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Formandens Hjørne
Så står vi overfor endnu en ny Bulletin, og
det synes snart som om vi har haft den i
mange år, ja det er næsten som om det
altid har været sådan.
Det er en dejlig måde, at føle sig sammen
med de skandinaviske sektioner. Lad det
gerne fortsætte fremover.
Det har også været dejligt, denne gang at
modtage stof fra flere forskellige kanter, så
undertegnede næsten ikke har gjort andet,
end at videresende stoffet til den svenske
overredaktør Svante Runberger. Mange
tak for det, det har været en fornøjelse.
Når vi nu er ved det skandinaviske
fællesskab, så har det også været
glædeligt, at konstatere, at flere og flere
finder over sundet, og deltager i hinandens
løb, senest på Elg-rallyet, som netop er
overstået. Her var flere danske par med
på løbet.
Desværre måtte vi den 5. september
d.å. læse i Jyllandsposten, at vort
mangeårige, tidligere medlem af klubben,
den navnkundige 89 år gamle arkitekt og
fhv. kgl. Bygningsinspektør, Jacob Blegvad
desværre var afgået ved døden den 3.
september.
Vi husker ham som et spændende og
interessant medlem, der var med til
at berige klubben på mange måder.
Hans medlemskab er de sidste år blevet
videreført af datteren Susanne. Ære være
hans minde.

og det tyder på at interessen for at deltage
i denne slags er helt i top, netop fordi det
er endagsarrangementer og derved en god
måde for nye medlemmer at se klubben an
in persona.
Vi forsøger altid at skrive et referat fra
de enkelte arrangementer, så man kan se
hvad det går ud på.

Dog måtte et endags arrangement på
Sjælland den 18.8. d.å., arrangeret af Per
Thomsen, Herlev, desværre annulleres
i sidste øjeblik, da regnen simpelthen
Der har også været god gang i væltede ned.
arrangementerne rundt om i landet i år,
hvor der har været arrangeret flere mindre Men vi håber at der bliver en senere
sammenkomster, i de forskellige landsdele mulighed for at gentage dette løb.
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
I denne Bulletin vil I se at der allerede
inviteres til det næste års-rally 2011,
som først var planlagt til at være i den
Sønderjyske landsdel, med overnatning på
et tysk hotel, men desværre måtte hotellet
annullere bestillingen, så nu lægges det
næste års rally i Kolding.

Claus Clausen & Beate igen i år velvilligt
lægger lokaler til torsdag den 4. november
kl. 1800, hvor vi for en fast pris kan mødes
over lidt godt at spise og drikke samt tale
om løst og fast.

Reserver venligst denne
naturligvis også kommer
Bemærk venligst at klubben inviterer til hjemmeside.
nyt uformelt medlemsmøde igen i år i
kornmagasinet på Risbyholm Gods, hvor Formanden

dato, som
op på vor

Vi utför service och reparationer
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
Produktvägen 16
246 43 Löddeköpinge
Tel +46 (o)-46 71 23 23
Fax +46 (o)-46 71 23 29
www.englishcarcare.com
E-mail englishcarcare@telia.com
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
Den norske seksjonen
RREC Norwegian Section
Hjemmeside:
www.rrec.no
Medlemsskap koster kr. 1.000,- per år.
For medlemskap, kontakt Jens Rønneberg på telefon 22 55 84 54
Seksjonens bankkonto er: 1064.10.19319

Kjære medlemmer.
Selv ikke en sommer under pari, her
på Østlandet, kan legge en demper på
humøret i disse dager.
Rally Vestfold er gjennomført med internasjonal deltakelse, fint vær, og god
stemning.
Takk for at dere stiller opp for å medvirke
til at våre sosiale fellesskaps bånd stadig
knyttes og utvikles mellom dere medlemmer.

Mandag den 30.
August hadde Jens
E. Rønneberg og
jeg gleden av å
spise lunsj på festningen i Halden
sammen med deltakere i Elkrally.
Tid til hyggelig
prat med Svenske,
Danske og Engelske deltakere ble
det også.

Når dette skrives
står det igjen av
årets program det
tekniske seminar
den 9. Oktober hos
Årsmøtet denne gang bestemte at neste Auto Askim A/S og
årstreff/rally skal være i Lillehammerom- å vente på invitasjon til juleselskap hos
Anne og Jens E. Rønneberg.
rådet i helgen 19 – 21. August.
De som lager og prøvekjører våre rallyer
får også påfyll og belønning for innsatsen
ved at dere slutter opp om våre arrangementer.

Det ble også besluttet å gjennomføre Ja ….. så var det vel litt å tenke på kanskje
kjøretreff fra Østlandet over fjellet til Ul- i forbindelse med utfordringen i det å lage
rally som skal gå i noe av verdens mest
steinvik i perioden 1-5. Juni 2011.
spektakulære omgivelser neste år.
Dette treffet vil ha begrensninger i antall
deltakere denne gangen, så meld dere på Men dere …. bare lene dere tilbake …. gled
dere til neste års program fra den Norske,
til meg så fort som mulig.
så vel som de Svenske og Danske seksDette kjøretreffet er fra styrets side tenkt jonene.
som et årlig gjentagende treff/rally, og vi
ønsker å teste kjørerute og overnattings Sette bilen inn før salting av veiene tar til,
så har dere bil i mange år til.
steder før vi i 2012 går ut i full bredde.
Tre av styrets medlemmer var denne gan- Hilsen Åge Antonsen
gen på valg, og det gleder meg at Jens E.
Rønneberg, Odd Moen og Niels Skov Jør- Formann – RREC Norwegian Section.
gensen tok gjenvalg for 2 nye år.
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
Svenska sektionen
RREC Swedish Section
Hemsidan:

www.rrec.se

För medlemskap finns info på hemsidan
Plusgiro: 495 29 27-4
Bankgiro: 5965-7528

Bäste Medlem,
Efter en skön sommar med förhoppningsvis flera trevliga utflykter med entusiastbilen kommer hösten allt närmare.
Själv har jag haft en underbar
fin sommar och försökt deltaga
på så många aktiviteter som
möjligt. Efter de trevliga jubileumsrallyn som vi och Danmark
arrangerade i Ystadstrakten och
på Bornholm har jag deltagit i
det traditionella Pingstrallyt i år
i Mälardalen arrangerat av Rolls Royce/
Bentley- sektionen inom AHK, West Coast
Elk rallyt på västkusten, besökt Oxford
Aviation Academy på Arlanda flygfält och
varit på garageträff hos Anders Rohdin i
Trollhättan. Dessutom deltagit på lokala
hamnträffar i Trosa och i Nyköping. Allt
detta för att träffa så många som möjligt
i klubben och få lyssna på alla åsikter och
synpunkter som finns.
Vi har en klubb som fungerar mycket bra,
men en genomgående åsikt jag fått är att
vi bör ha fler aktiviteter speciellt under
sommaren. Detta är något vi skall ta tag i
inför nästa år.
Att utse fler lokala representanter, vilket
vi beslutat om i styrelsen, ger också fler
möjligheter till lokala arrangemang runt
om i landet.
I förra numret av Bulletinen efterlyste jag
en bra dialog med så många som möjligt.
det är därför jätteroligt att så många hört
av sig med synpunkter. Flera kommer vi
säkert att återkomma till längre fram.
En viktig sak för framtiden att jobba med
är medlemsrekrytering.

Vi har visserligen fått några fler medlemmar i sommar, men jag vill utmana er alla
att höra av er med ideér på hur vi på bästa
sätt kan rekrytera ännu fler medlemmar
till klubben.
Hör gärna av er till mig eller någon i styrelsen, antingen via mail eller telefon.
Personligen ser jag fram emot att åka till
London i oktober och hämta hem min nya
bil, en Silver Wraith med Hooperkaross
från 1955 som jag köpte i våras och som
sedan renoverats.
Jag ser också fram emot att deltaga på
lunchträffarna i Stockholm och Göteborg
och alla andra aktiviteter som jag vet planeras. Håll er uppdaterade på vad som
planeras genom att gå in på vår hemsida,
där hittar ni alltid den senaste informationen.
Ha det bra,
Bästa hälsningar
Lars Nord
Ordförande
RREC svenska sektionen
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EVENEMANGSKALENDER
Luncherna i Stockholm: Som vanligt träffas vi på Belgobaren i Freys Hotel kl 12.30 första måndagen i månaden, i höst 6 september, 4 oktober och 1 november. För anmälan ring till Tommy
Strömberg, tel 0705-171877, planera redan nu för Jullunchen den 4 december, se nedan.
Luncherna i Göteborg fortsätter, på Elite Park Avenue kl 12.00 och adressen är som tidigare
Kungsportsavenyen 36-38. Vi träffas sista tisdagen i varje månad, i höst med början den 31
augusti. Välkomna. Kontaktperson Claes-Thure Flinck tel 031-930066
KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG
9. oktober 2010 Teknisk Seminar - alle modeller
Vi holder teknisk seminar den 9. oktober 2010 og har invitert Patrick Lloyd-Jacob til å lære oss det
vi ikke kan. Patrick, som er opplært hos Jack Barclay da Shadowen var ny, kan alle RR/B modeller.
Bring din og spør Patrick. Auto Askim har 8 løftebukker, men vi inviterer intil 10 deltakere med bil.
Alle RR/B er velkomne. Danske og svensk medlemmer er velkomne! Det hele koster kr. 1.000,inklusive lunsj.
4. November kl. 18.00. Medlemsmøde på kornmagasinet, Risbyholm Gods, 4622 Havdrup. Hyggeaften med lidt godt at spise. Tilmelding til formand eller sekretær.
4 december kl 12.00 svensk tid, Julbord på Saltsjöbadens Golfklubb. 250.- för vuxna och 50.- för
de små. Vid frågor och anmälan ring Tommy 0705-171877
Med bil hittar du golfkrogen om du tar av vid Statoil-macken i Saltsjöbaden, och passerar en hårnålskurva, vänster genom en tunnel och du är framme. Med tåg från Slussen var 20:de minut. Byt
tåg vid Igelboda, stig sedan av vid Tippens station och gå ca 500 m. Pilar visar vägen til Golfklubben.
Inbjudan gäller även AHK:s Rolls-Royce och Bentleysektion
11 december kl 13:00 bjuds in till Julbord på Fiskekrogen i Göteborg. Priset är 495 och vi kommer att sitta i ”Blåskajsa”, samma rum som förra året. Anmälan till Claes-Thure Flinck, c_t.flinck@
yahoo.se
6 - 26 januari 2011. Sydamerikarally från Lima till Arequipa. Ett James Walker arrangemang, se
vidare på www.jameswalkerevents.com
25-26 mars 2011. Vi planerar vår traditionsenliga vinprovning på Bjertorps slott. Sista anmälningsdag 1 febr 2011.
27-29 maj 2011 Svenska sektionens årsmöte.
Platsen blir Askersund och Hotell Norra Wättern (Best Western). Fredagskvällen båttur i norra Vätterns skärgård med m/s Wettervik, middagsbuffé serveras ombord. Lördagen ägnas åt en utflykt
med några intressanta mål, t.ex. Övralid, Stjärnsunds Slott, Motala Motormuseum, exakt vad är
ännu ej bestämt. Middag på hotellet på lördagskvällen. Årsmöte därefter hemresa på söndagen.
1-5 juni 2011, Den norske seksjonen inviterer til Rally Sunnmøre 2011. Rallyet vil gå i noe av det
mest spektakulære terreng på kloden. Videre information sidan 11
2-4 juni 2011, Inbjudan till Forårsrally i Danmark. se sid 14 för mer information
18-19 juni, RREC Annual Rally i Rockingham, se separat annons sid 9

RREC

SCANDINAVIA

-8

ROCKINGHAM & HQ HUNT HOUSE 2011
Till medlemmar RREC Skandinaviska sektionerna:
Vi organiserar en resa till RREC Annual Rally i Rockingham nästa år, 18-19 juni,
med besök och lunch i Hunt House, Paulersbury för de 4 skandinaviska sektionerna.
Flyg bör arrangeras individuellt till Stansted för Fredag 17 juni 2011.för ankomst
på förmiddagen (Tips: RYAN AIR har från mars 2011 billiga biljetter. Först till
kvarn.....osv).En beställd buss tar oss från flygplatsen till Corby Holiday Inn, avgång kl. 13.00
3 hotellnätter inkl. frukost och middag fredagkväll. Inträde till Annual-fältet inkluderat för lördag/söndag, då det är kort avstånd från hotell till fältet, tar man sig
dit till och från på egen bekostnad( typ. taxi = £1 per person). Måndag morgon
buss till Hunt House, möjligen med guidad tur, inkl lunch och ca. 17.00 buss tillbaka till flygplatsen Stansted, för avresa med kvällsflyg.
Kostnad: ca. 200 Euros ( 1.900:- SEK) per person i ”twin” eller dubbel rum.
Det är viktigt att säkerhetsställa/boka rum tidigt, det här är ett special pris vi
har lyckats förhandla.Vänligen notera att hotellet vill ha förbetalning och kan inte
refunderas!
Begränsat antal platser! Kan ev. bli annat hotell om ej tillräckligt med rum.
För anmälan/intresse: cloud1@telia.com eller corniche@telia.com
070-5389695 0524-21310
Mona-Lisa & Derek Illingworth

BENTLEY CONTINENTAL SÅLD
Den kände svenske sjökaptenen, industrimagnaten och entreprenören Christer Ericsson (känd från Consafe AB) har haft en högerstyrd manuell 1954
Bentley Continental med H J Mulliner-karosseri (chassi nr BC 78 C) sedan
1970-talet. På en auktion anordnad av Uppsala Auktioner såldes den tillsammans med gamla hästvagnar, möbler mm från hans bostad Österbodarne
Egendom utanför Alingsås. Utropet för Bentleyn var satt till 1 000 000 - 1 200
000 kr. Klubban stannade på 2 150 000 kr.
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INVITATION TIL

FORÅRSRALLYET

2011
Rolls Royce Enthusiasts’ Club Denmark
2.-4. juni 2011
Det bliver desværre ikke muligt at gennemføre vort stort anlagte grænseoverskridende arrangement, idet hotel Waldschlösschen ganske uberettiget har annulleret
vor reservation.

Det har dog ikke slået os ud, idet vi allerede nu kan løfte sløret for et nyt og storslået
program, denne gang med Hotel Koldingfjord som udgangspunkt og med dejlige ture
i det skønne landskab nord for Kolding som engang var de danske kongers “nøgle og
port” til de dansk/tyske hertugdømmer mod syd.
Vi takker for den fantastiske forhåndsinteresse, som medlemmerne af RREC har vist
og håber selvfølgelig, at denne vil blive overført til det nye arrangement. På de følgende sider afsløres lidt fakta om løbet.

RREC

SCANDINAVIA

- 10

Vi mødes om formiddagen på Koldinghus til
registrering og frokost.

Koldinghus

I mere end 700 år – frem til Genforeningen i
1920 – har evindelige konflikter mellem
hertugerne i Slesvig-Holsten og de danske
konger flyttet Jyllands sydgrænse frem og
tilbage, og i den forbindelse har Koldinghus
haft en fremtrædende plads i Danmarks
historie. Bygget som borg i 1200-tallet og i
flere perioder fast bopæl for danske konger.
Nedbrændt af Napoleons spanske tropper i
1807. Siden 1970 løbende restaureret og
fremstår nu som en af Danmarks betydeligste kulturelle og historiske turistattraktioner.

Geografisk Have Kolding
Eftermiddagskaffen indtages i Geografisk Have, hvor bilerne vil få en
fremtrædende og publikumsvenlig
placering.

Kellers Park
Jyllands østkyst byder på en smuk
natur med bløde bakker og dybe
fjorde, så der bliver god mulighed
for afslappet standsmæssig kørsel
med frokost på Kellers Park ved
Vejle fjord.

Koldingfjord
Vi skal bo på det ****Hotel Koldingfjord, der med sin
arkitektur og beliggenhed passer til vore biler.
Hotel Koldingfjords imponerende bygninger
blev oprindeligt opført som Danmarks første
julemærkesanatorum i perioden 1907 - 1911.
Fra byggeriet stod færdigt, og næsten 50 år
frem, fungerede bygningerne som sanatorium
for børn ramt af tuberkulose.

I dag er bygningerne nænsomt restaureret og den
klassiske udvendige arkitektur mødes indenfor med
tidløs indretning i dansk design.
ARRANGØRER
Hanne Aamand
Hans Erik Aamand
Frank Frandsen
Simon Moos

ha@simonmoos.com
aamand@privat.tele.dk
frankfrandsen@hotmail.com
simon@simonmoos.com

Tilmelding
I løbet af december måned lægger vi tilmeldingsblanket ud på den
danske sektions hjemmeside www.rrec.dk.

Den norske seksjonen inviterer til Rally Sunnmøre 2011. Rallyet vil finne sted 1. - 5. juni
2011 og gå i noe av det mest spektakulære
terreng på kloden.
Rallyet har fått navnet:

NOR AYS

NO

YS
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Vestfold rallyt
Text o foto: Odd Moen

Årets store Rolls Royce begivenhet fant
sted i Vestfoldområdet i tiden 20-22. august.
Ekvipasjen i den gule 1930 års modell Rolls
Royce 20/25 (se bild ovan)var foruten fører
og eier Odd og Elin, også venneparet Terje
og Ragnhild med som passasjerer. Spenningen i dagene før løpet var stor om været skulle være på vår side. Langtidsvarselet tidlig i uken lovet ikke godt. Dagen
startet med noe blandet vær og værvarslet
for helgen kunne tolkes ganske tvetydig.
Både regn og sol. En typisk helgardering
fra meteorologisk institutt; ganske så typisk for en stor del av denne sommeren.
Men været stopper ikke en ekte veteranbilentusiast, så vi pakket med oss regntøyet
og godt med varme klær og skinnfrakkene
selvfølgelig; åpen bil uten skinnfrakker og
skinnluer er risikofylt.

i Bærum og Asker og også ved Drammen.
Arbeidsdagen ble derfor noe kortere enn
vanlig. Vi forlot Oslo i halv tre tiden, noe
vi var svært godt fornøyd med. Trafikken
utover mot Vestfold gikk aldeles utmerket;
det var nesten ingen kødannelse!
Vi valgte å ta av fra E18 like før Sande og
kjørte langs den gamle E18 traseen forbi
Holmestrand og Horten. Været ble bedre
enn forventet med mye sol og behagelig
temperatur. Vi fikk en fin oppstart på løpet
og veivalget passet oss og bilen.
Ankomst Åsgårdstrand Thon Hotel ca. halv
fem. Foran hotellet var allerede noen deltagende biler linet opp. Vi så bl.a. den fine
grønne 20/25 1931 modell tilhørende Erik
og Sonja Olsen og Tor og Kari Wilhelmsens
1974 Silver Shadow 1. Vi parkerte også
opp foran hotellet og sjekket inn.

Vi var fast bestemt på å komme oss ut av
Oslo ved to-tiden fredag 20. august for å Fra hotellværelset i 4 etasje hadde vi faunngå trafikkaoset som kan oppstå på E18 belaktig utsikt over Oslofjorden med en
RREC SCANDINAVIA - 14

VESTFOLD RALLYT
gedigen båthavn rett på utsiden. Etter
hvert ankom den ene deltager etter den
andre, og vi beskuet bilene fra hotellvinduet i godt selskap med et lite glass hvis
innhold for anledningen var innkjøpt fra
Arcus. Det kom en nydelig rød 20/25 med
Kari og Henning Melsom i forsetene, et par
Silver Cloud, flere Silver Shadow 1 og II,
et par elegante Corniche Convertible og
til og med en gedigen 1993 Bentley Continental i en skjønn blåfarge tilhørende
Sverre Lyngaas Dahl. Dette så herlig ut
fra toppen av hotellet! Folk på spasertur
langs kaikanten stimlet til for å ta bilene
i nærmere øyesyn. Smil og beundrende
blikk ble Rolls Royce og Bentley eierne til
del. Etter hvert forsvant deltagerne inn på
hotellet, og det var tid for å forberede seg
til kveldens høydepunkt.
Det var samling i baren før middag , og det
er utrolig hyggelig å møte andre kjente i
klubben. Det var noen ukjente ansikter i
år. To personer, Greet og Arnout, hadde
reist langt for å delta. I stedet for å ankomme med en Rolls Royce eller Bentley
ankom de med fly fra Belgia. Sporty innstilling som viser stor interesse for miljøet.
Vår formann og løpsleder Åge Antonsen
besørget servering i stetteglass med et
innhold som sprudlet og det var både ”med
og uten”. Alle bilførere fikk utdelt en spesialdesignet tøypose med RREC og Bentley
logoer. Av innholdet var en profesjonelt
innbundet plastmappe med velkomsthilsen
og nødvendig informasjon om program og
løpsinstrukser, spesiallagede startnummer,
også med logoene må vite. Vi fikk startnummer 9. Både strips og plasttråd til å
feste startnummeret lå selvfølgelig også
med og turistbrosjyrer over de severdighetene vi skulle besøke de neste to dager.
Selv kulepenn og deltageroblater hadde
han husket på! Gjennomtenkt til minste
detalj. Samt en hyggelig overraskelse; et
cognacglass med Rolls Royce og Bentley
logoene.
Dette skulle man tro var nok, men nei da,
Åge måtte selv gå igjennom og informere
om innholdet i posen. Her ble intet overlatt til tilfeldighetene. Alle skulle komme

helskinnet igjennom løypa uten vanskeligheter. Og med Inger Marie og Tom, Marit og Niels som medlemmer av arrangementskomitéen og løpsmannskap så kunne intet gå galt! Det skulle etter hvert vise
seg å stemme.
Forsamlingen forflyttet seg inn i spisesalen og inntok sine plasser blant gode bilvenner. Valget av meny kunne ikke bedre gjøres; til forrett aspagres m/skinke &
mousselinsaus, til hovedrett duchessebakt
laks servert med sauterte grønnsaker og
kjørvelsaus og til dessert sjokolademousse. All ære til hovmester, kokk, kjøkken
og serveringspersonalet. For alle ble det
et hyggelig måltid og samvær. Og ikke å
forglemme; det var plassert et lite og artig
drammeglass ved hver kuvert, selvfølgelig
også med logoene.
Dagen og kvelden ble nok for de aller fleste avsluttet med en god følelse i kroppen
i det man krøp til køys og forsvant inn i
drømmeland.
Dag 2. Lørdag 21. august 2010.
Lørdag våknet vi opp til et skikkelig regnvær. Det bare bøtta ned! Vi hadde jo hørt
uværet i løpet av natten, men hadde allikevel et håp om at det skulle gi seg. Vel,
været kunne vi ikke gjøre noe med, så det
var bare å kle seg godt, tenkte vi.
Utvalget på frokostbordet var av beste
sort, med et utvalg man sjelden ser maken til. Etter inntatt herlig frokost nærmet
tiden seg for løpstart. Og hvilket under!
Regnet hadde gradvis gitt seg, og skydekket begynte å sprekke opp! Det lå an til et
kjempeflott vær og stigende temperatur.
Dette lovet godt.
Det hadde i løpet av morgenen ankommet
noen flere deltagere, og alt i alt var det
nå 20 biler som stod klare til start. Det
deltok til og med en 1981 Corniche FHC fra
Sverige med Inger og Esbjørn Öhlén. Det
var hyggelig. Klokka 8:50 sammenkalte
Åge deltagerne i startområdet til en ny informasjon om dagens kjøring. Og igjen,
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Forsiden av Åsgårdstrand hotell med bilene.
et godt forberedt opplegg til beste for oss
alle. Bare blide fjes å se, og særdeles god
stemning i startområdet. Klokka ni startet
første bil og deretter de andre bilene med
ett minutts mellomrom.
Første etappe frem til lunsj var lagt til små
og lite trafikkerte veier i nydelig vestfoldsk
natur.
Og kjøreordren var så detaljert og nøyaktig at man nesten kunne kjøre i blinde.
Her var det nær sagt umulig å kjøre feil.
Ved første post ”Skjee kirke” sto Åge og
Bente-Lille (blant kjente kalt Bentley ble
det fortalt) med biltekniske spørsmål til en
kvinnelig deltager. Elin tok utfordringen,
og heldigvis hadde vi hørt en fugl kvitre litt
lenger framme i postkøen om hva konkurransen gikk ut på. Et lynkurs under panseret på Rollsen med Elin ble redningen.
Alle svar riktig! Vi ble litt hovmodig og vi
kjente at seieren nærmest var i boks.

også, der røk
nok pallplassen!
Dårlig
stemning
i
bilen, men vi
måtte
bare
videre; frem
mot post 3
”Bøkeskogen”
hvor
Tom
André
og Inger Marie (Maja) sto
med spørsmål om ulike
t r e s o r t e r.
Ikke helt enkelt, men vi
fikk da noen
riktige
besvarelser. Det
var nok allikevel for sent
til å rette opp
plasseringen.
Ut på veien igjen og gatelangs i Larvik
opplevde vi stor oppmerksomhet fra skuelystne mennesker som smilte og vinket
til oss. Løpet førte oss gjennom Larvik og
sydover mot Stavern.
Helt i rute svingte vi inn porten til Justissektorens kurs og øvingssenter i Stavern.
Vi fikk parkere våre biler helt i front av
den gamle kommandantboligen. Kjempebra! Løpsledelsen og løypemannskapet
fikk velfortjent ros for løypevalg og gjennomføring så langt. For ikke å snakke om
været; som var blitt helt fantastisk.
Nå skulle det bli fint med en spasertur i
Stavern sentrum og lunsj på ærverdige
hotel Wassilioff.

Etter ca. en times pause og lunsjbuffet var
det igjen samling foran bilene, og vi satte
kursen mot Sandefjord med 1/2 minutts
mellomrom mellom bilene. Som før lunsj,
Videre på fine veier til neste post ”Elge- så etter lunsj; perfekt løypevalg og glimsem”. Der sto Niels og Marit med nye rende kjøreordre. Det var bare å nyte væspørsmål; om norrøne guder! Gud hjelpe ret, veien, naturen og omgivelsene.
oss tenkte vi. Vi fikk problemer. Forbasket
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erne. Startnummer
9 gjorde en hederlig innsats ved passasjer Terje. Selv
om han ikke ble
best, så greide vi
oss relativt bra her.
Mange forsøkte seg
utenom konkurransen selvfølgelig, og
det må nevnes at
det bare var et par
personer som greide ”hole in one”.
Den ene var Elin i
den gule RR 1930!
Men det ga jo ingen
poeng dessverre.
Bilene foran kommandantboligen.
Ved Bjønnes brygge hadde Åge og BenteLill satt opp post 4. På et bord sto en innretning som ved første øyekast så ut som
en død rotvekst som sto opp fra en plate.
Det var det ikke. Det var en strømførende
innretning hvorpå man skulle føre en slags
ring uten å berøre ”rota”. Om så skjedde
så ville et bilhorn starte og tute. Hver tutelyd ville gi minuspoeng. Passasjerne i
den gule RR nærmest tvang føreren, uten
å ta hensyn til hans sterke protester, til å
foreta dette livsfarlige? eksperiment. Det
skulle vise seg å bli fatalt. Selvfølgelig, etter mange timers kjøring i en 1930 modell
så er det åpenbart at hendene skjelver. Oh
yess, hele 5 tutelyder kom ut
av hornet, om ikke enda flere.
Åge var imidlertid fair og trakk
av 10 loddsedler. Forbasket, nå
spøkte det for nedrykk i en annen divisjon.

Rolls Royce bilkortesje gjennom en golfbane er et sjeldent
syn, og golferne på Sandefjord golfbane
gjorde store øyne, da vi kjørte sakte og
majestetisk gjennom greenen deres etter
endt konkurranse.
Straks utenfor golfbanen hadde Åge og
”Bentley” rigget til post 6. Her skulle bilførerne tippe omkretsen av et hjul på egen
bil. Det så lett ut, men med Firestone 7.00
19 undervurderte vi lengden på omkretsen.
Videre på veien tilbake til Åsgårdstrand var
det post ved Lahelle båthavn hvor Niels og

Omtrent en times tid etter Stavern svingte vi inn på Sandefjord golfbane. Post 5 skulle
gjennomføres. Her skulle golferne testes for sine ”putting”
kvalifikasjoner. Alle deltagerne
var samlet ved et hull og man
fikk observere mange fine slag.
Intens konsentrasjon fra spillerne og mye latter fra tilsku- Deltaker ved ”død rot”.
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gere et ”vestlandstreff” i forbindelse med Kristi
Himmelfartsdag.

På greenen
Marit igjen var på plass. De hadde en del
spørsmål om bl.a. fjorårets løp og om deltager Jim Black fra Irland i RR 1910. Høy
vanskelighetsgrad og start nr 9 greide 7
av 10 spørsmål med en ”snill” Marit som
dommer.
Armene skalv og ryggen ble etter hvert
stiv for sjåføren i den gule RR 1930. Ved
post 8 Melsomvik med utsikt over sjøen og
ut mot havet begynte konsentrasjonsevnen å svikte også. Tom og Maja med følge
ba om navn på forskjellige seilskuter. Det
var ikke ekvipasjens sterke side. Men 3
rett er ok. Noe flaks? Ja vel.
Tilbake på hotellet kunne vi igjen bare berømme løpet og de fine omgivelsene det
var lagt til. En hel dag med kjøring og
konkurranser; slik skal et rally være. Og
man skal kjenne det i kroppen når man
krysser mållinjen.
Før middag var det arrangert guidet tur i
”Munchs fotspor” for de som ønsket det,
og årsmøtet i klubben ble avholdt etter at
”fotsporene” sluttet. Med 14 fremmøtte
ble møtet gjennomført etter alle kunstens
regler og det sittende styret ble gjenvalgt.
Årsmøtet vedtok også at neste års treff
skulle legges til Lillehammer i tiden 19-21
august. Videre vil det bli forsøkt å arranRREC
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Middag
klokka
20:00.
På menyen: kremet blåskjellsuppe med
juliennegrønnsaker og dagens
nybakte
brød.
Kalkunbryst servert med dagens
grønnsaker
og
steinsoppsaus. Til
dessert: ostekake
med friske bær
og limekrem. Enda
et hyggelig festmåltid med premieutdeling og gavedryss for
gode prestasjoner. Vinner totalt ble Anne
og Jens Rønneberg i 1969 Silver Shadow
2dørs convertible i kongeblå farge. En flott
prestasjon! No hard feelings fra oss; vi
var rett og slett ikke gode nok. Noen må
jo inneha bunnplasseringen også. Måltidet ble avrundet med en hilsen og takk til
løpsledelsen med Bente-Lill og Åge i spissen. Velfortjent ros og stående applaus.
Etter middag var det kaffe og nogo attåt
og man hygget seg til langt ut i de små
timer.
Det var nok mange som knyttet nærmere
bekjentskap i løpet av denne kvelden.
Dag 3. Søndag 22. August.
Også denne dagen var planlagt med aktiviteter, dog uten konkurranse av noen art.
Etter frokost og utsjekking fra hotellet var
det igjen samling og briefing av Åge utenfor hotellet. Vi skulle kjøre sightseeing i
området , og vi skulle kjøre i kolonne. Åge
presiserte at kolonnekjøring dreier seg om
å følge med bilen i bakspeilet; altså bilen
bak og ikke bilen foran. På den måten vet
første bil at kolonnen alltid er inntakt. For
dersom bilen bak blir borte så stopper kolonnen. Fikst ikke sant?

VESTFOLD RALLYT
i samfunnet. En meget interessant omvisning i museet. Det ble bare så alt
for kort tid. En gjentagelse i egen regi er fristende.
Lunsjen ble inntatt i egen
sal med portrettmalerier
av den nyere kongerekka
på veggene og et interessant kåseri av pensjonert
kommandørkaptein Ingvar
Fosheim. En spesiell takk
ble Sverre Lyngaas Dahl til
del. Han hadde fått dette
i stand.
Så reiste vi hvert til vårt og
gleder oss til neste gang.
Takk for et fantastisk eveUtenfor Det Sjømilitære Samfunn.
nemang.
Et tips de som ikke hadde
Målet for dagen var Marinemuseet i Horten anledning til å delta på turen denne ganog det nærliggende Sjømilitære Samfunn. gen; bli med neste gang!
Først guidet tur i museet og deretter lunsj

Bente-Lill og Åge.
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Årets Kungsrally

Text o bild: Svante och Ulla-Britt Runberger

Den nionde upplagan av Svenska Kungsrallyt, lördagen den 14 augusti, blev en
lyckad tillställning. Förra Rallyt för fyra år
sedan var ett ovanligt vått rally där många
bröt innan det var färdigkört. Denna gång
gick rallyt på mellersta Öland där man bl
a körde på den vackra Strandvägen från
Äleklinta till Lofta. Vägen var för detta

speciella tillfälle någorlunda iordninggjord. Äleklinta är annars ett ställe som vi
på Öland använder som svordom, då jag
och min familj blev stående med sönderkört oljetråg en regnig eftermiddag mitt i
Ölands Skördefest, vilket innebar att det
dröjde väldigt länge innan bärgare kom
fram.
Nåväl, det intrssanta med detta Kungsrally
var det stora antalet deltagande fordon.

En gammal Volvo PV 4 från 1928
En ny Volvo, S60 årsmodell 2011
RREC
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SVENSKA KUNGSRALLYT 2010

Hans Majestät startar här rallyt ”Gentlemen, start Your engines”. Till höger står
Kerstin Brasta, som efter makens död drar ett tungt lass i detta rally.
113 fordon var anmälda, möjligen infann
sig några inte, men 110 bilar var säkert i
gång. Ett förvånansvärt stort antal av deltagare från RREC och f.d RREC-medlemmar. Eller vad sägs om hela 18 st ekipage.

Barbro och Kjell Hideström var naturligtvis
här med sin RR 20/25 DHC 1934, de har
ju redan två inteckningar i vandringspriset, och nu gällde att vinna en tredje gång.
Barbro och Kjell hade dock lite otur denna
dag, och priset gick till en annan
bekant, Cecilia Svensson, dotter
till Leif Svensson, vår tidigare
ordförande i föreningen.
Men alla RREC:are körde inte
Rolls-Royce. Någon körde Mercedes och det förekom även en
HRG 1500 Le Mans, 1948, körd
av Lisa Lind. Även Kjell deltog
rallyt med en vacker Rolls-Royce
Wraith Sport Saloon 1939.

Barbro och Kjell Hideström passerar starten

Rolls inslaget var alltså stort eller 16 % om så vill uttrycka det.
Som vanligt var även Volvoinslaget stort, då flertalet Volvodirektörer deltog. Den äldsta var en
PV 4 från 1928 och den senaste
21 - RREC SCANDINAVIA
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Christian von Koenigsegg kör mot
startlinjen

var en S60, årsmodell 2011. Dock tilldrogs
sig ett annat fordon speciell uppmärksamhet, Christian von Koenigsegg körde en
Koenigsegg Agera 2010, tillsammans med
Picko Troberg.

Helen och Kurt Möller med sin RR Silver Spirit

BMW 3200S, 1962

HRG 1500 Le Mans, 1948
Jag frotterar mig
med Berit och Per
Borgström
RREC
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RREC på Frijsenborg
21-22 august 2010
Tekst: Klaus Bering

”Frisenborg Explorer” hedder arrangementet rigtigt, og det er et såkaldt
Game Fair, hvor forbilledet er de store
engelske Game Fairs, som er et udendørs salgs- event- og aktivitetsarrangement . Det hele foregik omkring Frijsenborg Slot ved Hammel. Det er 8 år i
træk at Frijsenborg Explorer afholdtes.
Dog var det de første år noget helt andet – nemlig et mountainbike cykelløb……
Frisenborg Explorer drejer om emnerne
jagt, hund, hest og sportsfiskeri………og
så er det da helt oplagt at have Rolls’er
og Bentley’er med……… J
Sammenkoblingen var vist det med de
store engelske Game Fairs, hvor arrangørerne synes, at man ville pifte alsidigheden lidt op ved at indforskrive nogle
engelske klassiske køretøjer.
DVMC (Dansk Vintage Motor Club) som
stod for bil-delen havde kontaktet
RREC, Jaguar- klubben og Morgan-

folkene, og spurgt om vi ville repræsentere vore mærker både lørdag og søndag mellem kl. 9.30 og 16.
Vi mødte op med 6 Rolls’er og 1 Bentley
som fordelte sig med 4 biler lørdag og 6
søndag. Derudover var der 3 Jaguarer
og 2 Morganer.
Vi havde en pavillon med og nogle flagstænger og lidt reklamemateriale, så
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det alt i alt så lidt prof ud. Pavillonen fik
vi god brug for lørdag, hvor der kom et
par heftige regnbyger. Søndag var det
derimod det skønneste vejr. Begge dage hyggede vi os med snak både med
hinanden, og med de ret mange gæster
som kiggede forbi.
Vi havde den perfekte plads lige foran
slottet, hvor plænen, som var en nedlagt tennisbane, sugede alt regnen.
Resten af arrangementet var ikke så
heldig. Det forgik i 5-10 cm mudder
over det hele, og det fik vi at mærke,
når vi skulle ned og spise, den i øvrigt
lækre gratis frokost buffet, som vi fik.
Natten mellem lørdag og søndag kom
der endnu mere regn, så gummistøvlerne kom på arbejde, når vi skulle igennem 10-15 cm vand inde i teltet, for at
komme hen til de lune deller og pastasalaten. Man kunne fristes til at sige
”men pyt”…..
Alt i alt var det nu meget hyggeligt i
gode klubkollegers samvær, og der
havde vist været omkring 6.000 besøgende til arrangementet (så mange så
vi heldigvis ikke hos os). Det hele sluttede med, at hver bil fik en fine køb-
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mandskurv, som tak for hjælpen fra
arrangørerne.

Sommerudflugt i det jyske

Under flere af års rallyerne har flere jyske medlemmer givet udtryk for at det ville være hyggeligt hvis der blev arrangeret uformelle sammenkomster også i det jyske.
Dette førte til at Lone og jeg tog initiativ til en
sommerudflugt i det østjyske.

Vi sendte derfor invitationer ud til alle midt- og
østjyske medlemmer samt offentliggjorde arrangementet på klubbens hjemmeside, idet alle
medlemmer selvfølgelig skulle være velkomne.
Den 3. juli mødtes derfor 9 stk. Rolls-Royce og
Bentley køretøjer med 17 forventningsfulde
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forventningsfulde medlemmer til en dag med
hyggeligt socialt samvær.
Vi startede med formiddagskaffe i vores værksted hvorefter turen gik
ad snoede veje via Fusingø Slot til Hvidsten Kro
hvor deltagerne kunne
nyde kroens berømte
æggekage. Fra Hvidsten
gik turen forbi Clausholm
slot og videre til Rosenholm Slot hvor vi havde
fået speciel tilladelse til at
køre helt op til slottet og

parkere. Herefter var
der så rundvisning på
slottet og efterfølgende
mulighed for at nyde
kaffe og kage i slotsgården.

Det blev en utrolig
hyggelig dag – også
selv om solen og varmen var ved at slå os
ud.
Ved dagens slutning
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var alle enige om at sådanne små lokale arrangementer skal fortsætte og flere medlemmer
har nu tilbudt at lave tilsvarende uforpligtende
ture igennem sommeren.

Klassiske toner fra en klassisk radio

Himmelen er blå, solen skinner om kap
med konens glade smil, veteranen – altså
bilen - er nypudset og klar til en tur ud i
det blå.
Vi kender nok alle optakten til en god oplevelse med vores kære køretøjer, men der
mangler alligevel noget til at sætte prikken
over I’et - nemlig dejlig musik fra den originale radio.
MEN men, her giver det problemer. Mange
af vores biler der originalt var udstyret
med en bilradio har kun mulighed for at
give lidt ”skrat og knas” på langbølge eller
kortbølge, hvor der ikke er meget musik at
hente eller endnu flere får kun røg og en
grim lugt i bilen hvis de prøver at tænde
for radioen.

Vores RREC-medlem John Ausland har en
dejlig Rolls-Royce Silver Cloud fra 1957.
En dag kom han og jeg til at tale om autoradioer og John sukkede og betroede mig,
at han meget gerne ville have mulighed for
at tænde den originale HMS (His Masters
Voice) og høre FM musik samt tilslutte en
Ipod med egen udvalgt musik.
Da bilen var til reparation hos Kim´s Autoimport, Bjerringbro (ny forrude samt teknisk gennemgang) og derefter skulle opstaldes for vinteren hos mig, så spurgte
John om jeg ville forsøge at finde en der
kunne reparere radioen.

Jeg gik derfor straks i gang med at undersøge markedet via Internettet og opdagede til min store overraskelse, at der så at
sige ikke var nogen der kunne hjælpe med
at få radioen tilbage til fordums glans. Jeg
Men hvorfor ikke gøre noget ved proble- prøvede flere radioforretninger, men ingen
met – og kan der gøres noget ved det?
ville røre en gammel rør-radio fra 1950’
erne.
Svaret er JA! De fleste originale radioer
kan genopbygges for forholdsvis små pen- Til sidst forsøgte mig i udlandet og fandt
ge viser det sig i følgende historie:
her en svensker der var villig til at forsøge,
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men prisen var så afskrækkende høj, så
jeg betakkede mig. I England fandt jeg
”The Vintage Wireless Co” , men de var
ikke helt dedikerede til autoradioer og prisen incl. forsendelse ville blive astronomisk.
Jeg havde til dels givet op da jeg
tilfældigt fortæller om mit problem til en bekendt. Han kunne
huske at i den veteranklub som
han var medlem af, havde været
afholdt en teknik aften hvor der
havde været en mand og demonstrere hvordan han kunne få en
gammel autoradio til at spille FM!

På billedet ses hvordan radioen så ud da
den var afmonteret samt efter låget var
fjernet.
Efter aftale kørte jeg til Horsens hvor Keld
Pedersen bor. For Keld er radioer en hobby
og jeg fandt ham da også gemt i villaens

Efter lidt søgen i gamle klubblade fra Dansk Vintage Motor Club
fandt jeg endelig Keld Pedersens
navn og ganske rigtigt kunne han
ombygge til FM.
Jeg tog straks kontakt til Keld der
er meget interesseret i radioer o.l.
helst fra da ”Farfar var ung” og
han bekræftede at han med garanti kunne både reparere og tilføje FM til garage der er omdannet til værksted, laden gamle HMS.
ger og udstilling omgivet at for mig mange
mærkelige instrumenter. Inden vi kom til
Kim´s Autoimport afmonterede hurtigt ra- bilradion skulle jeg da lige have stillet min
dioen der består af en tung strømforsyning nysgerrighed og kiggede derfor rundt på
og selve radioen. Selv jeg som lægmand de mange forskellige radio apparater der
kunne hurtigt se en del af problemet, idet var på hylderne – endda en fin fin ”Rock
hele spolen var smeltet og hang som guir- Ola” jukeboks fra 1950’ erne var der.
lander inde i strømforsyningens kasse.
Keld var meget imponeret over den
fine HMS radio som ifølge ham osede af
kvalitet. Til Kelds ros skal det siges, at
han har stor veneration for at tingene
skal være originale og fungere som da
de var nye, så betingelsen for at han
ville arbejde med radioen var at den
blev renoveret til original stand og at
der derefter blev tilføjet et FM-modul
via antenne indgangen. På denne måde
blev der ikke lavet uoprettelige skader
på det originale, idet den blot ved at
fjerne den eksterne FM-sender igen var
som da den blev produceret.
Efter en lille måneds spændt venten
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meddelte Keld, at nu var ”babyen” klar og senders frekvens. FM-programmerne ænda jeg hentede den demonstrerede han at dres på FM-senderen der har et lille display
den virkeligt spillede som originalt samt på for frekvensen.
FM når dette modul var slået til.
Prisen var en brøkdel af hvad jeg skulle
Modulet sidder på antennekablet og kan give i udlandet og jeg kunne selv stå for
derfor placeres i handskerummet eller et transporten til og fra reparationen uden
andet sted hvor det ikke umiddelbart kan risiko for at noget blev væk eller ødelagt.
ses. Når det sorte jack-stik fra den hvide
antenneboks trækkes ud af FM-senderen Keld Pedersen adgang til alle nødvendige
kan det sættes i en Ipods udgang beregnet reservedele og vil meget gerne hjælpe anfor hovedtelefoner.
dre med samme problem. Interesserede
kan kontakte undertegnede på tlf. 0045
Når radioen er monteret kan lydstyrken 8646361 hvorefter jeg vil formidle den vijusteres fra den originale volume knap og dere kontakt.
skalaen justeres derpå ind på den lille FM-

Har lång erfarenhet av hydraulsystem speciellt Citroens. Har börjat med Rolls-Royce
och Bentleys hydraulsystem. Servar, provtrycker och återfyller gasklockor till Silver
Shadow och Silver Spirit, samt har nya och utbytesdelar till broms och hydraulsystem.
Har servicedelar (olje, bränsle och luftfilter, tändstift bromsbelägg mm) på hyllan för
omgående leverans. Direkt import av övriga delar till RR.

Michael Andersson, Bil & Maskin KB tel 08-54354376
Besöksadress Björnhuvudvägen 10, 184 91 ÅKERSBERGA
Öppettider Må-To 8 - 17, lunch 11.30 - 12.30
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HANDHAVANDEINSTRUKTION FÖR
ROLLS-ROYCE AUTOMATISKA VÄXELLÅDA

Text: Jan Segerfeldt
Förr i tiden hade man inte annat att välja
på än en helt manuell växellåda. En sådan var inte synkroniserad på någon växel och krävde att man hade lärt sig körtekniken ordentligt. Man var tvungen att
kunna dubbeltrampa vid rätt tillfällen och
då kunde det vara svårt att göra snygga
växlingar utan ryck. Mer vårdslösa missar
i handhavandet kunde eventuellt leda till
dyrbara skador på lådan. Nu var detta ofta
inte ett så stort problem för Rolls-Royceägare för redan på Silver Ghostens tid så
var motorn så dragtålig att föraren kunde
starta från stillastående på högsta växeln
om han så ville. Därmed undvek han att
visa sitt dåliga tekniska kunnande men
det kunde förstås ta en bra stund innan
ekipaget kom upp i hyfsad fart. Senare infördes synkronisering på alla växlar utom
ettan vilket underlättade för ovana förare.
De flesta Rolls-Royceägare på den här tiden hade egen chaufför som körde dem.
Ägarna körde inte gärna själva. Chaufförerna skickades på dyra utbildningar hos
Rolls-Royce School of Instruction, där de
lärde sig både att hantera trilskande växellådor och vett och etikett. På 1950-talet
när köpare av nya Rolls-Royce och Bentley
kunde välja mellan manuell och automatisk växellåda uppstod nya problem för
den ovane. Alla som nu hade lärt sig att
växla något så när snyggt med manuell
låda behövde nu inte längre växla själv
om de valde automatversionen. Den hade
bara två golvpedaler mot de tidigare tre
hos de manuellt växlade och växelspaken
flyttades från golvet till rattstången. Här
behövdes verkligen ordentliga anvisningar
för nybilsköpare. Jag utgår från att alla
nya ägare, bland andra papper som köpekontrakt, garantibevis mm, fick med sig
den här instruktionsboken för handhavanRREC
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det av den automatiska växellådan, tryckt
av Bemrose i Derby. Den lilla boken är inte
daterad men den kan vara tryckt 1954
eller 1955, eftersom man har tagit med
även Bentley (R-type) Continental, som då
fick en annan utväxling på sin automatlåda, samtidigt som den fick starkare motor
(från 4 566 till 4887 cc) och var något lät�tare och därmed snabbare än standardmodellerna. Den kan i och för sig lika gärna
vara tryckt senare och avsedd för Silver
Cloud och Bentley S. Jag är osäker på om
trycksaken fanns översatt till andra språk
än engelska.
Rolls-Royce började bygga den fyrväxlade
automatiska växellådan av typ General
Motors Hydramatic på licens i Crewe i England vid mitten av 1952. Den användes
således i Silver Wraith, Silver Dawn, Silver
Cloud och tidiga Silver Shadow och i motsvarande Bentleymodeller samt i Phantom
IV, V och VI. 1968 ersattes den av General
Motors standardlåda typ GM400 eller Turbo Hydramatic, som var en betydligt bättre låda i många avseenden och den hade
tre växellägen i stället för fyra. Phantom VI
behöll Hydramaticlådan till 1973.
Jag har försökt göra en egen översättning av den engelska originalpamfletten
till svenska för alla er som framför RollsRoyce eller Bentley med den fyrväxlade
automatiska växellådan och inte redan vet
hur man gör för att uppnå det bästa av sin
växellåda och sin bil.
THE AUTOMATIC
INSTRUCTIONS

GEARBOX.....DRIVING

Rolls-Royce automatiska växellåda är mer
än enbart en mekanism som på egen hand
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THE AUTOMATIC GEARBOX
Lägg märke till att ett större gaspådrag
medför att växlingarna fördröjs successivt, så att en uppväxling kan aktiveras
genom förarens försorg oavsett hastighet
inom dessa gränser genom att han släpper upp gaspedalen helt i det ögonblick då
annars en uppväxling skulle ha ägt rum.
Med litet övning kan en förare lätt genom
korrekta bedömningar tillåta att den automatiska växellådan gör mjuka och helt
Ingen automatisk mekanism, oavsett hur omärkbara uppväxlingar utan vare sig ryck
avancerad, har förmågan att förutse kom- eller knyck.
mande trafiksituationer. Däremot kan föraren själv se framåt och har möjlighet att En ägare/förare som roar sig med att förmanuellt köra över den automatiska funk- söka sig på en mycket hastig accelerationen om och när han bedömer att detta tion från stillastående kommer att uppnå
högsta fartökningen genom att tillåta den
kan behövas.
automatiska växellådan att utföra fullgasOm föraren så behagar, kan han helt och växlingar genom hela fartområdet.
hållet överlåta kommandot helt till den automatiska växellådan och då kommer väx- De automatiska nedväxlingarna vid lätt
lingarna att ske vid den teoretiskt mest gas ska normalt inträda vid följande haslämpliga tidpunkten i förhållande till fart tighet:
och belastning. Det är uppenbart att väg3 -2		2 – 1
och trafikförhållandena stundom kan vara Alla modeller 4 – 3
sådana att det ögonblick som den automa8
4
tiska växlingen baserats på, nämligen rent Miles per hour 14
teoretiska förhållanden, är mindre lämpligt just då eller sker oförutsett eller har Föraren bör vara på det klara med att nedfördröjts jämfört med vad föraren skulle växling alltid inträffar vid de angivna hasföredra. I sådant fall finns möjlighet för fö- tigheterna när farten sänks och då komraren att göra ett eget val manuellt, så att mer den att framstå som omärkbar. Likväl
det blir han som får bestämma exakt när är det bra att komma ihåg att när farten
sjunker till 9 mph så sker nedväxlingen
en växling ska genomföras.
från trean till tvåan till ett betydligt lägre
Föraren bör därför bekanta sig närmare varvtal och därför kan den mjukaste nedmed hur de approximativa lägena för den växlingen utföras bara om gaspådraget är
automatiska växlingen är inställda. Väx- nedsatt till ett minimum.
ling sker enligt nedanstående schema.
I långsamgående trafikköer som kräver
att bilen håller en jämn fart inom området
Uppväxling (miles per hour)
6 till 25 mph, där växellådan normalt an1–2
2 -3
3-4
nars ska ändra växelläge mellan trean och
fyran, kan föraren undvika automatiska
Standard cars
upp- eller nedväxlingar genom att placera
Lätt gas
6
11
20
handspaken i läge 3. På motsvarande sätt
kan spaken läggas i läge 2 i trafiksituaFullgas
18
31
65
tioner då man tvingas köra i ännu lägre
farter, så förhindras växlingar uppåt eller
Continental cars
nedåt.
Lätt gas
8
14
25
justerar utväxlingen efter hur bilens fart
och belastning ändras. En kontroll som
bortser från det automatiska valet finns
inbyggd i systemet och möjliggör för föraren att efter eget omdöme och önskemål
göra ett lämpligt val av utväxling. När ägaren har ökat insikten om hur den arbetar
kan det förhöja hans nöje av att framföra
bilen.

Fullgas
RREC
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THE AUTOMATIC GEARBOX
För normal landsvägskörning ska spaken
alltid ligga i läge 4 och här kan föraren observera att de mest perfekta och mjukaste
växlingarna mellan trean och fyran kan
ske med utomordentlig lätthet och snabbhet bara genom att flytta spaken mellan
3 och 4. Helt obemärkta växlingar kan
göras om gaspådraget samtidigt anpassas till farten. De snyggaste växlingarna
kan göras vid återhållsamma gaspådrag.
Föraren uppmuntras att göra fullt bruk av
växelväljaren på exakt samma sätt som
han skulle gjort med en vanlig växellåda.
Att göra säkra omkörningar i långsamtgående trafik kan ske lyckosamt vid önskat
gaspådrag genom att trycka ned gaspedalen hårt ända ned i botten utan någon som
helst ansträngning från förarens sida.

att det finns risk att motorn övervarvas,
om man har valt ett fast växlingsläge som
2 där det inte finns någon inbyggd säkerhetsuppväxling.

PARKERINGSBROMS
En högeffektiv låsning av bakhjulen vid
parkering uppnås genom användning av
växellådan på så sätt att när växelväljaren
läggs i läge R och motorn stängs av och
bilen står stilla, så kan bilen inte flytta sig
ens i de brantaste backar varken framåt
eller bakåt. Det kan inte tillräckligt poängteras att när bilen sedan startas är det av
största vikt att man håller bromspedalen
nedtryckt med bestämdhet, eftersom det
inte är möjligt att aktivera startmotorn
utan att växelspaken först har förts till
läge N, där det inte finns någon parkeI en nödsituation kan föraren uppnå en ringslåsning av bakhjulen.
hastig och effektiv acceleration genom att
välja en lägre växel och trycka gaspedalen HANDHAVANDET AV FORDONET
Den automatiska växellådans tekniska
i botten. Sådana tvära fullgasaccelerationer är inte alltid nödvända ens i nödsitua- konstruktion och de låga utväxlingslägena
tioner och därför torde föraren hellre i de för ettan och backväxeln medför att det ibflesta fall lämpligen välja att använda sig land kan vara litet besvärligt att helt rätt
kunna bedöma det motorvarv som behövs
enbart av växelspaken.
för att bilen ska röra sig några centimeter
framåt eller bakåt i trånga utrymmen som
START PÅ TVÅAN
Det kan i vissa lägen vara önskvärt att parkeringsfickor i stan. Föraren kommer
kunna hålla bilen fast på tvåans växel till att märka att detta är lättast att åstadexempel när man ska ta sig fram på myck- komma om litet extra belastning läggs
et hala underlag som snö och slask eller på kopplingen genom att gasa lätt samtivid branta lutningar. En inbyggd finess digt som man håller emot litet grand med
möjliggör att behålla tvåans växelläge när bromspedalen.
spaken läggs i läge 2. I detta läge kan bilen
startas från stillastående med tvåan ilagd KALLSTARTER
och håller kvar tvåans växel tills föraren När bilen startas från kall på morgonen
för upp spaken till ett högre läge. Denna bör man alltid komma ihåg att det autofunktion är också användbar när man ska matiska förgasarsystemet får motorn att
ta sig ned för ett brant nedförslut och det komma igång på ett relativt högt varvtal
känns tryggt att förlita sig på motorbrom- och därför är det viktigt att man har tryckt
ned bromspedalen bestämt innan man
sens fulla effekt.
trycker på startknappen och särskilt när
Vid körning i branta backar eller i skarpa man har satt spaken på R, för man måste
kurvor med valt manuellt läge 2 är det vik- då passera alla de manuella framåtväxlartigt att tänka på att ettans växel kan nås na innan man kommer till N-läget och det
omedelbart om det plötsligt skulle visa sig kan få bilen att rycka iväg framåt om man
vara nödvändigt genom att använda sig inte håller den på fotbromsen.
av kick-downfunktionen det vill säga att
trycka gaspedalen i botten så långt ned
den går. Här måste emellertid varnas för
33 - RREC
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SENSATIONELL NY BENTLEY AZURE?
Senaste nytt: Sensationella nya Bentley Azure i tredje generationen helt byggd på nya Bentley Mulsanne!

Det kunde vara riktigt att det är en ny Azure men i verkligheten är det så
att någon datakunnig har tagit ett foto på Mulsanne och arbetat om det
i datorn och lagt ihop med en annan bild av en Bentley Continental GTC
och lagt ut på nätet. Visst är resultatet lyckat. Frågan är bara om Bentley
Motors själva verkligen har för avsikt att göra en sådan ny Azure med
Mulsanne som bas. Det får vi väl reda på om något år eller så när det ska
utvärderas om Mulsanne har blivit en succé eller en flopp. Under tiden får
vi hålla oss till våra drömmar om den härliga Azure-cabben
Jan Segerfeldt
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När man som bilentusiast i allmänhet och Rolls-Royce- och Bentley-entusiast i synnerhet befinner sig i
Köpenhamn (som framgår på annan plats i Bulletinen
besökte redaktören bilutställningen i Bella Center) är
det nödvändigt att besöka Bentley Copenhagen (MLA
A/S) på Banevingen 9 i danska huvudstadens norra del.
MLA har enorma lokaler för kontor och showroom. Här
finns de exklusiva sportbilarna Lamborghini och Lotus
representerade på de övre planen medan det rymliga
entréplanet är exklusivt för Bentley. Inne i den imponerande utställningshallen stod en ny och fräsch Bentley
Brooklands (en av de fem som togs in till Danmark).
Det fanns också begagnade exemplar av den imponerande Arnagemodellen. MLA:s enda exemplar av nya
Bentley Supersports Coupe fanns dock inte här, eftersom den prydde företagets monter på bilmässan i Bella
Center. Den helt nya Bentley Mulsanne lär väl dyka upp
hos MLA inom den närmaste tiden.
Bentley Copenhagen erbjuder 45 procent rabatt hos
Bentley service- och skadecentret på Banevingen om
din Bentley eller Crewebyggd Rolls-Royce är äldre än
tio år från registreringsdagen. Förutom de attraktiva
priserna och den kompletta servicen garanteras du en
inbokad tid hos Bentley Service- och skadecentrat inom
tre arbetsdagar.
Enligt MLA:s eleganta specialmagazine finns flera fräscha begagnade (pre-owned som det heter på modern
danska!) Bentleybilar i lager. Vad sägs om en Bentley
Arnage T 2003 för DKR 1 995 000, en Bentley Arnage R
2002 för DKR 2 750 000, en Bentley Continental Flying
Spur 2007 för DKR 2 495 000 och en Bentley Continental GT Speed 2008 för DKR 3 250 000. MLA har också
fått in en Rolls-Royce Silver Seraph 1999 som är till salu
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BENTLEY COPENHAGEN
för DKR 1 595 000. De här priserna imponerar nog tyvärr inte på våra svenska RRECentusiaster. Den danska punktskattelagstiftningen skiljer sig en hel del från den svenska och växelkursen inte är till svensk fördel just nu. Men fina bilar har man hos MLA på
Banevingen. Även svenskar får titta! Hemsida: www.copenhagen.bentleymotors.com
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BENTLEY SOM KOMBI!
text Jan Segerfeldt,

Bulletinens läsare är alla förmodligen helt
på det klara med att man inte ska göra
kombivarianter av Rolls-Royce och Bentley, inte stationsvagnar eller SUV:ar heller.
Ändå har det funnits några få exemplar i
historien där utomstående karosserimakare på eftermarknaden har gjort om saloonmodeller till kombi.
Etablerade
engelska
karosserimakare
byggde före andra världskriget en variant på Rolls-Roycechassier som kallas för
shooting brake. Det var inte ovanligt att
rika engelska landägare med vidsträckta
marker bjöd in släkten eller sina affärsbekanta att skjuta ripa i skogarna på de
egna ägorna. Hästar var inget bra val för
transport på markerna så man gick ofta till
fots. Det kunde bli obekvämt för många,
särskilt de äldre. Ett jaktlag kunde bestå

RREC

SCANDINAVIA

- 38

av kanske tio personer, vilka var svårt att
klämma in i en vanlig bil eller ens i en limousine (som han säkert redan hade).
Som komplement i vagnparken hade han
kanske därför beställt en Rolls-Royce Silver Ghost med shooting brake-karosseri,
ett mycket enkelt öppet karosseri med en
längsgående träbänk utefter vardera sidan
så att alla fick plats. Under sätena förvarades jaktutensilierna. I moderna tider kunde man kanske tänka sig ett motsvarande
ombygge anpassat för golfspel men jag
har inte hört talas om att någon sådan bil
har gjorts som Rolls-Royce eller Bentley.
På moderna bilar är extrakostnaden för
sådana ingrepp som gör om en vanlig saloon till en kombi ofta omotiverat hög i
förhållande till nyttan men ett sätt att få
ner utgifterna har ofta varit att ”stjäla” ett
bakparti från en serietillverkad kombi
och kapa och anpassa det till saloonens
bakparti.
Ett företag som inte
har gått den enkla
vägen vid sådan
ombyggnad är den
ansedda italienska
karosserimakaren
Carozzeria Touring
Superleggera
(Milano) som har gjort
en slags sportkombi
av en Bentley Continental GT och gett

BENTLEY SOM KOMBI
bilen namnet Bentley Continental Flying
Star. Hela konverteringen är gjord för
hand och grundpriset för färdig bil ligger
på 5,7 milj kr. Ombyggnaden är gjord helt
i aluminium. Man ska kunna få plats med
fyra personer i bilen och dessutom deras
golfbagar. Den har delat baksäte så att
halva eller hela bakre ryggstödet är fällbart. Helt nedfällt medger bakutrymmet
en helt plan lastyta som är två meter lång
fram till framstolarnas ryggstöd. Golvytan
är förstås klädd i matchande skinn. Bakluckan öppnas på elektrisk väg.

Superleggera. Företaget har fått bilen
godkänd enligt ett nytt direktiv i CEE-normerna, som gäller bilar tillverkade i små
serier och som innebär bland annat att
de kan säkerhetsgodkännas utan förstörande provning. Man tvingas således inte
genomföra de vanliga dyra krockproverna
med riktiga bilar utan det räcker med att
man utför motsvarande krocktester i datorn genom avancerad datorsimulering.
Därmed blir det möjligt att tillverka en
liten serie på säg 20 stycken Continental
Flying Star utan att hamna i hopplösa byråkratiska irrgångar. Hur många köpare
Bentley Continental Flying Star finns inte kan tänkas vara intresserade av den här
att köpa hos din vanliga Bentleyhandlare sportkombin för något mer än dubbla priutan du får lägga in din beställning hos set av standardmodellen?
karosseriemakaren Carozzeria Touring

Leverandør av laboratorieinstrumenter
-

for partikkelanalyse.
Partikkel-diameter
Overflate
Porositet
Egenvekt

Kontakt
Tom A. Brubak
+47 69 28 79 90/+47 90 83 86 70
brubak@microtek.no
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Bentley Mulsanne Turbo 1984, LHD
Chassinummer: ECX 08535
Denna Bentley Mulsanne Turbo såldes ny till en prins i Saudiarabien.
Bilen kom till Sverige i slutet av 1980 talet. Nuvarande ägare Anders Rohdin,
har haft bilen som sin bruksbil under 3 år. Bilen är mycket påkostad under de 3 år
som den nuvarande ägaren ägt bilen. Är i behov av viss rostlagning på skärmkanter.
Bilen säljs nyservad.
139,000 SEK

Rolls-Royce Corniche FHC 1981, LHD
Chassinummer: CRX50653
Bilen såldes ny till en prins i Saudi Arabien. Lackerad i English White och grön velour
inredning. Kylarmaskotten är förgylld. Det är inbyggda barskåp i framdörrarna.
Den nuvarande ägaren köpte 1988 och då hade den endast gått 7000 km.
Vi har nu utfört en service på bilen och den är i ett extremt fint skick, den har nu gått
90,000 km. Den har en träratt från Nardi.
375 000 SEK

FÖRSTA ROLLS-ROYCEAPPEN TILL DIN IPHONE
I ett pressmeddelande i maj i år gick
Rolls-Royce Motors ut med att den första
appen till din iPhone eller iPod touch nu
finns tillgånglig att ladda ner. Appen gör
det möjligt för Rolls-Royce-kunder och för
entusiaster att konfigurera sin egen nya
Rolls-Royce Ghost.

Rolls-Royce Ghost-appen innehåller också
ett galleri med fina bilder på Ghost, stillbilder så väl som rörliga filmer och har en
sökmotor för att finna adressuppgifter mm
till den egna Rolls-Royce-återförsäljaren.
För den som har ett djupare tekniskt intresse finns fullständiga tekniska specifikationer för bilen tillgängliga i en särskild
Den nya Rolls-Royce-appen tillåter an- avdelning i appen.
vändare att välja bland tusentals designkombinationer som finns tillgängliga för Den nya Ghost-appen finns tillgänglig reGhostköpare hos Rolls-Royce Motor Cars dan nu och är gratis nedladdningsbar från
återförsäljare. Bland de aktuella exteriör- www.itunes.com/appstore.
färgerna på bilen ingår tolv stycken standardlacker, tre olika hjulsorter, utvändigt Här ska tilläggas till alla er/oss som över
synliga avgasrör och något som är täm- huvud taget inte förstår vad en app är för
ligen unikt just för Rolls-Royce nämligen något och inte har hängt med i det senaste
den silverfärgade satinmatta motorhuven. inom mobiltelefonmodet: Ni kan helt utan
Bilens inredning kan beställas i åtta olika saknad bortse från innehållet i denna arskinnkulörer och fem olika träfanérsorter tikel!
inklusive sådana moderna träslag som
Dark Wenge och Malabar. Efter att man Jan Segerfeldt
har designat sin egen idealmodell av Ghost
kan man spara det man har skapt i ett särskilt virtuellt garage.
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ETT MYSTERIUM
Jan Segerfeldt
Ett märkligt fenomen inträffade
den 8 juli 2010 utanför Dorchester
Hotel på Park Lane i London.
Sammanlagt 26 stycken nya RollsRoyce Phantom släppte av folk vid
hotellentrén. Vad kan det ha varit?
Kanske ett bröllop? Kan det ha haft
något samband med hundraårsjubileet av Charles Rolls dödsdag?
Finns det något samband med den
omständigheten att hotellet ägs av
sultanen av Brunei, som är världens
största Rolls-Royceägare, genom
hans företag Brunei Investment
Agency?
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Høst-udflugt i
Midtjylland
Tekst/foto: Søren Markdal

Lørdag morgen den 14. august var en
grå og våd affære. På denne måde lignede den blot den række af såkaldte sommerdage som havde været fremherskende i en længere periode.
Men ulig den normale modvilje mod at
komme ud fra dynen i den slags
vejr, så var det denne dag ikke
noget problem for Ruth og Bjørni
Bøgelund Madsen havde inviteret til uformel RREC-hygge startende med morgenkaffe i deres
orangeri og efterfølgende udflugt
i det smukke landskab omkring
Silkeborg.
5 biler mødtes i støvregn, men
skidt, der var tørvejr inde i orangeriet hvor vi blev beværtet
mellem figen- og appelsintræer.
Heldigvis stoppede det med at
regne samtidig med at vi skulle
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SCANDINAVIA

- 44

til at køre og minsandten om ikke vejret
viste sig fra sin bedste side og klarede
helt op og solen viste sig.
Turen gik forbi Vinderslevholm Slot og
videre til Motorbådsklubben i Silkeborg
hvor frokosten blev indtaget. Herefter

Høst-udflugt i Midtjylland

Grønbæk Kirke
gik turen af små veje via Laven og Ry til
Himmelbjerget, hvor Klaus Bering havde
fundet en plet hvor vi kunne indtage
vores medbragte kaffe og nyde udsigten
over mod Laven by.

Det blev en dag med hygge og socialt
samvær i højsædet og vi vil her igennem
takke Ruth og Bjørni for at åbne deres
hjem samt Klaus Bering for at have forberedt en pragtfuld tur.

Udsigt fra Himmelbjerget til Laven
by
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Pige køber Silver Cloud i Holland.
Lillian Nicolaisen / Tisvildeleje

Hvis man går efter det ypperste inden for
biler, kan man næppe komme uden om en
Rolls Royce. Hvis man så også vil have den
smukkest designede af slagsen, så må det
blive en Silver Cloud.

køb af en Rolls Royce til det endelige køb
af en Silver Cloud III fra 1965, som blev
leveret på min adresse for et par dage siden.

Som så mange gange tidligere var jeg ”på
nettet” og faldt pludseligt over en tekst,
hvor det fremgik, at der her var tale om et
dokumenteret restaureret eksemplar. Billeddokumentationen var i orden og interessen var nu blevet skærpet. Det drejede
sig om en smuk sort Cloud III med nye
lækre skindsæder, smukt interiør og så et
Da jeg nu ikke er automekaniker, er det Nardi trærat, som jo ikke er originalt; men
noget af en udfordring at gardere sig mod meget meget kønnere.
køb af ”Katten i sækken”. Jeg har undervejs fundet ud af, at det med at reparere Bilen stod i Holland, så der var ikke andet
på en Rolls Royce kan blive en meget dyr at gøre, end at pakke weekend-tasken og
affære og man kender ikke den endelige drage afsted til Holland for at få syn for
”købspris”. Strategien blev derfor, at gå sagn.
efter de restaurerede eksemplarer af slagsen.
I udstillingslokalet stod den og strålede om
kap med alle de andre Silver Cloud’er, Cor10 år er gået fra den første spæde ide om niche’r og shadow’er som den var omgivet
Mange aftentimer er gået med at afsøge
markedet på diverse tyske-, engelske-,
svenske- og sågar amerikanske hjemmesider for at finde ”Bilen”. På det hjemlige
marked har det været meget sparsomt
med eksemplarer, som har været til salg.
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PIGE KØBER SILVER CLOUD I HOLLAND
af hos måske verdens største forhandler af ender og kanter og været ude og køre i
Rolls Royce og Bentley, Brabocars - og jeg den.
var solgt på stedet.
7.marts – Vinterkomsammen - møde i Ulstrup
markdal fortryllende opleDethos
varSøren
en fuldstændig
at mærke de kræfter, som en 6,23
Adskillige
timer efter ankomsten
til Hol- velse
1-4.
april Auto-Classica-Essen
for tilmeldte
deltagere.
land,april
havde
jeg fået
hele
historien om bi- liters motor med 8 cylinder var i besid3-5Møde
i Hunt
House
len og om de to sidste ejere, der havde delse af. 2 tons masse blev flyttet så let
21-23.
majrestaureringen,
årsmøde med generalforsamling,
DK-Sektion,
Fyn DKreaktion
ingenting.Hindsgavl,
Automatgearets
forestået
set bilen i alle som
27 maj kl. 19.00 Bernt Hansen i Rødovre åbent hus. på pedattrykket og lyden fra
motoren gav en oplevelse af et
12-13. september Efterårsløb, DK-sektion,
velsmurt maskineri og kabinen
10-11 oktober – Teknisk Seminar, Tåstrup, DK
duftede af læder, - det var bare
så vildt.
Med alt, hvad jeg havde hørt og
set, kunne dette køb så være
”Katten i sækken”? Jeg forsøgte
at vurdere troværdigheden af historierne, dokumentationerne og
personerne på stedet med den
skeptiske vinkel, sammenholdt
med det jeg havde set og oplevet; men min mavefornemmelse
sagde mig, at der nok ikke var
noget at komme efter.

Har du problemer med din klassiske bil,
så ring trygt og få et overslag.
Jeg reparerer eller restaurerer alle engelske bilmærker

- særligt Rolls-Royce og Bentley

Kim´s
Vintage Cars

Gl. Tangevej 2
DK - 8850 Bjerringbro
Tlf. 0045 86 68 41 47
www.kimsvintagecars.dk
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PIGE KØBER SILVER CLOUD I HOLLAND
Jeg skrev under på kontrakten og var hermed blevet ejer af et styks Silver Cloud
III på et øjeblik, det var en underlig fornemmelse. Her havde man i så mange år
været på jagt efter en ting og så var drømmen pludselig blevet til virkelighed.

Jeg tog flyet til Holland mandag aften,
sov på hotel natten over og stod i firmaet
tirsdag morgen kl. 09:00, hvor vogntoget
var rigget klar til afgang. Trækvognen var
direktørens personlige 3 liters Mercedes
med barnestol på bagsædet og påhægtet firmaets trailer, hvorpå Silver Cloud’en
Efter en del email-korrespondence vedrø- stod. Det så spøjst ud, men det var efter
rende den praktiske del af handelen i.f.m. sigende fuldt lovligt.
betaling og transport, flaskede det sig sådan, at en tidligere ansat; men nu pen- Turen tog godt 13 timer, da man ikke må
sioneret lastbilschauffør gerne ville være køre mere end 80/90 km/t med trailer;
behjælpelig med transporten af bilen fra men transporten gik rigtig godt.
Holland til Danmark og transporten af min
Silver Cloud blev så istandsat et par uger Den er nu blevet toldsynet og alm. Synet
efter den første inspektionstur til Holland, og er gået glat igennem, dog med den
hvor alle involverede parter kunne afse tid. anmærkning, at der er blevet placeret en
figur forrest på køleren, som kan være til
skade ved en personpåkørsel.
Den ”detalje” må jeg få gjort noget ved i den nærmeste fremtid.
Den sorte Silver Cloud III vil kunne ses i ny og næ på de nordsjællandske landeveje og ved de kommende Rolls Royce/Bentley træf.
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Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark and capable
of servicing customers in both Denmark, Sweden, Norway and Finland.
It should therefore be our privilege to service you and your Bentley or
Crewe-built Rolls Royce. For 2010 we offer 45 percent reduction in the
hour price in our workshop, if your Bentley or Crewe-built Rolls Royce
is more than ten years old in relation to first date of registration.

BENTLEY COPENHAGEN

Johnny Jørgensen
Bentley Service Manager
Tel. +45 45 200 416
johnny.joergensen@bentley-copenhagen.dk

The name “Bentley” and the “B” in wings device are registered trademarks.
© 2009 Bentley Motors Limited.
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MANNEN SOM HAR ÄGT SIN
ROLLS-ROYCE LÄNGST AV ALLA I VÄRLDEN
Jan Segerfeldt
Allen Swift från Hartford i USA fick en bil i examenspresent från sin far. Sånt händer ju
i de bästa familjer även idag. Men detta var redan 1928. Allen hade uppenbarligen en
mycket generös far för det var en mycket exklusiv bil som Allen fick. Bilen tillverkades
i USA. Det var en splitterny Rolls-Royce New Phantom (chassi nr S273 FP där s-prefixet
markerar att chassiet inte är tillverkat i England utan i Springfieldfabriken i USA) med
sportig standardkaross från fabriken (Rolls-Royce Custom Coach Work) kallad Piccadilly Roadster. Bilen levererades till första och enda ägaren Mr A Swift i Hartford den 2
september 1929. Han behöll och körde bilen i alla år upp till sin död, då 102 år fyllda,
alltså i 77 år. Bilen hade då enligt vägmätaren gått totalt 170 000 miles.
Redan under sin levnad var Mr Swift en legend bland bilentusiaster och Rolls-Roycesamlare i USA som den person som hade ägt en och samma Rolls-Royce längst av alla i
världen. För det finns han med i Guinness Book of Records, inte bara för det långa innehavet utan också för att han förmodligen var den sista levande person som fortfarande
hade kvar sin Rolls-Royce ända sedan den hade levererats som ny från Springfieldfabriken. För detta tilldelades han av Rolls-Royce Motors Inc (USA) en hedersutmärkelse
i form av en kopia i kristallglas av skulpturen The Spirit of Ecstasy, överlämnad vid en
högtidlig ceremoni på RROC:s årsmöte 1994.
En tid innan han avled donerade han sin Rolls-Royce till industrimuseet i Springfield
tillsammans med en grundplåt på en miljon dollar för att museet skulle kunna skapa
The New Museum of Springfield History, vars syfte är att visa det som ännu finns kvar
att visa om den kortvariga epoken i staden Springfields historia, när Rolls-Royce lät
tillverka sina bilar på plats i USA.
Kommer någon någonsin att kunna överträffa Mr Swifts unika rekord på 77 års innehav
av en och samma Rolls-Royce?
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ROLLS-ROYCE OCH BENTLEY PÅ
TJOLÖHOLM 2010
Text o bild: Jan Segerfeldt

För sjuttonde gången och i perfekt väder avlöpte Tjolöholm Classic Motor men denna
gång utan något officiellt deltagande genom RREC. Detta hindrade inte att det fanns
intresserade personer på plats som hade tagit med sig och visade upp sina RollsRoyce och Bentley. Kjell Lind var där med sin utomordentligt fina Rolls-Royce Wraith
och familjen Nordén i elegant klädsel matchade sin Rolls-Royce Silver Wraith II 1979.
Dessa båda ekipage stod uppställda på Göteborgs Motorhistoriska Klubbs avdelning.
De andre deltagande bilarna var en Rolls-Royce Silver
Cloud 1959 tillhörande Lillemor Nordenmark och en
Rolls-Royce Silver Cloud III 1963 registrerad på BE:s
Åkeri AB och på publikparkeringen stod en nästan ny
2005 års Bentley Continental GT 2005. Kan vi hoppas att RREC kommer tillbaka med en alldeles egen
välfylld monter 2011?
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LÄSVÄRT!
Jan Segerfeldt

SVENSKA KAROSSERIMAKARE
Berättelsen om ett hantverk
av Jan Ströman
med bidrag av Björn Linn
gandets konst. Huvuddelen av boken behandlar tiden från 1900-talets början och
fram till tidigt 1930-tal. Många av de imponerande ekipagen som skildras i boken
är beställda av välsituerade industrialister men även det kungliga hovet har fått
med några bilar. Efter andra världskriget
krympte förutsättningarna för så här dyra,
skräddarsydda bilar och företagen som
Sålunda har det helt nyligen kommit ut gjorde dem hade då redan försvunnit eller
en helt unik svensk bok om svenska ka- övergått till annan verksamhet. Idag finns
rosserimakare. Kan det verkligen finnas inga spår kvar.
så mycket att skriva om dessa företag så
att det fyller en hel bok? Ja det gör det - Boken ger intressanta kopplingar till Rollsförfattaren räknar med att det har funnits Royce-historia. Gustaf Nordbergs Vagnfaungefär hundra större eller mindre karos- brik AB hann göra 35 karosserier på Rollsserimakare i landet, varav de mest kända Royce mellan 1912 och 1953. Flera kända
är Nordbergs och Freyschuss i Stockholm. Rolls-Royce-chassier som har försetts med
Femton (varav en okänd) karosserimakare svenska karosserier är väl dokumenterade
eller vagnfabriker som de kallades då, har i boken, såsom bröderna Rosenlews Silver
fått egna kapitel i boken. Så vitt man vet Ghost 1925, B E Lundströms Silver Ghost
utfördes det allra första kompletta karos- 1925 (82CE), konsul Örns New Phanseriet i Sverige av Kjellmans Eftr i Göte- tom 1927 (57EH), Ivar Kreugers Phanborg 1902 på ett svenskt chassi tillverkat tom II 1930, Lotten Olssons Phantom III
av AB Motorfabriken i Göteborg men delvis 1939 och till sist en märklig Rolls-Royce
Silver Wraith (LALW14). Detta var Nordhopsatt av franska komponenter.
bergs sista kaross och den hade beställts
Med hjälp av cirka 200 fotografier (de av direktören Axel Jonsson i Kilafors med
flesta svartvita originalfotografier av god leverans våren 1953. Vet någon läsare
kvalitet samt några nyare färgbilder) har vart den bilen har tagit vägen? Gick den
författaren gjort en kavalkad över bilar som Jan Ströman tror utomlands efter att
som fått sina karosserier gjorda av våra Big Bengt Erlandsson på High Chapparall
svenska
vagnmakare.
Medförfattaren köpte den 1993 eller kan det vara så illa
Björn Linn har bidragit till boken med en att den totalförstördes när Big Bengts muinternationell utblick över karosseribyg- seum brann ner?
Det har getts ut flera böcker på senare år
om våra välkända svenska biltillverkningsföretag Volvo och Saab. Samtidigt har det
funnits en annan närliggande verksamhet
i Sverige, om än i mindre skala, som har
blivit i stort sett bortglömd men som nu
äntligen kan få en något större uppmärksamhet.
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SVENSKA KAROSSERIMAKARE
Boken är mycket välgjord och fotografierna är ofta stora och tydliga. Som historiskt dokument såväl som lättare läsning
fyller boken högt ställda krav. Den gör inte
anspråk på att vara någon helt komplett
historik över vår svenska vagnmakartradition och är alltså inte i första hand skriven
för bilnördar. Därför ingår inte alla dessa
nu helt bortglömda vagnmakarföretag där
dokumentationen har försvunnit med åren
och där de som arbetade nu är avlidna
sedan länge och inte kan delge oss sina
berättelser. Inte heller har tillverkning av
kommersiella fordonskarosserier till ambulanser, lastbilar och bussar tagits med.
Med sina drygt 200 sidor är boken lagom
avpassad för större spridning och med ett

överkomligt pris (395 kr från förlaget) bör
den kunna locka många bilhistoriskt intresserade svenskar.
Boken släpptes i samband med Den motorhistoriska dagen den 6 juni när författaren Jan Ströman, som är känd som en erfaren bilhistoriker med mångårligt arbete
för Automobilhistoriska Klubbens tidskrift
Autohistorica, signerade böcker för glatta
livet.
Boken ges ut på Ekerlids förlag (www.
ekerlids.com) och har möjliggjorts med
medel från Torsten & Ragnar Söderbergs
Stiftelser och i samarbete med Centrum
för Näringslivshistoria.

53 - RREC

SCANDINAVIA

ROCKINGHAM 18-20 juni 2010

text och foto: Mona-Lisa Illingworth, Tommy Strömberg

Bonhams Auktionstält med Tommy Strömbergs Wraith till försäljning
Det har blivit en vana - ... den årliga träffen
i England. Detta året förlagd till ett annat
“fält” ; Rockingham Castle, inte förfärligt
långt ifrån tidigare års ställe.

bury Docks eller alternativt Immingham.
Efter några resor på detta sätt har Tommy
Strömberg med medåkare lärt känna både
kockn och skepparn ombord.

Vi tog bilen, RR Corniche S 1995. Via Göteborg - Fredrikshavn, vidare mot Esbjerg,
en rak sträcka på 4 timmar. Vi seglade mot
Harwich vid 7 tiden på kvällen och nådde
England nästa dag vid lunchtid. Vi hade
en dag extra på oss innan Rockingham, så
vi körde längs landsvägarna i Norfolk och
övernattade i Congham Manor, ett gammalt herrgårdsställe, mysigt och med en
exellent restaurang. Tyvärr höll de på med
lite restaureringsarbeten, så den annars
vackra trädgården var lite tilltufsad,- men
vädret var strålande!Dagen därpå satte vi
kursen mot Leicestershire och Rockingham.

Rockingham Castle byggdes redan av Wilhelm Erövraren, - så det har stått där ett
tag (färdigbyggt 1530). Nuvarande ägaren
James Saunders Watson med familj har
haft slottet i sin ägo under 450 år - inom
samma familj. En oerhört vacker trädgård
omger slottet ( lite onödig info: man har
650 glödlampor att byta ut emellanåt!).
Det ligger vackert i Leicestershire, vid
Market Harborough, en liten s.k. “market
town” och omgivningen bjuder på flera av
dessa pittoreska små engelska byar.

Man kan besöka slottet under juni-sept.
Under söndagen hade vi tillgång till att
besöka slottet, med lätt tillgång från fältet.
Men det finnas andra vägar att ta sig till (Mer kan läsas på www.rockinghamcastle.
England. I en dels tycke ett mycket bekvä- com.).
mare om man vill ha bilen med sig. Lösningen är Tor Lines Containersfartyg “Se- Tyvärr var vädergudarna fortfarande på
landia” som går emllan Göteborg och Til- ett vresigt humör. (verkar som om väRREC
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ROCKINGHAM 18-20 juni 2010
dret varit dåligt ända
sen Jubileums-rallyt
i Ystad!) Visserligen
sken solen, men det
var bittert kallt. Både
hatt, vinterjacka och
halsduk + handskar
åkte på! Detta var
ändå juni månad!
På
fredagskvällen,
då Bonhams Auktionsfirma bjöd in för
förhandsvisning av de olika bilarna som
skulle auktioneras dagen därpå, med drink Congham Hall
och mingel, regnade det och man klafsade som undertecknad och make, så vi tillbrdit i genomvått gräs och lermark.
ingade även några trevliga pub-middagar
tillsammans.
Dock sken solen nästa dag och de många
försäljnings tälten var uppsatta, ett bekant Uppställningen på fältet detta året var lite
ansikte fanns där , Jim Black i sitt “res- annorlunda mot tidigare år. Tälten var uptoration” tält, fortfarande glad över sitt psatta så att de formade en cirkel runt
besök och mottagandet i Sverige med sin centret, där utställningsbilar och bilar som
Ghost - och diverse kiosk och barer var skulle dömas för diverse priser och uti full kommers. I ett av tälten, vid sidan märkelser var parkerade.
av Club-shopen, gavs seminarer under dagen, mellan 10-16, om olika bilmodeller, Som alltid drog det många, besökare, entusiaster och bilar av alla årsmodeller och
plåt och krom glänste i de kalla vindarna.
Speciellt engelsmännen gillar sina “outings”, med pick-nick korg, bord och stolar
uppställda vid bakluckan, champagneflaskor på is och naturligtvis har de familjehunden med!
Alla år tidigare har lördagen alltid avslutats med den pampiga galamiddagen med
dans och tal från klubbens president och
diverse ordföranden, med representation
från olika sektioner, både engelska och
continentala. Icke så detta året!
motorer och allmän information om sköt- P.g.a. olika ansvars/arrangemangs oesel av de “gamla” bilarna.
nigheter, har detta året denna festlighet
framflyttats till en lördag i september istälVi hade nöjet att träffa på några svenska let.
medlemmar. Anders och Esbjörn från Rohdins, Tommy Strömberg, som hade en bil, Så, vi arrangerade vår “egna” lilla
RR Wraith, till auktion i Bonhams-tältet, lördagsmiddag på en trevlig pub i Rockdessutom den gamle rally räven Kjell An- ingham by, där svenskar, danskar och endersson och hans svärson Sven-Erik. De gelsmän hade en gemytlig afton.
sistnämnda “campade” på samma hotell
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Det hade dock ordnats ett större arrangemnag av Essex och East Anglia sektionen på Holiday Inn hotellet, som tydligen var en succe, efter vad vi erfor dagen
efter. Kanske det blir en uppföljning nästa
år?

Ja, så skingardes alla från detta års “Annual”. Hur det gick med Tommy’s bil? Ja,
den är kvar i England.

Vi återvände i vår Corniche S via HarwichEsbjerg, med bilen full av diverse inköp
från andra medlemmar (som flög över)
Söndagen var helt motsatt de två tidigare och som p.g.a platsbrist inte kunde ta med
“fältdagarna” - solen sken, det var varmt, sina inköp från fältet. Vad gör man inte för
temperaturen kröp upp till +24! Nu kunde en entusiast?
man “skala av” sig alla lager av ytterkläder
Nästa års event förläggs åter till Rockingoch njuta av en perfekt sommardag!
ham. Sespecialannonsering på sidan 9.
Lunch blev intagen utomhus vid cafe/ Det är ett besök värt att rekommendera!
bar tältet,( alternativt finns också lunch i Kom bara ihåg att boka hotell rum i god
Bonhams-tältet för viss summa vid dukade tid - det är populärt och blir snabbt fullt!
bord) till musik av ett glatt “moget” glad- Vi ses!
jazz band, som spelade av hjärtans lust!
Ps. Mer info om årsmötets program pubEftermiddagen bjöd på parad av prisutdel- licerades i Moder-Bulletinen nr. B299, sid.
ning, där vackra RR och Bentley modeller, 29.
även en Astin Martin, gled förbi, dekorerade med rosetter och utmärkelser.

RREC

SCANDINAVIA

- 56

BILER I BELLA 2010
Ni har säkert inte glömt den stora miljökonferensen i Köpenhamn i december
förra året som blev totalt misslyckad när
alla dessa närvarande höga politiker från
hela världen med USA:s president Barack
Obama i spetsen misslyckades totalt med
att få till stånd viktiga utsläppsavtal och
avsiktsförklaringar. På samma plats fast
tre månader senare hade man anordnat
Danmarks största bilmässa i Bella Center. Massor av bilar från de enklaste till de
mest exklusiva fanns att beskåda. I avdelningen för exklusiva bilar visade Bentley
Copenhagen en ensam men läcker Bentley

Jan Segerfeldt
Supersports Coupe. Tyvärr saknade jag
Rolls-Royce och Bentley (varken bilhandlare eller RREC syntes till) på avdelningen
för veteranbilsklubbarna den här gången.
Med tanke på att Sverige inte har haft någon riktig bilmässa på de senaste åren och
att de stora bilmässorna i världen läggs
ned en efter en, får man ändå vara nöjd
med att danskarna är ihärdiga och lyckades med ännu en stor utställning. Köpenhamn ligger ju inom räckhåll även för oss
svenskar, i vart fall för oss som bor i Västoch Sydsverige.

57 - RREC

SCANDINAVIA

NYHET : ÄKTA ROLLS-ROYCE PICNIC SET
Jan Segerfeldt

Så här sa designern Alex Innes, Rolls- utflykt för att njuta i den vackra naturen.
Royce Motor Cars:
Det fanns specialkonstruerade matkorgar
av god klass från Aspreys, Coracle eller
Det här är fantastiskt för mig att ett biltill- Vickery and Drew & sons som kunde plaverkningsföretag har tag på sig att ta fram ceras på främre sidotröskeln på en Silver
ett särskilt högkvalitativt picnic set exklu- Ghost eller en Phantom. Alla i bilen var
sivt för Rolls-Royce. Det är ett unikt konst- stilfullt uppklädda och eleganta. Själva
hantverk och visar hur högt Rolls-Royce picknicken var ett event för dagen, ett tystår som varumärke. Här handlar det inte piskt sätt för de välbeställda att använda
i första hand om funktionalitet utan om sin fina bil.
underhållning. Det känns märkligt för en
bildesigner att ges tillfälle att fokusera på Nu har tillfället att ”picknicka” kommit
något utanför det vanliga men göra det så tillbaka tack vare de duktiga hantverelegant i den andra som passar för Rolls- karna och formgivarna hos Rolls-Royce i
Royce.
Goodwood. Som en del i Rolls-Royce tillbehörsprogram till nya Phantom och Ghost
BAKGRUND
kan man nu extrautrusta sin bil med ett
exklusivt picnic set för fyra personer, spe1920-talet var den gyllene tidsåldern för ciellt avpassat för bilens bagageutrymme.
utomhusmåltider uppdukade ute i det grö- Stilen påminner mycket om de gamla fina
na, ett trevligt tidsfördriv i vackert väder. matkorgarna som skräddarsyddes för kaMan tog bilen en kortare sträcka till en rosseribyggda limousiner på 1920-talet
behaglig och rofylld miljö, en trevlig liten men de nya görs helt enligt moderna krav
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NYHET : ÄKTA ROLLS-ROYCE PICNIC SET
för 2010-talet. Det här ska vara The RollsRoyce of Picnic Sets, helt enkelt det bästa
som går att få idag alltså. Designteamet
hos Rolls-Royce i Goodwood tog det nya
uppdraget att utveckla ett modernt picnic
set på djupaste allvar. Man forskade, undersökte och ritade med datorns hjälp i
månader för att få fram en godtagbar arbetsprototyp till en Rolls-Royce Phantom
Drophead Coupe. Sedan skulle lådan fyllas
med sitt praktiska innehåll och då gällde
det att bestämma sig för vilka noggrant
utvalda företag som skulle få tillhandahålla
porslinet, besticken, glasen och annat av
bästa märke. Bara det bästa är gott nog
för Rolls-Royce, som i varje enskilt fall avgör om kvalitén når upp till godkänt. Ett
exempel på hur väl genomtänkt man har
gjort setet kan nämnas att besticken hålls
på plats med magneter så de inte skramlar
när bilen är i rörelse.

Det färdiga resultatet är inte bara en vanlig låda. Det är en mycket snillrik konstruktion som öppnas i flera delar så att
det uppkommer avlastningsytor med
samma funktioner som de gamla hederliga
picnicborden i en Silver Cloud. Beställaren
kan själv välja vilka material som används
i konstruktionen. Det går utmärkt att bestämma sig för exakt samma trä och ytfinish som man har i bilens ordinarie träinredning, för allt görs på samma ställe hos
hantverkarna i Goodwoodfabriken. Hos
Rolls-Royce är man naturligtvis öppen för
alla förslag från beställaren, så det är fritt
fram att hitta på allehanda specialfinesser, som man anser nödvändliga i sitt eget
picnic set.
Vad kan passa bättre än att ha ett nytt
Rolls-Royce picnic set installerat och fyllt
i nya bilen lagom till årsmötet och rallyt i
RREC Swedish Section 2011?

Efter sex månader hade man en modell
färdig och den presenterades på Villa
D´Este i april 2010.
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Älgarallyt på västkusten (the Elk-Rally)
text Mona-Lisa Illingworth
Bild Mona-Lisa Illingworth, Anders Rohdin, Jan Segerfeldt

Redan i lobbyn av hotell Vann blev man
påmind om vad som höll på här! Två stycken RR var parkerade “nos mot nos”, den
ena Kjell Anderssons RR Silver Ghost från
1923 ( med älgen “Royce” vid ratten!) och
D.R Illingworth’s RR 20Hp “Tickford” från
1928, som symboler för det rally som gick
av stapeln här.

RR 20Hp ”Tickford” 1928

RR Silver Ghost 1923. Vid ratten älgen
Royce
RREC
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Det var ganska fantastiskt att så många
internationella sektioner “hittat vägen” och
kommit för att deltaga i detta “älg-äventyr”! 38 bilar räknades in och 8 internationella sektioner. Den äldsta bilen, en Bentley 3 från 1925, kördes hela vägen från
England av ägaren Peter Whitehead!Det
var roligt att se så många äldre bilar deltaga!

Älgarallyt på västkusten
Förutom välkomnandet av de två bilarna
i lobbyn, fick de ankommande deltagarna
även ett glas vin i handen! En lätt middag
serverades och många drog sig tilllbaka tidigt efter en lång resdag och nästa dags
program var utsatt för start 09.30.

designade för Elk-rallyt och sponsrade av
Rohdins Garage.En mycket trevlig och livlig afton!
Nästa dags konvoj körning tog oss till

Då körde vi i konvoj, längst den “blå-gröna” vägen, genom Dalslandsskogarna till
Dalslands Mooseranch i Ed, där Thomas
och hans bror hjälpte till med parkeringen
framför ranchen och sedan tog oss in till

Torget i Uddevalla
färjan mellan Lysekil och Bokenäset, en
liten bilfärja som tar 10 minuter. Därefter vidare i konvoj till Uddevalla stad och
parkering på torget, för allmän beskådning, under tiden som Uddevalla StadsMatdags för älgarna
“Kungadömet” av älgarna. Det var matdags, och vi fick komma in och se när älgarna glupskt rensade lövruskor på blad.
Visste ni att älgar gillar bananer? Det är
en favorit rätt och banan och skal mumsas
upp med gusto! En lunch vid ranch-grillen
serverades även för oss, bestående av älgkorv förstås!
Efter lunch var det “fri” aktivitet, så det
kördes runt på olika ställen., för att slutligen samlas på hotellet igen för kvällens
övningar. Denna bestod i “Vikinga-kväll”.
Detta innebar att ikläda sig en särk, med
rep om midjan för att hålla svärd på plats,
samt den stiliga vikinghjälmen förstås!
Det är ganska underligt hur en klädkod
kan förändra en personlighet! Plötsligt var
alla “bärsärkar” från svunnen tid och sjöng
och skålade och lät sig väl smaka av maten som sattes på bordet - glöm servetter,
här användes bordduken att torka med.
Till maten serverades ett “Elk-beer”, som
hälldes upp i muggar på bordet, speciellt

Eva får stöd av Rolls-Royce på torget i
Uddevalla
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Älgarallyt på västkusten

Fyra fina akterpartier på torget i Uddevalla
musikkår spelade för oss. Precis hade de
spelat färdigt, så öppnade sig himlen och
regnet bara strömmade ner. Vi hade haft
tur med vädret hela tiden, tills nu. Nåväl,
efter ett tag, besöt vi att bryta upp från
Torget tidigare än beräknat, då det inte var
särskilt lustigt i hällande regn, så vi fortsatte till vår nästa punkt på programmet:
Åtorps Herrgård i Munkedal, där vi trakterades med kaffe och en special-designad
RR-kaka! Solen lyste igen, och vi fick en
fin kväll.

fossen, ett mäktigt
fall på gränsen, via
Bullaresjöarna och
tillbaka till Vann
Hotell
.
Kvällens
middag
var BBQ på terassen, då vädret fortfarande var gott.
För säkerhets skull
fanns dock filtar till
handa, skulle kylan
tränga
på......och
det gjorde den,
så när det blev för
kyligt, fick vi hålla
med våra finska
vänner att det var
en “trevlig arktisk grillning”!
Tisdagen tog oss återigen längst Dalslandsvägarna, genom Ed, kaffestopp vid Norebyns Cafe och Camp, ett “nybyggar”ställe
alldeles vid sjön Grann, fantastiskt läge!
Därefter fick vi en utmanande körning längs Brudfjället, med dess krokiga, branta
och överraskande väg fram till Akvedukten i Håverud. Vi parkerade “fint” längs
kanalen, tittade in på olika lokaler och då
vädret fortfarande var vackert, serverades
en laxtallrik utomhus. Efter lunch blev vi
guidade runt området,kanalen, aqueduk-

Tillbaka på hotellet, efter den vanliga bar-minglingen, bjöds vi på ett
fantastisk fin skaldjursbuffet, som
hotellet satt upp för oss! Mycket uppskattat!
Programmet fortlöpte och nästa dag
var det dags att besöka grannlandet
med Halden och Fredriksstens fästning! Längs västkustens slingrande
vägar drog vår konvoj genom små
fiskelägen och över den nya Svinesundsbron för att anlända vid fästningen i tid för att bli serverade lunch i
Kongahallene, en suberb lunchbuffet.
Därefter tog en guide hand om oss
och förtalte om historien kring fortet.
Återvägen till Sverige togs via Elga- Elgafossen på gränsen mellan Norge och Sverige
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Älgarallyt på västkusten
Myra! Ögonbryn restes att vi
i Sverige tillverkade whisky,
men provflaskorna tog snart slut, så det smakade nog
inte dumt! På detta följde
en “svensk middag” med sill
tallrik
och
Wallenbergare,
naturligtvis med den lilla nubben i släptåg! ( och ytterligare
några sånger!)

Akvedukten i Håverud
ten och berättad dess historia. Därefter
tog vi lillla båten “Dalsland” tvärs över
Upperuds-sjön till Hantverkshuset.
Väl tillbaka på Vann, var det dags för en
whisky-provning och värd för det var Mac-

Onsdagen, sista dagen av rallyt, började med en körning
längs krokiga skogsvägar för
att så småningom föra oss till
Rohdins Garage. Anders och
Esbjörn och personal tog väl
hand om oss och guidade runt verkstaden
och bjöd på pizza-lunch! Därefter kördes i
konvoj för att titta på Trollhättefallen, som
öppnades endast för oss, då de egentligen hade stängt för säsongen. Ett mäktigt
skådespel.’

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge
Auto Askim ligger i Østfold, 5
mil fra Oslo og 3 mil fra grensen til Sverige.

Auto Askim har vært
autorisert Opel-forhandler
siden 1937! Vi leverer
kvalitet. Fornøyde
kunder kommer tilbake.

Kjørbare biler kan hentes og
leveres i Oslo, uten ekstra
kostnad. Vi kan hente og levere din bil hvorsomhelst, enten den kan kjøres eller ikke.
Vi kommer gjerne med vår
bilhenger.

Vi bygger nå opp tilsvarende kompetanse på RollsRoyce og Bentley.
Nå har vi motorolje, RR363
og slitedeler på lager. Vi
skaffer også deler fra England raskt og rimelig.

Auto Askim holder flere garasjedager for RREC-medlemmer i 2010. Kom og møt oss!

Medgrunnlegger av RREC - Norge, Odd Moen ønsker velkommen til
Askim. ”Vi ønsker å yte Norges beste service til alle biler fra Crewe.
Prøv oss og bli fornøyd!”
Auto Askim har et fullt utstyrt bilverksted godkjent av Statens Vegvesen. Vi har i tillegg det spesielle verktøy som skal til på Crewebiler.Velkommen!

Auto Askim
Telefon (+47) 69 81 87 00, post@auto-askim.no
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Älgarallyt på västkusten
Under middagen framfördes
tal och gåvor till organisatörerna och Old Spice spelade
upp till dans. En mycket
trevlig afton efter 6 dagar
av långa körningar, vilket ju
bara är bra för bilarna (det
gäller för förarna att hänga
med!)
Ett mycket stort Tack till alla
er som deltog och gjorde
detta
internationella rally
möjligt på svensk mark!

Påsläpp i Trollhättan
Ja, så var det då dags för “Farväl-middag”. Det hade dukats i bankett salen
med runda bord och vackra blomställningar och på alla bord var placerat
en talltrik för varje person, en special
designad sådan för Elk-rallyt, sponsrad
av Sociéte´General Hambros Bank,
Guernsey, så att varje delatagare
kunde minnas dagarna i Bohuslän och
på Dal och Norge!
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Mona-Lisa och Kjell dansar till Old
Spice orkester under galamidddagen

Annesofie & Thomas Pasfall

Thomas Pasfall Collection · Munkebo Kro · Fjordvej 56 · 5330 Munkebo · Telefon 65 97 40 30
www. thomaspasfall.dk · munkebokro@pasfall.dk

Glimt fra

Westcoast Elk Rally- Sverige 2010
set med danske øjne

Ett bildkolllage av Bodil och Preben Pedersen

Opmarch ved kirken i
Trollhättan

Besøg hos Rhodin.
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Phantom I renovering hos
Rhodin

Westcoast Elk Rally
set med danske øjne

De 4 fire ”veje” i Håverud
-akvadukten og fossen,
slusen, jernbane og
bilbro.

Der findes også hvide
Elge - denne står i
Håverud

Guiden foran Frederiksstens
fæstning.
Et blik mod Sverige.
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Westcoast Elk Rally
set med danske øjne

Et ben i Norge
og et i Sverige.

Garden og Stadsorkestret
underholder på torvet i
Uddevalla.

Vore fantastiske
vikinge værter
Mona-Lisa og Derek
Illingworth.
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Westcoast Elk Rally
set med danske øjne

Gæve Danske
vikinger.

Hvalens bug i
Lysekil.

En skikkelig
elg.
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Westcoast Elk Rally
set med danske øjne

Grill-aften i smukke, men kolde omgivelser.
Vi to danske hold havde en stor og pragtfuld oplevelse
på dette inspirerende og veltilrettelagte 6 dages Rally i
en fantastisk og næsten ubeskrivelig natur. Vi kommer
gerne igen en anden gang - og håber vi kan formå flere
danske hold til at deltage. Stor tak til Mona-Lisa og Derek
Illingworth.
Bodil og Preben Pedersen

PRINFO
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Massiva material
Naturliga ytor

www.gad.se
Återförsäljare i hela Sverige på vår hemsida.
G.A.D S. Kyrkogatan 16 621 56 Visby Tel: 0498-248230

www.gad.se

Press stopp! Helt nya Bentley Continental GT
Highlights:
- helt ny förfinat skulpturerad kaross
- uppdaterad fullt modern handgjord interiör
- 6-liters W12:an ger nu 575 hästar och går på Flexi-fuel
- ny V8 kommer 2011
- klassledande infotainmentsystem
Allt om den nya Bentleyn i nästa nummer av Bulletinen.
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1975 eller før:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
525.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
538
783
965
1.145
1.317
1.509
1.743
1.977
2.091
2.396
2.679
kr. 1.330

Ansvar
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1976 til og med 1983:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
1.323
1.927
2.374
2.817
3.240
3.712
4.289
4.863
5.143
5.893
kr. 3.988

Ansvar
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
kr.

0

w 25% rabat ved indtegning af flere veteran- eller klassiske køretøjer.
w Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er
mindst 35 år.
Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk
Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

MEDLEMSANNONSER
Jag har tidigare varit medlem i RREC och alltså samlat på RREC Bulletin + Advertiser. I stället för att kasta dessa kanske någon i klubben kan vara intresserad mot en
blygsam avgift ta hand om dessa:
I samlarpärm 1978, 1979, 1980. (3 pärmar)
I bunt/år 1981 tom 1987 (7 buntar)
I bunt magasinet Pinnacle nr 1-5 (1 bunt)
Avgift 100:-/pärm-bunt + porto
Hälsningar
Bertil Sandström
Vätterprom. 24
59130 Motala
Tfn 0141-215385

Efterlysning – Hjælp med at finde ejeren af Bjarne
Jørgensens (TectylBjarne)’s ”Guld-Bil”20/25
Hej
Jeg har et ønske om at finde ejeren af en specifik RR. Oplysningerne jeg har om bilen
er at den oprindelig har tilhørt Thomas B Thrige og på et tidspunkt i de senere år har
været udstillet på Egeskov, bilen er på dette tidspunkt gul.
Bilen har efter Thomas B Thrige tilhørt min oldefar, der havde en større vognmandsforretning i Bogense. Der er i familiens eje en effekt der oprindelig har hørt til bilen
og det er derfor vores ønske at komme i kontakt med ejeren og vi håber at klubben
måske kan hjælpe.
Venlig hilsen
Johan Asring
Rønnevej 6
4140 Borup
Tlf 29897006

Rolls Royce Silver Shadow Iårg. 1970 Caribien blue
Renoveret og reg. i sept. 2007 alt i udstyr venstrestyret
priside kr. 280.000,Jens Olsen
55 38 62 61
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MEDLEMSANNONSER
Rolls-Royce Silver Cloud
1958 Chassi nr SFE 21

Är Du intresserad av denna välhållna bil, ring
0046-(0)705-45 19 81

Till Salu
Gammal originalmascot höjd c:a 12,5 cm.
Coat of arms (vapensköld) med ram i bladguld mått c:a 70 x 80 cm.
För ytterligare info. ring Hans Gehlin tel: 070-3303040
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MEDLEMSANNONSER
Kylare till Delage lastbil troligen 20-talet
som funnits på Vikbolandet.
Överlåtes genom försäljning till Högstbjudande!
Göran B:son Uller
Bokgatan 2
587 31 Linköping
Mtel 0707 916 441

“Bil sælges”
“Håndbygget i aluminium, og 1 ud af kun 8 produceret. Denne Bentley er
endvidere unik- med fuldlængde soltag. Driftssikker og smuk i “Regal red”,
med god historie. Fantastisk let og behagelig at køre med originalt
automatgear, servo styring, servo bremser, elruder, 6300 ccm V8 osv.
Den blev coachbuilt af James Young Ltd. i 1960 til Lord Cadbury, fra det
engelske overhus (familien bag Cadbury-Schweppes imperiet, verdens største
slikproducent). Bilen blev bestilt efter specifikation, hos Jack Barclays
showroom, på Londons Mayfair square.
Læs om den på www.dvmc.dk månedens bil marts 2009
Gearkassen er nyrenoveret.”
Kontaktinformationer er:
”Hans Jørgen Enemark tlf. 40613697 (86293697) Postnr 8310”
”enemark@privat.dk”
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Bestyrelsen RREC Danish Section
Formand:
Ansvarsh. redaktør
Jens Kjærulff
Nordvestvej 12
3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
email: familien@kjaerulff.net

Kasserer:
Frank Frandsen
Alssundvej 20, 6400 Sønderborg
tlf. 7448 6383,
email: frankfrandsen@hotmail.com
Bank konto: 1551 6380336
Eban: DK82 300 0006 380336
Swift : DABADKKK

Næstformand:
Henrik Kjær
Kalundborgvej 204
Allerup
4300 Holbæk
Tlf: 59440816
Mobil 20330816
email:hk@hkvvs.dk

Bestyrelsesmedlem
Teknisk support
Kim Bøgelund Larsen
Gl. Tangevej 2
8850 Bjerringbro
Tlf.8668 4147
Tlf. tid 1600 - 1800
email: kim@kimsvintagecars.dk

Sekretær:
Preben Pedersen
Lindeengen 16
2740 Skovlunde
tlf. 44916242
email: bopr@stofanet.dk

„The name ROLLS-ROYCE, the ROLLS-ROYCE Badge and the linked RR Device are trademarks of Rolls-Royce plc and are
used by the Club under licence“

Den norske seksjonens styre og funksjonærer
Styreleder Åge Antonsen
Mobil 97577464
age.ant.rrec.no@gmail.com

Odd Moen
Tel 22288633
odd.moen@auto-askim.no

Sekretær Jens Rønneberg
Tel 22558454 Mobil 92011268
jronneb@bluezone.no

Varamedlemmer
Niels Skov Jørgensen
Tel 35945045 Mobil 905 34 393
Niels@nokadesign.no

Styremedlemmer:
Tom Brubak
Tel 69287990 Mobil 90838670
brubak@online.no

Arne J. Solhaug
Tel 69922253 Mobil 917 75 829

Redaktør
Hans Edvard Sunde
Tel 67109000
Sunde@Sunde.tc
Besiktigelsesmann Oslo
Emil Stenstadvold
Tel 67139051 Mobil 97657745
Besiktigelsesmann
Trondheim
Per Ramsøskar
Tel 72 58 55 84

Svenska Sektionens styrelse och funktionärer
Ordförande Lars Nord
Burvägen 2, 15270 SÖDERTÄLJE
Tel 08-55080230, 070-3957558
nord-lars@hotmail.com
Ordinarie ledamöter
Kassör Karl-G Giertz,
Tel 08-530 240 64,
0705-22 92 58
kalle.giertz@telia.com
Håkan Johansson Tel 013 – 730 66,
070 – 590 55 58
hj@nvbk.se
Roberth Nironen, sekreterare och webmaster
Tel 026-19 36 39, 0703-99 17 65
roberth.nironen@telia.com
Jan Segerfeldt, redaktör
Tel 031-29 29 46
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Anders Malmqvist
Tel 08-18 35 11, 0704-97 28 20
anders@malmqvist.net
Mona-Lisa Illingworth
Tel 0524-21 310, 0705-38 96 95, cloud1@telia.com
Suppleanter
Per Östlund
Villa Sjöhammar, 77499 BY KYRKBY, 070 5374330
per11@telia.com
Rune Johansson
Gärdesrundan 3, 69332 DEGERFORS
Tel: 0586-44247 076-2247705
Revisor Claes-Thure Flinck
Revisorsuppleant Barbro Hiderström
Valberedning
Göran Berg, sammankallande
Kjell Andersson, Clifford Hellzén

Den norske seksjonen:

NYA MEDLEMMAR

Terje Norman Jespersen, Langvollen, 8294 Hamarøy
Rune Lekanger, Gamle Hobølvei 17, 1550 Hølen
Per Martin Bjørung, Magnus Bergs gate 2A, 0266 Oslo
Vi ønsker velkommen til teknisk seminar.
Svenska sektionen
Björn Ceder, Cedersv 6, 745 98 Enköping, RR20/25HP, 1933, Saloon, Park Ward
Kenneth C-G Pilo, Hedvägen 67, 231 51 Trelleborg, RR Silver Shadow II, 1979
Rune Linderoth, Obbhult 14, 430 16 Rollstorp, RR S Cloud III, 1963
Lars Leander, Nybohovsgränd 32 Ivtr, 117 63 Stockholm, Bentley Turbo R, 1966
Mats Wilkensson, Skolvägen 11F, 795 31 Rättvik, Bentley Eight, 1986
Kjell Bruno Sjögren, Växjöv 12, 342 60 Moheda, RR Silver Shadow, 1967
Anders Wikström, Sörbo, Grönstav 5681. 821 93 Bollnäs, RR Silver Shadow, 1976
Vi önskar Er hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av
klubbens arrangemang
Den danske Sektion
Vi vil byde velkommen til nye medlemmer:
Carl Erik Aller, Tundrastien 4, 2970 Hørsholm
Lillian Nicolaisen, Godhavnsvej 16, 3220 Tisvildeleje
Torkil Christensen. Forchhammersvej 15, 3.th., 1920 Frederiksberg C
N.H. Lindhardt, Brogårdsvej 148, 9440 Aabybro
Vi ønsker Jer velkommen i klubben, og håber I må få stor glæde af
medlemskabet.
Annonsregister
Auto-Askim
Bentley
Bil & Industribromsar
Bil & Maskin KB
Danborn
Engers Frimerken
English Car Care
GAD
Kim Vintage Cars
Mikrotek, Leverandør av laboratorieinstrumenter
Norrorts Bil & Van Service
Munkebo Kro
Nynas AB
PASCO AB
Prinfo Alfredssons AB
Rohdins Automobile Service AB
Veteranforsikring Danmark
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BÄSTA BIL TILL LÄGSTA PRIS !!

Maserati Royale 1989, Grafitmetallic med vacker
magnolia skinnklädsel. Obs! Endast körd 1 900 mil.
En alldeles unik bil, som tillverkats i endast 48 exemplar, helt för hand för stadsöverhuvuden och personer som Pavarotti.

Aston Martin Virage Volante 1991. Premiärbilen
från Birmingham utställningen. Unik bil, endast
tillverkad i Ett exemplar. Körd endast 1000 mil.

Bentley R-type 1953. Vinröd och svart med
cognacsfärgat skinn. Mycket fin bil med överväxel. Bilen som är känd i RREC har sollucka
och samtliga verktyg. En mycket trevlig och
användbar bil för alla tillfällen.

Bentley Mark VI 1952, Freestone & Webb.
Vinröd och silver med vacker beige skinnklädsel samt fantastiskt vackra bord i baksätet.
Tillverkad i aluminium i endast ett fåtal exemplar. Bilen är i ett synnerligen gott skick.

Mercedes Benz SLS 6,3 AMG. Silverfärgad med
klassiskt rött skinn. Årets bilhändelse
och helt fabriksny.

Rolls-Royce Phantom II 3-position drop head by
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 genomgått en 4 000 timmars nut and bolt restoration.

Vi köper gärna Er fina bil kontant./ Vi åtager oss gärna säljuppdrag. Ring för besök! Vi finns också på www.pascocar.com
Visning efter överenskommelse.. Välkommen

Tel 070-756 46 60, 08-756 38 30, Garage 08-624 06 50, pasco.car@tele2.se
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