelser” som jag aldrig tidigare varit
med om - trots tusentals mil med ekerhjul och
centrummu�rar. Förhoppningsvis kan de�a
vara en väckarklocka och kanske några användbara råd för a� förhindra a� andra med bilar
tom 1939 skall behöva uppleva liknande händelser.
Fredagen den 13 maj 2005 (Ni läste rä�): Premiärtur med den i stort se� färdiga Ghosten. Allt
går som det ska då jag plötsligt hör e� klingande
ljud och innan jag hinner tänka blir jag omkörd
av mi� vänstra bakhjul i ca 80 km/h. Hjulet fortsä�er ner i vänster dike och ﬂyger upp på andra
sidan till en fullständigt osannolik höjd, landar
på en åker, fortsä�er in på en gård och stannar
så småningom mot en fallfärdig hönsgård vid
en ladugårdsgavel.
Då jag nu inser a� jag färdas i en Silver Ghost på
tre hjul och utan frambromsar i ca 80 km/h far
tankarna igenom huvudet: vad händer nu? Hur
stor smäll blir det av de närmare 100 liter bensin
som ﬁnns där bak? Osv. När jag så småningom
får stopp på ekipaget och e�er en kärnfull diskussion med en dam i en bakomvarande bil
kan jag konstatera e� mirakel. Inget allvarligt
har hänt med vare sig bil eller hjul och det allra
viktigaste: Ingen hade kommit i vägen för det
skenande hjulet, bara tanken på vad som kunde
ha hänt ﬁck mig a� rysa.
Den för en personbil enorma bromstrumman
höll. Jag hade åkt ca 100 meter med trumman
på asfalten. Det enda som hände var a� trummans utvändiga kylﬂänsar blev lite skavda och
jag hade sa� e� ”bomärke” om ca 100 meter
på väg 157 i höjd med Torsbo. E�er a� ha varit
hemma och hämtat en ny hjulmu�er kunde jag
t o m tack vare broms trummans storlek sä�a en
garagedomkra� under kardanen, hämta hjulet
(i hönsgården), sä�a på det och köra hem som
om inget hade hänt. (En ny hjuldisk och lite annat små� gick dock åt..)

Hur kunde de�a hända ? Min Ghost har hjulmu�rar med låsningar av så kallad ”Dunlops
Patent” typ (bild 1), d v s en hjulmu�er med
invändiga kuggar och e� �äderbelastat hjulcentrum med utvändiga kuggar, vilka går in i
hjulmu�ern och låser. Jag tror (är inte helt säker) a� när jag förnicklade om både hjulmu�rar
och hjulcentrum så blev det ”skägg” av förnicklingen som hindrat hjulcentrumet a� gå ut och
låsa helt, med följd a� hjulmu�ern skruvats lös.
E�eråt har jag ventilerat händelsen med e� antal veteranbilsentusiaster och har bl a få� klart
för mig a� jag är långt ifrån den ende som tappat hjul!

Bild 1
Hur försäkrar man sig då mot a� de�a skall
hända? Först - ”Dunlops patent” ﬁnns på följande Derby-tillverkade bilar: de ﬂesta Silver
Ghost från 1919, samtliga Phantom t o m 1939,
20 Hp, 20/25 och 25/30. Om man gör som jag
gjort d v s förnicklar eller förkromar om så
får under inga omständigheter låscentrumens
glidytor ytbehandlas, utan dessa måste maskeras: VIKTIGT ! Kuggarna på både hjulmu�ern
och hjulcentrumet måste vara helt rena och utan
skador. De måste således utan tveksamheter gå
i varandra i alla lägen. I övrigt är det viktigast
a� man med jämna mellanrum kontrollerar
a� hjulen är åtdragna. VIKTIGT! Du måste ha
bilen upply� då
d Du drar hjulen. Om bilen står
på marken hindrar bilens tyngd a� hjulmu�ern
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(som är konisk) går ända in - med e� löst hjul
som följd. Låsningen måste slå ut helt så a� centrumet ligger helt plant med mu�ern! (En så
kallad ”förståsigpåare” sa till mig en gång: ”Det
är inte så noga - den ﬂyger ut när man kör.”
Inget kan vara mer fel!)
Så har vi då det andra systemet med ”motgängad” mu�er utan låsning (bild 2), d v s a� det är
olika mu�rar på höger och vänster sida så a� de
alla är gängade mot rullningsriktningen. De�a
ﬁnns på samtliga Derby Bentley och Wraith (jag
tycker det är bä�re). Här gäller samma sak, kontrollera med jämna mellanrum a� mu�rarna är
åtdragna - även här med hjulen i lu�en.

teranbilsträﬀ upptäckte jag a� två ekrar gå� av.
De hade gå� av precis där de går in i hjulcentrumet, d v s man kunde inte se a� de var av,
utan först när jag rengjorde hjulet upptäckte jag
a� de var lösa. Jag undersökte noga och konstaterade som sagt a� endast två ekrar var av. Som
många av Er vet har jag kört riktigt mycket med
denna bil och jag tänkte a� de har säkert inte
gå� av nu så jag kan nog åka på träﬀen innan
jag åtgärdar hjulet.

Om Du hör e� knarrande, gnagande ljud när
bilen rullar sakta - ungefär som en anliggande
broms – kolla direkt om hjulen är åtdragna!

Sagt och gjort: jag åkte på träﬀen dagen därpå.
Jag körde ca 10 mil och när jag kom hem undersökte jag hjulet på ny�. Jag konstaterade då till
min fasa a� det inte längre bara var två ekrar
som var av utan hela 12 stycken!! Rullade man
bilen hördes e� ljud likt det som uppstår om
inte e� hjul är åtdraget. Hade jag kört e� tag till
hade hela hjulet kollapsat!

Den andra händelsen var följande: När jag tvättade och polerade vår Wraith 1939 inför en ve-

Följande enkla råd blir konklusionen av dessa
händelser:
1.
2.

3.

Bild 2

Kontrollera med jämna mellanrum
a� hjulmu�rarna är dragna (med bilen upply�.)
Vid
omkromning/omförnickling:
maskera samtliga glidytor (gäller
Dunlops) och kontrollera noga a� allt
glider helt friktionsfri�.
Kontrollera minst en gång per säsong
samtliga ekrar, knacka på dem och
konstatera a� de är hela och spända.
Tänk på a� de�a är extra viktigt när
man har hjuldiskar, e�ersom man då
inte ser eller känner på ekrarna när
man t ex tvä�ar.

BIL TILL SALU
RR Silver Shadow 1974. USA-variant i hyfsat skick, vänsterstyrd, vit med svart klädsel
och röd piping. 125 000:- eller högstbjudande
Är du intresserad? kontakta Svante på tel 031-14 63 06, alt 0708-27 64 31
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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 7431, 762 93 Rimbo
0175-67034, 0707-926276, e:mail info@dansborn.com

BENTLEY
CONTINENTAL FLYING SPUR
VÄRLDENS SNABBASTE LIMOUSINE

BENTLEY STOCKHOLM
STRANDVÄGEN 7, 114 56 STOCKHOLM
Tel 08-661 07 50 E-post info@bentley-stockholm.com
www.bentley-stockholm.com

NYHETER OCH NOTISER
Crewe ﬁrar 60 år som biltillverkare
text Jan Möller
bild Bentley Motors

Bentley Motors ﬁrar 60 års bilproduktion och
den unika hantverksskicklighet som karaktäriserar Crewe genom a� lansera e� antal specialversioner i begränsade serier om enbart 60 bilar
vardera, samtliga benämnda ”the Diamond Series” (diamant står här för 60 år som t ex även
används för diamantbröllop). Sy�et är a� erbjuda unika bilar för hängivna samlare, samtidigt som den fantastiska hantverkskickligheten
i arbetskra�en på Crewe sä�s i centrum. I Arnage ”Diamond Series”-bilarna hi�ar man t ex

vackra diamantmönster i både trä- och skinninredningen, sydda ”bevingade” Bentleyloggor
på nackstöden, ”the Flying B Mascot” ovanpå
kylaren, sollucka som standard, speciella aluminiumfälgar m m m m. Bentley Mulliner-avdelningen står dessutom redo a� uppfylla alla
kunders individuella önskemål. Under 2005
utny�jades f ö denna möjlighet av hela 90 % av
alla Arnageköpare. Vissa kunder har t ex så speciella önskemål bara vad gäller träinredningen
a� det tar mer än 250 timmar för en enstaka bil
i förhållande till standardvariantens 65 arbetstimmar per bil. De 24 skinnsömnadshantverkarna i Crewe är likaså redo för individuella
önskemål. Redan standardvarianten innehåller
dock 400 laserskurna skinndetaljer, som tillsammans utgör skinninredningen. Bara ra�ens
skinnsömnad tar uppemot 15 timmar, vilket är
mer än den sammanlagda monteringstiden för
en hel bil av många andra märken. Ra�en sys
f ö för hand, en vanlig gaﬀel används dock för

a� bestämma stygnens avstånd… Det är skönt
med hantverk som inte konkurreras ut av nya
hightechmetoder!
De 60 bilarna av respektive modell förväntas
gå åt som smör i solsken. USA, Bentley Motors
största marknad, har tilldelats 30 bilar av respektive modell, Europa 19 osv. När det gäller
Continentalmodellerna (GT och Flying Spur)
handlar det bl a om lä�viktsborrade pedaler,
speciella lu�intag, klädseldetaljer, skyltar m m.
De allra första Rolls-Roycebilarna tillverkades
i Royce fabrik på Cook Street i Manchester.
Däre�er tillverkades dessa i fabriken i Derby.
Den första bilmodell, som kom a� tillverkas i
Rolls-Royce fabrik i Crewe var Bentley Mk VI.
De�a var dessutom den första bil som erbjöds
med helt serietillverkad kaross, vilket krävde
större utrymmen. Den gick dock fortfarande
a� beställa med unik kaross från någon av alla
specialkarosstillverkare. Året var 1946 och Crewe-fabriken hade under e� års tid byggts om
från krigs- till civil produktion. Tidigare hade
man i Crewe bl a tillverkat den legendariska s k
Merlinmotorn, som använts så framgångsrikt i

engelska stridsﬂygplan under kriget. Crewefabriken byggdes 1938 just för ﬂygmotortillverkning. E�er kriget by�e dock fabrikerna roll.
Flygmotorer tillverkades däre�er i Derbyfabriken och bilar och chassier till sådana i Crewe.
Det är denna tillverkning som nu ﬁrar 60 år.
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NYHETER OCH NOTISER
Rolls-Royce på Genèvesalongen
text Jan Möller
bild Rolls-Royce Motor Cars

Rolls-Royce Motor Cars har nu tre år i rad presenterat nyheter på Genèvesalongen i månadsski�et februari - mars, så även i år. E�er a� ha
konstaterat a� Rolls-Royce nu återtagit topppositionen i super-lyx-segmentet, bl a e�er a�
i december ha tillverkat sin tvåtusende Phantom, berä�ade Ian Robertson, VD och styrelseordförande för dagens Rolls-Royce Motor Cars
(med huvudkontor i Goodwood, West Sussex,
England) a� ingen någonsin tillverkat och sålt
så många bilar på denna prisnivå. Det var även
15 år sedan de�a gjordes av Rolls-Royce själva.
Man lanserade förra året den 25 cm längre
longwheelbaseversionen av Phantom på vissa

utvalda marknader - så sent
som i november. Man hade
räknat med a� sälja fem
sådana under de två sista
månaderna 2005. I stället
såldes hela 35 stycken och
kunderna var så angelägna
a� få hem dem a� ﬂertalet
Phantom LWB levererades
med ﬂygfrakt! Under våren
2006 lanseras LWB-varianten även i Europa. Samtidigt påbörjas förserieproduktion av cabrioletvarianten, som kommer
a� börja levereras ut till kund 2007. Redan nu är
2007 års produktion dock på väg a� bli slutsåld.
Största återförsäljaren är precis som tidigare
(när det handlat om nya Phantom) Rolls-Royce
i Beverly Hills, Californien. Det är således Hollywoodstjärnor och liknande som utgör en stor
andel av kunderna.
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Så var det i år dags a� låta täckelset i Genève
falla för y�erligare en experimentmodell – denna gång betecknad 101EX. Nu handlar det om
en tvådörrars ﬁxedhead coupé. Precis som för
100EX – cabrioletvarianten presenterad på
Genèvesalongen 2004 - kan man förvänta sig a�
Rolls-Royce noga kommer a� testa av publikreaktionerna. Om dessa blir påtagligt positiva
kommer man även denna gång a� lyssna på
kundernas synpunkter och däre�er modiﬁera
modellen på grundval av dessa. Om allt går på
räls kan vi således förvänta oss en tvådörrars
kupémodell från Rolls-Royce, som kan komma
a� börja levereras ut till kunderna under 2009.
Kupén får troligen liksom den öppna bilen
en 25 cm kortare hjulbas än Phantom och
en längd som är 24 cm kortare, vilket ger en
totallängd på 561 cm. (De�a är även må�en
på 101EX.) Den utrustas dessutom sannolikt
med Phantoms vanliga, härliga V12-motor på
6.75 liter, där 75 % av det maximala vridmomentet levereras redan vid 1000 r/min. Den
automatiska växelådan har sex växlar. Bilen
har 21 tums aluminiumfälgar. Däcken fram
har dimensionen
255/50R21
och
bak 285/45R21.
Bilen står med
andra ord stadigt
på jorden, vilket
även möjliggör
a� kra�en från
motorn kommer
ner i backen utan
a� det automatiska antispinnsystemet behöver börja jobba.
Det kan nämnas a� den första experimentbilen
från Rolls-Royce kom redan 1919. Den betecknades 1EX och var baserad på Rolls-Royce 40/50
hp, vanligen kallad Silver Ghost. Man bygger
således i Goodwood tydligt vidare på arvet och
traditionerna från ”gamla” Rolls-Royce, vilket
givetvis värmer redaktörens gamla Rolls-Royce-hjärta.

NYHETER OCH NOTISER
Saxat ur Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad
Historiska forodn i ny regeringsproposition
Propositionen ly�er fram fordonshobbyn och dess betydelse för samhälle och ekonomi, genom a�
föreslå lä�nader i beska�ning och besiktning kopplade till entusiastförsäkringar.
Fortsa� katalysatorlöst i storstan
För några år sedan föreslog Länstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län förbud mot bilar
utan katalysator i innerstäderna. I de lu�miljöförbä�rande program som nu har startats i Stockholm och Göteborg, ﬁnns inte längre förbudet kvar, då man inse� a� när äldre bruksbilar utan
katalysator försvinner, minskas även en stor del av lu�miljöproblemen. Kvar är då Malmö-Helsingborgsregionen som den tredje storstadsregionen. Vi hoppas och tror a� man här redan från början
avstår från kravet om förbud mot bilar utan katalysator.
Tyskland drar in historiska skyltar
Från och med 2007 är det inte längre möjligt a� registrera e� fordon som är mellan 20 och 30 år
gammalt med ”07” skyltar. När e� allt större antal fordonsägare såg möjligheten a� använda dessa
skyltar för a� bruka sina samlarfordon i vardagstraﬁken, beslutade man a� dra in skyltarna. Från
och med nästa år kommer skyltarna endast a� kunna användas på bilar som är 30 år eller äldre.
Checklista från MHRF-traﬁksäkerhet
En ny liten informationsfolder har kommit ut genom MHRF. Den innehåller några enkla men värdefulla tips a� tänka på före och under körning med äldre fordon. Beställ foldern.
Ny� från MHRF-försäkringen
En värdefull nyhet är det nya Renoveringsavtalet. Avtalet ﬁnner du under ﬂiken ”vanliga frågor”
på www.mhrf.se. Avtalet är e� svar på e�erfrågan om e� avtal som man kan använda i samband
med a� man lämnar in antingen e� helt fordon eller delar av e� fordon till en ﬁrma eller en privatperson för renovering. Läs avtalet, skriv ut det och fyll i det tillsammans med renoveraren.

MHRF är paraplyorganisation för ﬂertalet svenska bilklubbar, såväl lokala som
rikstäckande märkesklubbar typ RREC
Läs gärna MHRF:s nyhetsblad ”På Gång”. Du ﬁnner det på MHRF:s hemsida
www.mhrf.se
Besök även www.ﬁva.org för y�erligare uppdateringar och nyhetsblad från
MHRF:s internationella paraplyorganisation FIVA:
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Välkomna som nya medlemmar i den Svenska Sektionen av RREC!
Följande nya medlemmar har tillkommit i den svenska sektionen
Justin Anderson, East Sucon, England
Bil: Rolls-Royce Silver Spirit III 1994
Michael Andersson, Björnhuvudv
rnhuvudvägen 10, 184 91 Åkersberga
Bil: Bentley Mulsanne Turbo 1983
Uno Andersson, Glemmingevägen 38, 270 21 Glemmingebro
Bil: Rolls-Royce Silver Shadow 1974
Mats Geiden, Klippuddsstigen 4, 181 65 Lidingö
Liding
Bil: Rolls-Royce Silver Cloud III 1965
Ronnie Gustafsson, Styrestagatan 8, 602 29 Norrköping
Norrk
Bil: Rolls-Royce Silver Shadow 1967
Claes Larsson, Billdals Sommarväg
Sommarv 27, 427 37 Billdal
Bil: Rolls-Royce Silver Shadow 1969
Christer Söderberg,
derberg, Smedslä�
Smedsl storget 44, 167 43 Bromma
Bil: Bentley S 1957
Anders Wassmo, Klämman
mman 39, 423 38 Torslanda
Bil: Rolls-Royce Phantom I 1926
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 RREC.

Annonsregister
Bentley
Bil & Industribromsar
Dan S-born Reﬁning
Jan E Grynning
Kent Sävåsen, Self System AB
Norrorts Bil & Van Service
PASCO AB
Prinfo Alfredssons AB
RR & B Motors
Rohdins Automobile Service AB
Skansen Konferenscenter
Södra Förnicklingen AB

sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

42
47
41
6
38
7
48
14
35
24-25
20
46

Annonspriser i den Svenska Bulletinen, priserna anges för helt år
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
F
11 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
3 000 kr
2 000 kr

Medlemmars radannonser är gratis
Guiden
I våra
ra planer kommer RREC guiden a� ﬁnnas i Bulletinen och p
på klubbens hemsida. Denna
kommer a� vara till förr dig som äger en Rolls Royce och därr kan du få
f många tips. I Guiden
kommer du a� hi�a företag
retag som är intresserade av a� hjälpa dig på olika ssä�.
Antal utgivningar
4 nr per år
Upplaga 500 ex

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.
Mercedes Benz 300SL, Roadster 1959 Silver med svart skinninredning och i e� mycket ﬁnt originalskick. En av de vackraste bilar som någonsin tillverkats. Senaste ägaren har ha� den och vårdat
den i 35 år. E� tillfälle som inte återkommer.
Bentley Mark VI 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.
Landrover 109 Serie II A 1969. Fullständigt utrustad för safari med dubbla isolertak, kamera/jaktlucka och vinsch. Ljusgrön med beige canvasinredning. OBS! Bilen har en fantastisk historia och har
bara gå� 1300 mil och är i e� skick så nära ny, som man kan komma. Har alltid stå� i varmgarage.
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

Tel 070-756 46 60, 08-756 38 30, Garage 08-624 06 50
pascocar@swipnet.se

