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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
Den Danske sektion
RREC Danish Section
Hjemmeside:
www.rrec.dk
Oplysninger om medlemskab se info på hjemmesiden

Formandens Hjørne

27 maj kl. 19.00 Bernt Hansen i Rødovre åbent hus.
12-13. september Efterårsløb, DK-sektion,
10-11 oktober – Teknisk Seminar, Tåstrup, DK
Denne tradition vil også blive videreført i
år, den 9. november på Risbyholm, men
denne gang med deltagelse af ledsager, så
vi derved kan opfylde ønske om dette fra
flere medlemmer. I år vil menuen bestå
af traditionel ”Mortens-Aften” andesteg
med tilbehør, da det jo er Mortens aften
den næste dag. Omkostningen pr. person vil blive en ren kostpris i lighed med
tidligere år.

Vi glæder os til at se nye og gamle medlemmer. Ring eller skriv til undertegnede
eller Claus Clausen for tilmelding snarest
muligt.
Jens Kjærulff

Først vil jeg takke arrangørerne af årets
forårsrally 2011, Hanne og Hans Erik Aamand samt de øvrige fra det sønderjyske
Rallyteam, Frank Frandsen, Simon Moes &
Co. for det flotte arrangement i Kolding,
der i lighed med mange tidligere års dansk forårsrallystandard, tiltrækker megen
udenlandsk deltagelse fra alle vore omkringliggende lande.
I år var vi beæret af, bl.a. at have besøg
af ikke mindre end den nyslåede formand
for RREC Worldwide, Jim Fleming samt Susan Finch der var RREC formand for 3 år
siden. Vort rally var det første rally udenfor
Storbritannien hvor Jim Flemming deltog i
sin egenskab af nyvalgt formand for RREC.
Undertegnede modtog den 13.6. et flot
håndskrevet takkekort fra Jim Fleming,
hvori han bl.a. udtrykker sin ubetingede
begejstring, samt takker for den ukike
mulighed for at træffe den danske section,
og han spørger også, hvordan vi havde ar- Vi glæder os allerede til næste års
rangeret det smukke vejr.
forårsrally, der finder sted på Skagen i
Kristi-Himmelfartsferien. Rallyet arrangSom bekendt blev den Danske section, eres af Gert Gustavsen og Kim Larsen.
i lighed med den Svenske og den Norske sektion beæret ved at modtage en Men tilbage til nutiden, så kan vi nu glæde
meget flot sølv-vandrepokal, som udtryk os til det tekniske seminar, der i år løber
for RREC’s glæde over vort samarbejde af stabelen den 24. Og 25. september hos
om den skandinaviske Bulletin. Vandre- Kaj Simonsen i Tåstrup. En udførlig beretpokalen følges af en flot plakette, som kan ning om dette arrangement vil følge næste
beholdes i klubregi. Denne vandrepokal Bulletin.
opbevares hos vor klubsekretær Søren
Markdal, der ved samme lejlighed modtog Som det er de fleste bekendt, grundlagde
vor egen sektions flotte vandrepokal, som vores, desværre nu afdøde medlem, Flem”Årets medlem”, idet Søren i tykt og tyndt ming Larsen en tradition for at afholde et
arbejder for klubbens tarv, og ikke mindst medlemsmøde kun for den mandlige del af
understøtter bestyrelsens arbejde, ved at medlemmerne en onsdag aften i novemvære behjælpelig med alt i det administra- ber, hvilket senere er blevet videreført hos
tive arbejde, der nu engang følger med i Beate & Claus Clausen på Risbyholm Gods
en klub, der strækker sig over hele verden. i Havdrup.
RREC
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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

PRINFO
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
Svenska sektionen

Den norske seksjonen

RREC Swedish Section

RREC Norwegian Section
Hjemmeside:
www.rrec.no
Medlemsskap koster kr. 1.000,- per år.
For medlemskap, kontakt Jens Rønneberg på telefon 920 11 298
Seksjonens bankkonto er: 1064.10.19319

Hemsidan:

www.rrec.se

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

Bäste Medlem
Kjære medlemmer.

Vilken underbar sommar vi haft. Vädret har som ofta i Sverige på sommaren varit lite växlande, men det har
inte hindrat oss från att ha många
trevliga
arrangemang
och
möten.

Med rally Mjøsa (Lillehammer) vel overstått og årsmøte gjennomført kan styret
og jeg ta fatt på nok en periode.
Ny i styret denne gang er Oddvar Birkedal
som erstatter Arne Solhaug i vervet som
varamedlem. Takk til Arne for innsatsen og
velkommen til Oddvar.

Efterlängtad är också en ny matrikel.
Nu är den äntligen på gång och jag ber
er därför att ge vår webmaster Roberth
Jag tänker på årsmötesrallyt i norra Vät- ev adressändringar, ändringar i bilinneternbygden (mer om det på annan plats hav etc. Mer information om vår nya mai Bulletinen). Likaså den lyckade resan vi trikel på nätet kommer under hösten.
genomförde till Annual Rally i Rockingham
och besöket på Hunt House. Det var en Slutligen önskar jag alla en fin avslutning
fantastisk upplevelse att se så många fina på årets säsong.
bilar. Dessutom har några av oss varit med
på det av Mona-Lisa och Derek arrangera- Bästa Hälsningar
de internationella rallyt på Guernsey och Lars Nord
i Devon där vi fick uppleva ett fantastiskt
fint arrangemang och träffa många trev- Ordförande RREC svenska sektionen
liga RREC-medlemmar från andra länder
(information kommer i kommande Bulletin). Dessutom
tycker jag det är roligt att
våra
lokalrepresentanter
fått ihop så många trevliga
events runt om i Sverige.

Selv vil jeg takke for tilliten når jeg nå tar
fatt på tredje 2 års periode som formann.
Og det er ikke hvilken som helst periode
som venter for 29. oktober 1987 ble vår
seksjon konstituert hos Tom Blix i Oslo.
Det betyr at vi kan feire 25 års jubileum
neste år, og det skal vi selvsagt gjøre.
Årsmøtet bestemte at neste års rally skal
være i området ved Oslo, og dette blir da
vårt Jubileumsrally med alt som skal og
bør være med.
Styret starter planleggingen på først styremøte denne høsten.
Jeg skrev i siste leder at LMK forhandlet
om videreføring av gunstig forsikring for
veteran og blivende veterankjøretøyer.
Forhandlingene har ført frem og fra nester
år vil LMK forsikring være eget merkenavn
innenfor WaterCircles Norge A.S. som
igjen har kontakt med if som blir forsikringsgiver og risikobærer.
WaterCircles Norge A.S. har uttalt at deres
totalkunder skal være de mest fornøyde
forsikringskunder og har dette som målsetning.

ra bra så slipper vi skicka information brevledes med åtföljande dyra portokostnader.

Når dette leses er vel veteranbilsesongen
nesten over for de fleste av oss, og her på
Østlandet ble den en av de aller våteste.
Tørk godt av bilen å se litt over den ( kanskje service hos Askim Auto A/S ) før doningen går inn i vinterdvalen.
Ønsker dere alle en fin høst.
Åge Antonsen
Formann RREC Norwegian Section

När vi nu erbjuder fler aktiviteter är det mycket viktigt att informationen om
det som planeras når ut till
alla medlemmar, så vi får
bra deltagande på rallyn,
träffar och events. Jag vill
därför trycka på att alla medlemmar regelbundet besöker
vår hemsida och kalender för
att bli uppdaterade på allt som
är på G. Får vi detta att funge-

Mer info vil komme senere.
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EVENEMANGSKALENDER
LUNCHER
Luncherna i Stockholm: Som vanligt träffas vi på Belgobaren i Freys Hotel kl 12.30
första måndagen i månaden, 3 oktober, 7 november och 5 december. För anmälan ring
till Tommy Strömberg, tel 0705-171877.
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
fortsättningsvis den 27 september 2011 . Välkomna. Kontaktperson Claes-Thure
Flinck tel 031-930066
KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG

”Mortensaften” i RREC regi
RREC DK invitere medlemmer med ledsager til hyggeaften:

Onsdag den 9. november 2010 kl. 18.00
i kornmagsinet på Risbyholm Gods, Risbyholmvej 5A, 2640 Havdrup.
Beate og Claus Clausen har endnu en gang været så venlige at åbne dørene for klubbens medlemmer og denne gang med ledsager.
Aftenen skal stå i hyggens tegn og inkludere spisning som i år vil bestå af traditionel ”Mortens-Aften” andesteg med tilbehør,
da det er Mortens aften den næste dag. Omkostningen pr. person vil blive en ren kostpris i lighed med tidligere år.
Tilmelding til Formand, Jens Kjærulff tlf. 4014 8044

Danska sektionen
9 novmeber, ”Mortens aften” i RREC regi, se vidare sid 9
16-19 maj 2012 Forårsrally “Træff på Toppen.” Yderligere annoncering indtil
Bulletin nr. 4
Norska sektionen
Under planering
Svenska sektionen
3 december kl 14.00 bjuds det till Julbord i Västsverige. Denna gång skall vi mötas på
Sjömagasinet, restaurang med känt läge i Göteborgs hamn.
Kostnad 595.- SEK. Anmälan till Claes-Thure Flinck, tel 031-93 00 66,
mail: c_t.flinck@yahoo.se
10 december kl 12.00 bjuds till Julbord på Saltsjöbadens Golfklubb ett stycke från
Stockholm. Åk Värmdöleden förbi Nacka Forum sedan höger Saltsjöbadsleden. Man
kan även ta tåget från Slussen station kl 11.15 och gå av vid Tippens station varifrån
det det är nära gångavstånd.
Kostnad 300,- SEK. Anmälan till Tommy Strömberg, tel 070-517 18 77,
mail: tommy@jdv.se
3-6 februari 2012, Retromobile Frankrikes äldsta och största veteranbilsmässa i Paris
se detaljerad information sid 10
1:a veckan i sept 2012 RREC Sweden Section International Rally 2012 “Rally Alsace”,
längs “Route du Vin”.
Vi bokar in och stannar på samma hotell, strax söder om Strassburg, hela rallyt och
gör dagliga turer runt vinområdet i Alsace, vilket innebär besök på olika sevärdheter,
som t.ex Schlumpf-museet i Mulhouse, slott Königsburg, och vinprovningar runt Ribeauville, Colmar, etc. Minimiantal 20 bilar, max antal 40 bilar. Alla sektioner välkomna!
Vid intresse vänligen kontakta oss, så vi kan beräkna program uppställningen i tid.
Mer info följer.
Mona-Lisa på; cloud1@telia.com
RREC
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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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Resa till Retromobile 2012
Med flyg till Paris 3/2-6/2 2012
Inbjudan till Frankrikes äldsta och största veteranbilsmässa i Paris för 37:e gången!
Mässan besöks av ca 120 000 besökare från världens alla hörn och ca 3000
utställning fordon, men även reservdelar, tillbehör och klubbar finns representerade.
Program:
3/2

Flyg till Paris/Charles de Gaulle. Avgång från Arlanda 14.25, Köpenhamn
15.35. Obs! Flyg från Göteborg/Landvetter kommer också att finnas, pris
tillägg 800 SEK.

Transfer till centralt belägna hotell IBIS Pte Clichy. Kvällen för egna upptäckter.
4/2
5/2
6/2

Frukost. Transfer till mässan T & R.
Frukost. Transfer till mässan T & R.
Frukost. Förmiddag för egna upptäckter. Kl 13.00 guidad rundtur i Paris
som avslutas på Charles de Gaulle flygplatsen. Avgång till Arlanda 20.05,
Avgång Köpenhamn 19.45

Pris från Stockholm/Köpenhamn: 5 300 SEK per person i dubbelrum
Enkelrumstillägg 1 000 SEK. Avbeställningsskydd 250 SEK per person.
I resans pris ingår följande:

•
•
•
•
•
•

Flyg från Arlanda/Köpenhamn – Paris T &R (inkl flygskatt)
Busstransfer enligt program
3 övernattningar på hotell med frukost
2 dagar inträde på Retromobil
Guidad rundtur i Paris med lokal guide
Reseledare

Bokning /information genom Distriktansvarig RREC Västra Götaland Kjell Lind.
tel 0321 41608. mobil 0709 820 255. kjell_lind@swipnet.se
Arrangemanget sker i samarbete med CAB-resor Båstad.
Anmälan senast 15 dec. 2011. Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften på 2 000
SEK erläggs till CAB-resors bg. inom 14 dagar från bokning. Slutlikvid betalas senast
5 veckor före avresa.
CAB-resors bg 528-9715.

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.

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

Följ med på en trevlig resa till Paris med ”RREC-kamrater” när våra RR och Bentley
vilar i garaget !
RREC
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BENTLEY COPENHAGEN

The name “Bentley” and the “B” in wings device are registered trademarks.
© 2009 Bentley Motors Limited.
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www.bentley-copenhagen.dk

RREC:S VANDRINGSPRIS

När så nästa årsmöte gick av stapeln och vandringspriset skulle överlämnas till den
nya vinnaren så stegade Wilhelm och Asta fram till podiet med vandringspriset i en
Konsumkasse, plötsligt skakade Wilhelm på kassen…. Ett skrammel hördes, det blev
dödstyst ibland de 90-100 medlemmarna - en sliten klyscha: man kunde höra den där
knappnålen när den föll i golvet - och alla tänkte att nu har den ramlat ner från bokhyllan. Då tog Wilhelm upp bitarna som var kvar av vandringspriset och sa: En så urusel
kvalité på ett vandringspris är inte värdigt Rolls-Royce, ej heller den svenska sektionen
av RREC. Så därför har Asta och jag bestämt oss att detta vandringspris ska ersätta
dessa metallbitar, om nu årsmötets deltagare godkänner bytet.
Ett rungande JA och applåder som kunde mäta sig med en slutaria av Birgit Nilsson!
Clifford

Vår älskade

Asta
Nyström
* 10 november 1916
har i dag stilla insomnat
Kristianstad
4 augusti 2011
Syskon

För mer än 20 år sedan på en träff i möjligtvis i Varberg eller utanför Göteborg, kom
det av enSyskonbarn
tillfällighet en nötbrun Rolls-Royce Silver Shadow av senare modell inkörande
Syskonbarnbarn
på parkeringen
i ett helt annat ärende än vår klubbträff. På en förfrågan om dom var
medlemmar
såvänner
var svaret nej och dom tyckte att dom var för gamla för att vara med
Släkt och
oss ”ungdomar”. Efter viss tvekan och vår övertalning sa dom att vi kan vara med en
gång för att se hur det är. Efter det mötet så var dom med i princip på alla möten som vi
Så var Du en länk
hade. Långa körsträckor var aldrig något hinder för att deltaga i såväl småträffar som
till en värld som var
våra årsmöten, var helst dom inträffade i vårt avlånga land. Även våra gemensamma
en epok länge förliden
klubbresor till England var dom med på.

Och med hjärtat varmt
och med hjärnan klar

För att erövra vandringspriset så gällde det att svara 1 x 2 på 12 frågor och i den hänlevde Du helt i tiden.
delse att
Ochflera
fingenådde
vi be samma resultat så fanns det utslagsfrågor som kunde bestå av
Ahlgrens
bilar
eller
om en
gåva
ännuBSF-muttrar i en glasburk. Wilhelm och Asta brukade nog hamna
på den
delen
av resultatlistan (så även undertecknad). Det var på den tiden man
detnedre
vore att
åldras
kundesåse
Rolls-Roycebilar
stå parkerade på någon undanskymd skogsväg, där föraren
vackert
som Du
stod djupt
böjdmitt
in öde
i bagageluckan vilt bläddrande i sin medhavda Rolls-Royce-litteratur.
och möta

så värdigt som Du,

Frågorna
började
ändra karaktär och blev mera anknutna till trakten vi besökte. Tekninär livet
levts färdigt
ken med mobiltelefoner hade nu gjort sitt intåg och man kunde ana att det fanns någon
typ
av ”back up”
hemma
plan, ty det var prestigefyllt att erövra den oansenliga
Begravningen
ägerpårum
i
bucklan
av någon
obestämd
metall, möjligtvis kallad pläter, som införskaffades från
Uppståndelsens
kapell,
Bronågon
av loppis.
möllatyp
fredagen
den 26

augusti kl. 13.00. Efter
minnes-Wilhelm och Asta fram som vinnare av vårt vandringspris!
Såakten
heltinbjudes
plötsligttill
stegade
stund
på Församlings- varma applåder (det här var före de bärbara datorernas tid)
Till
årsmötesdeltagarnas
hemmet.
O s a senast
denman
24 placera vandringspriset i finbokhyllan under ett års tid för
och
som seden
är får
augusti
Begravningsatt
sedantill
överlämna
priset till nästa års vinnare.
byrån på tel. 0456-255 28.

RREC
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Svenska RREC-Sektionens
Rally Tiveden
Med Årsmöte 2011
Jan Segerfeldt

Redan 2010 bestämde klubben att årsmötet för 2011
kombinerat med klubbens
stora rally skulle avhållas
i trakterna av Askersund.
Rallykommittén
arbetade
sedan fram ett genomarbetat förslag att förlägga boendet till Hotell Norra Vättern i Askersund.
Nu var vi redan framme i
maj 2011 och det var dags
att genomföra våra planer i
verkligheten. På sagda hotell skedde inkvartering för
de flesta av de 40 deltagande personerna redan på fredagen den 27 maj på eftermiddagen. Det var viktigt
En båttur på Vättern

Paus utanför Birgittakyrkan
i Olshammar
Per och Ingegerd tar för sig.

Tommy o Ann-Christin M smörjer kråset ombord
RREC
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att man hade funnit sig tillrätta i god tid
för redan klockan 19 skulle båten avgå
för en tur i norra Vätterns skärgård och
alla skulle med. En buffémiddag serverades ombord på fartyget, m/s Wettervik, som är en skärgårdsbåt byggd i stål
1950 på Boghammars varv i Stockholm
och levererad till greve Rutger von Essen under namnet Skokloster. Efter
många ägare och flera namnbyten kom
den till Askersunds Skärgårdstrafik AB
2004. Den klarar 54 sittande gäster så
vi fick god plats. Som vi hade förväntat
oss blev middagen/supén av god klass.
Nästa morgon var det tidig start för
mycket skulle hinnas med under

Tommy ger startinformation
15 - RREC
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höra våra medlemmars
bilar i rörelse och även se
dem snyggt uppställda på
en bred öppen men helt
öde grusgata i skogen vid
nationalparkens parkering
långt inne i skogen, bara
för våra egna deltagares
ögons njutning. Man tror
att våra bilar bäst hör
hemma i stadsmiljö som
transport till viktiga möten
på teatern eller restaurangen men det visade sig
att de passade väl så bra i
den här lugna, tysta miljön
där de gled fram med en
högtidlig respektfullhet för
naturens stillhet som bara
den här dagen. Först körde vi i samlad ko- kan överträffas av skogens konung, älgen.
lonn på fina vägar genom skogen djupt in
i Tivedens nationalpark. Här var det själva Nu såg vi inte några älgar, men istället blev
naturupplevelsen som var huvudsaken det tävlingsdags. Roliga tävlingar som gemen samtidigt fick vi tillfälle att se och nomfördes i flera etapper. I en dold låda
skulle vi lista ut vad innehålet verkade
vara. Så fick vi ett snöre och skulle måtta
ut den snörlängd som vi trodde motsvarade vår bils hjulbas. Tävlingsmomenten
var förlagda till olika platser i skogen, och
när vi kom till en rastplats så fann vi där
även det sista momentet. En bedömning
av skruvar och gängor, knepigt för många
kanske.

Kamrater på två hjul dök upp under
stort oljud

utanför kyrkan som heliga Birgitta enligt
legenden brukade kliva upp på när hon
skulle ta sig upp på hästryggen. Hennes
fotavtryck ska kunna skymtas på stenen
om man tittar noga!
Färden gick sedan vidare till Stiernsunds
slott, vackert beläget på en udde i sundet
som förbinder sjön Alsen med Vättern.
Slottet är uppfört MDCCXCVIII (det är
det årtalet som står på fasaden). Brukspatron Olof Burenstam påbörjade byggnationen redan 1785 (alltså 13 år tidigare
eller MDCCLXXXV). Byggnaden företräder
den strama nyklassicistiska stil som blev
ledande mode såväl inom arkitekturen
som inom möbelsnickeriet omkring 1800
och har sällsynt bevarade inredningar från
1850-talet. Slottet ägdes av den kungliga familjen Bernadotte mellan 1823 och

Men så plötsligt hörde vi vrålande maskiner och in på rastplatsen kom ett stort motorcykelgäng, inga mc-klubbstyper utan
killar och tjejer som oss, fast där vad det
mc i centrum och inte Rolls-Royce bilar.

Vad är det för skruvar? undrar Per
RREC
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Färden gick nu vidare mot Olshammarsgården. Väl framme där serverades vi en
lunch som självklart bara kunde bestå av
traktens specialitet, nämligen laxöring från
Vättern. Olshammarsgården är vår store
nationalpoet och nobelpristagare Verner
von Heidenstams födelsehem. Byggnaden som kallas herrgården uppfördes på
1820-talet av Verners morfar Carl Rüttersköld. Alldeles intill ligger Birgittakyrkan,
som har fått sitt namn efter den heliga Birgitta, som lär ha byggt en kyrka här redan
1620. Kyrkan är ombyggd 1785. Verner
lekte i kyrkan som barn. Det finns en sten

Här står vi uppställda i god ordning vid sista
tävlingsmomentet

Olshammarsgården

I Birgittakyrkan med den kända brudkronan
17 - RREC
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Utsikten mot den vackra parken med sjön som bakgrund

Stiernsunds slott
1860 men egentligen har det funnits en förnämligt herresäte såg ut för sisådär 150
sätesgård här på denna plats ända sedan år sedan. Särskilt när vi klev in i den ena
1600-talet. På de stora grusytorna utan- flygeln med sitt enda stora biljardrum, där
för slottets huvudbyggnad fanns
gott om plats för uppställning
av våra fina fordon. Till vardags
är dessa ytor inte tillgängliga
för biltrafik och den pampiga
allén som vi körde in genom
är avstängd för allmänhetens
fordon. Naturligtvis kunde undantag göras för vår karavan av
Rolls-Royce och Bentley. Idag
ägs slottet av Vitterhetsakademien. Från gården har man en
storslagen utsikt över vattnet
och grönområdena flankerat av
slottets två vita flyglar. Kan den
utsikten månne överträffa den
man har bakom ratten på en
Rolls-Royce?
Rundvandringen i delar av slot- Denna gamla Volvo PV652/652 fann vi bevarad i
tet gav en god inblick i hur ett slottets stall.
RREC
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allting av inredningen som hade valts av
prins August har bevarats, till och med
skinnsofforna och alla tapeter och gardintyger, var det som att kliva ett stort steg
tillbaka i historien. Ingenting fick beröras,
inte ens sofforna som märkligt nog hade
en sådan skinnyta att de såg ut som om
de hade bytts helt nyligen - vilket de alltså
inte hade - och efter 150 år tålde de absolut inte någon beröring alls.
Utöver visningen av slottet fick vi en exklusiv visning av något som inte andra
besökare brukar få se. I ett stall på slottet förvarades ett exemplar av en Volvo
PV651/652 från 1929-1933 som hade gått
som direktionsvagn på slottet. Bilen stod
där övertäckt av en presenning. Den föreföll vara helt orenoverad men i tillräckligt
gott originalskick.
Efter den korta återfärden till Askersund
var det dags för en trerätters middag på
Hotell Norra Vättern. Middagen avslutades med prisutdelning av den tävling som
De båda gentlemännen Claes-Thure
genomförts under dagen. Vinnare av vår
och Kjell på promenad vid sjökanten
pokal och vandringspris för 2011 blev vår
nye medlem Hans Örming från Stockholm.
19 - RREC
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TRYGGHET

Påföljande dag var avsatt för årsmötesförhandllingarna som började klockan 10. Efter årsmötet var det fritt för var och en att
dröja sig kvar i Askersund eller att påbörja
återresan hem till den plats varifrån man
hade kommit ett par dagar tidigare.

Med GPS er du trygg.
Trygg på å finne en stjålet bil.
Alltid vite hvor den er.
Trygt og enkelt.

Eva med sin vackra brosch
som säger att med denna är du
alltid välklädd i alla situationer
Ordföranden Lars håller tal efter att
prisutdelningen skett. Han kommer
också alldeles strax att dela ut 20årsnålen till Barbro Hiderström
Fotnot: Om ni inte redan har klurat ut det så är MDCCXCVIII detsamma som 1798
RREC
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Normalpris NOK 2.900,- inkl. mva.
Halv pris NOK 1.450,- til RREC-medlemmer

inklusive GPS-antenne, GMS-antenne, kabler og
installasjons-CD med norsk bruksanvisning.
Kjøp i vår nettbutikk www.melsombutikk.no, eller ring 41 20 49 38.
Et kvalitetsprodukt fra Ing Melsom

TILLBAKA IGEN
TILL TJOLÖHOLM
Jan Segerfeldt

Vi hoppades på fint väder och fick det!
Med totalt 1 300 klassiska fordon av alla
slag föranmälda till Tjolöholm Classic den
22 maj 2011 så blev det verkligen stort.
Givetvis ska svenska sektionen av RREC
passa på att visa upp sig i ett sådant här
pampigt sammanhang. Ändå var det bara
ett litet antal bilar som hade föranmälts till
vår avdelning på mässan. Vi lyckades ändå
till slut få sju deltagande bilar till RRECmontern. Med hänsyn till sektionens stora
deltagarantal varav många finns på västkusten känns det som att vi borde ha kunnat varit ännu fler. Trots allt fick vi nog mer
uppmärksamhet än vad man hade kunnat
förvänta sig. Tillströmningen av nyfikna
motorentusiaster flöt på hela tiden. De
rundvandrande reportageteamen från tidningen Classic Motor såväl som från Nostalgia Magasin gjorde stor sak av de fina
utställningsbilarna på vår monter. Både
Kjell Anderssons Bentley 3 1/2 litre, som
stod placerad i första ledet vid sidan om en
Daimler 2 1/2 litre Hooper Empress från
1950, och Kjell Linds New Phantom blev
speciellt synliggjorda av tidningsreportrarna. Båda de stolta ägarna Kjell A och Kjell
L poserade glatt för fotograferna. Deras
RREC SCANDINAVIA - 22

bilar beskrevs i ord och bild i efterföljande
utgåva av tidningarna. Kjell A hade dessutom på särskild begäran ställt sin fina
öppna Rolls-Royce 20 HP till förfogande för
försäkringsbolaget If, som hade en egen
reklammonter en bit ifrån RREC:s avdelning. Allt som allt en utmärkt god reklam
för RREC:s verksamhet.
Rohdins i Trollhättan medverkade för första gången på Tjolöholm och kom med
två av sina salubilar till RREC-montern.
Det blev dels den i Bulletinen nr 1 2011
testade Bentley Continental R Coupe från
1992 och en helt nyligen importerad 1999
års Bentley Arnage Green Label, fortfarande med engelskt registreringsnummer,
som hade åsatts en prislapp på 325 000
kr. Det visade sig vara ett så stort intresse
för denna eleganta, näst intill i nyskick fina
Arnage, att ett avtal om försäljning blev
klappat och klart med en Tjolöholmsbesökande privatperson innan utställningen
stängde för dagen. Man kan bara hoppas
att detta gav Rohdins blodad tand och att
de kommer att ställa upp här även kommande år.

När man vandrade runt bland alla långa
rader av fina bilar på utställningen så upptäckte man att det fanns en och annan
Rolls-Royce och Bentley som inte hade hittat till vår avdelning. Några av dessa hade
redan etablerat en samhörighet med andra än RREC redan innan de kom hit. Detta
gällde de som deltog i det femte Viking Rally Country Lane Tours, ett rally som löpte
mellan 18 maj och 1 juni genom Danmark,
Sverige och Norge. Som man kan förstå av
namnet så var det inga svenska deltagare
utan ett antal engelsmän som var med på
ett internationellt rally för äldre bilar av

varierande märken. En av bilarna i rallyt
var en fin Rolls-Royce Mulliner, Park Ward
Two Door Convertible 1970, alltså föregångaren till Corniche. En betydligt yngre
deltagare (bilen alltså) i samma rally var
en kritvit Bentley Continental GT. Det var
nödvändigt att man gick runt hela utställningsområdet för att bli helt klar över vilka
härliga bilar det fanns att bese. Ett sådant
exempel var den svenskregistrerade RollsRoyce Silver Shadow II i svart med svart
PVC-tak i mycket fint originalskick som
också hade hittat en annan plats på utställningen än hos RREC. ”Våra” bilar blev
således mycket väl representerade här.
Vi får likväl anse oss slagna
av Mercedes-klubbens utställningsyta. Här fanns allt
från vanliga Mercor, fina
sportbilar och en 6,24 meter lång 600 Pullman till den
äldsta men ändå yngsta bilen på hela mässan. På ett
eget podium hade Daimler
AG ställt upp en av de allra
första bilarna från 1886. Nu
råkade detta vara en nytillverkad kopia men den var
helt autentisk. Inte nog med
det. Birgitta Bagges grå M-B
23 - RREC
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Bjäreträff 2011
320 B-cabriolet 1939, designad av Ferdinand Porsche, var nog en av de finaste bilarna på mässan - utöver våra Rolls-Royce
och Bentley förstås!

på denna fantastiska dag. Inte dåligt för
en parkeringsplats med några begagnade bilar och ett slott som inte är fullt så
gammalt som det verkar. Men så ligger
det också ett gediget arbete bakom från
Det stabila vädret i kombination med ett arrangörernas sida, faktiskt så har förbeoändligt antal vackra bilar av alla de slag redelserna för 2012 års upplaga av Tjolöpå Tjolöholm Classic gjorde att besöks- holm Classic redan börjat.
antalet denna gång närmade sig 10 000

text Svante Runberger
foto Svante Runberger, Göran Berg

Birgit Nilsson museet

En vacker lördagsmorgon kom vi hem I det lilla huset fick vi av nedsmutsningstill Clars-Thure Flinck. Vi satte oss i hans skäl ta på oss skoöverdrag, och egentlivackra Bentley för avfärd söderut och gen var det inte tillåtet att fotografera där
hade riktningen inställd mot Bjäre och Birgit Nilssons Museet. Vi hade en skön resa
genom Hallandskustlandskapen, och kom i
rätt tid till museet strax utanför Båstad. Vi
trakterades där med kaffe och fralla, samtidigt som vi träffade alla gamla och nya
RREC-bekanta, innan det blev tid för att
besöka museet.
Själva museet utgörs av Birgit Nilssons födelsegård. I bostadshuset kan man se hur
Birgit hade det i sin uppväxt, och i flyglarna finns dels en utställning som visar
Birgits liv i operavärlden. Här hade man
satt igång en utställning med namnet ”Birgit Nilsson – ögonblick och toner”. Ett rul�lande filmband visade en av hennes framträdanden med både ljud och bild. I den
andra flygeln kunde man få förfriskningar,
och det var där vi satt och pratade med
varandra när vi inmundigade kaffe med
fralla. Själva huvudbyggnaden var så pass
liten att vi delades upp i flera grupper, och
vi Ulla-Britt och jag vi hamnade i den sista
gruppen. Vi kunde då också gotta oss en
Här gäller skoskydd, Per Borgström har
stund ute i solskenet på gårdsplanen.
här fått sina
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inne. Allt hade ställts i ordning som
det var i Birgits barndom, köket med
allt som tillhörde den tiden, finrummet med möbler och radio helt i rätt
stil. Så Birgits eget rum där hon ofta
övernattade då hon var hemma från
turnéer.

tagligt sätt när vi åkte i ClaesThures nedkabbade Bentley.
Efter en bra stund kom vi till
Café Killeröds parkering, och
väl inne i den trevliga cafédelen, som var inomhus,
men ända med viss utomhuskänsla, blev vi serverade en
rejäl räksmörgås med vatten
eller lättöl. En mycket god
och mättande räksmörgås.
Så kom kaffet, och till den en
härlig tårtbit, lite överraskande och gott. Nu var vi rejält
mätta och med lunchen var
dagens äventyr avslutade.

Hela muséet är mycket sevärd och
kanske den del som visar hennes karriärtid är den intressantaste. Om man
reser på småvägar över åsen, rekommenderas en liten avstickare till Birgit
Nilsson museet, dels för en god fika,
men även för att ta en titt in på museet.

Nu kabbar vi ned

Så fortsatte vi vår väg, nu
i nedkabbat tillstånd. Vädret var härligt och nu var vi
på väg hem till Göran Bergs
dotters gård. Här blev vi väl
mottagna och kunde köpa
den goda och nyupplockade
Bjärepotatisen och andra
grönsaker. Alla köpte något,
och det visade sig att gården
även producerade goda jordgubbar så lite färdgodis kunde det väl bli om vi aktade
bilklädseln noga.

Här Köps färskpotatais på Linas bod

Vi packar in våra kycklingar
Så stannade vi även hos Görans granne, Bjärefågel, som
hade öppet denna dag speciellt för oss. Det gick även an
att köpa fryst majskyckling,
dels vingar och dels lår. Vi
försåg oss med fågel för den
kommande Midsommargrillningen, och för den sakens
skull hade vi med egen rejäl
kylbox för att få hem allt i fruset tillstånd.
Nu hade siktet inställt mot
lunch på Café Killeröd. Vi upplevde sol och vind på ett på-

Här smörjer man kråset på Café Killeröd
Nu återstod resan tillbaka till
Göteborg. Ute på motorvägen
hade vi suffletten uppe för att
få det lite mindre dragigt.
Ett stort tack till Ylva och Göran och för all förplägnad,
planering och engagemang.
Dessutom vill vi som åkte med
Claes-Thure tacka för en härlig
upplevelse i hans fina Bentley.

Bjärefågel med ägare
RREC
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Dansk Forårsløb 2011.

Parkering for udvalgte biler i
Hotel Kolding Fjords gård.

Det danske forårsløb 2011 blev afholdt i
dagene 2-4. juni i Kolding med deltagelse
af ikke mindre end 58 deltagende RollsRoyce og Bentley biler. Ældste deltagende bil var en Rolls-Royce Silver Ghost
fra 1920 med dansk karrosseri fra Dansk
Karrosserfabrik, København, tilhørende
Jens Pilø.
Løbet var flot besøgt af vores internationale RREC venner og fra UK deltog til
vores store glæde både den tidligere formand Suzanne Finch og den nuværende
formand Jim Flemming, begge med ægtefæller.
Løbet var begunstiget af vejrguderne, idet
det regnede helt op til start dagen hvorefter det klarede op således at alle rallydagene havde skyfri himmel med op til 28
graders varme.
Udgangspunktet for årets rally var Hotel
Kolding Fjord, der blev bygget i årene
1907-11. Fra byggeriet stod færdigt, og
næsten 50 år frem, fungerede bygningerRREC
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ne som sanatorium for børn ramt af tuberkulose. Både opførelse og drift blev finansieret ved salg af julefrimærker.
I dag er bygningerne nænsomt restaureret
og den klassiske udvendige arkitektur
mødes indenfor med tidløs indretning i
dansk design.
Om torsdagen mødtes vi på Kolding Hus
Slot hvor bilerne flot blev parkeret i
staldgården. Her kunne deltagerne så få
en kop kaffe og et rundstykke. Da alle var
velankomne blev vi sendt videre til slottet
hvor der så først var en guide der orienteLena og Klaus Bering nyder både sol og frokost i
borggården ved Koldinghus slot

sendt ud på
en flot tilrettelagt rute
hvor arrangørerne havde gjort sig
stor umage
med at finde
små snoede
veje. Meldingen fra
arrangørerne
var at der
ikke
blev
serveret frokost før alle
Rolls-Royce Silver Ghost, chassis 49RE
deltagende
med karrosseri fra Dansk Karrosserifabrik biler
var
tilhørende Jens Pilø, UK
ankommet
rede om Kolding Hus´ historie
til
hotel
hvorefter vi kunne gå rundt og bese det Comwell Kellers Park ved Vejle. Dette
nænsomt restaurerede slot. Frokosten må dog have sat sit præg på chaufførerne,
blev serveret i ”fangekælderen”, men da idet alle biler var parkeret ca. en halv
vejret var utroligt smukt foretrak de fleste time før den oplyste tidsplan.
at bringe maden med op i slotsgården.
Kellers Parks historie starter med at De
Efter frokost kørte vi gennem Kolding by Kellerske Institutioner for udviklingstil Geografisk Have hvor
der i bedste engelske stil
var stillet et par pavilloner
op hvor deltagerne kunne
nyde kaffe/The med cupcakes.
Dagens aftensmåltid blev
serveret i Hotel Kolding
Fjords restaurant hvorunder
også de flot sponserede
gaver fra Rohdins Automobiler blev fordelt ved lodtrækning mellem startnumrene.
Fredag formiddag blev vi
29 - RREC
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Hotel Comwell Kellers Park

Eftermiddagskaffe med socialt samvær i Geografisk Have, Kolding

hæmmede ønskede i slutningen af det 19.
århundrede at etablere en institution i
provinsen. Myten siger, at da læge Christian Keller en dag sejlede på Vejle Fjord
og kiggede op imod Brejning, kaldte han
det "det skønneste i Danmark". Christian
Keller var institutionens leder i hele sin
tid og tituleredes
Professoren. Til
sit behandlingshjem ville han
have smuk natur,
nærhed til vandet og niveaudeling. Til at tegne
alle
områdets
bygninger og en
naturpark valgtes
professor
Vilhelm Klein, som
søgte sin inspiration i den italienske og franske Hotel Kolding Fjord
renæssancestil.
RREC
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Bygningerne skulle udstråle harmoni, ro
og regelmæssighed i smukt samspil med
naturen, og det er til fulde lykkedes.
Åndssvageforsorgen benyttede disse
smukke bygninger fra 1901 til 1980. Fra
2002 har bygningerne huset været brugt
til Helse, hotel, kunst, golf, marina og

boliger.
Eftermiddagen førte os til Vejle by, hvor
vores biler blev udstillet på 3 steder i
centrum og Vejle kommune var vært ved
eftermiddagskaffen. Deltagerne havde
herefter så muligheden for at være ved
bilerne og svare på de mange spørgsmål
fra publikum samt slentre en tur i gågaden og undersøge de mange forretninger.

Spirit kølerkappe med figur. Præmien
tildeles normalt en deltager som har foretaget sig et eller andet uheldigt under
løbet, men i år blev formålet ændret, idet
præmien tildeltes til Jens Pilø, UK for
hans store medvirken med at etablere

Aftenens Gallamiddag blev indtaget i
Hotel Kolding Fjords store restaurant.
Under gallamiddagen Tildelte RREC´s
formand Jim Flemming den danske section RREC Section Trophy med tilhørende plakette for arbejdet med det fælles
skandinaviske blad ”Bulletinen”.
Årets underholdning bestod af 2 sangere
med pianist fra Den Jyske Opera der sang
udvalgte stykker fra kendte operetter og
operaer.
Sædvanen
tro
blev
årets
”Dummepræmie” også tildelt. Præmien
består i alt sin enkelthed af en Silver-

Operasangere for fuld udblæsning
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sectionen for 30 år
siden. Ligeledes blev
formandens pris ”årets
medlem” også uddelt
hvor
undertegnede
havde den store glæde
at være den udvalgte.
Prisvinderne
Knud
Sassmannhausen
i
Rolls-Royce Phantom
II Sedanca de Ville
DHC by Gourney Nutting, Henrik FrederikRolls-Royce Phantom II,
Gourney Nutting, årg. 1933
sen i Rolls-Royce
tilhørende
Phantom I, chassis
Knud Sassmannshausen, D.
S186PR samt Ole Høyer i Rolls-Royce Silver
Cloud DHC blev lørdag formiddag præ- takke arrangørerne for det flot sammensenteret og præmieret med klubbens van- satte program samt også udtrykke en stor
drepokaler på hotellets terrasse.
tak til løbets sponsorer.

Spirit of Ecstacy - 100 år
Den 15 juli firade Rolls-Royce Motor Cars hundraårsminnet av The Spirit of Ecstasy
med en stor kavalkad av Rolls-Royce-bilar från alla tider och 500 gäster samt mediafolk
utanför fabriken i Goodwood i England. Se filmen från ”100 motor Cars for 100 Years”
på medlemssidorna på www.rrec.co.uk

På bestyrelsens vegne vil jeg meget gerne Søren Markdal

Rolls-Royce Phantom I, Springfield,
chassis S186PR tilhørende
Henrik Frederiksen, DK
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PRH 4643

PRX 4705

BY FRUA

Jan Segerfeldt

För länge sedan när man köpte sig en ny
Rolls-Royce så fick man bara ett chassi.
Sedan fick man vända sig till någon av
de karosserimakare som man hade blivit
rekommenderad för att få chassiet försett
med en passande kaross. Eftersom det
fanns en uppsjö av olika karosserimakare
särskilt i England men också ute i Europa
så var det inte problemet. För en del förmögna personer är det otänkbart att inte
följa konventionen. För andra är det ofta
viktigt att bli uppmärksammad och därför
göra tvärtemot det konventionella - och ha
råd med det. I England före andra världskriget valde de som tillhörde den förstnämnda kategorin de traditionella karosserimakarna. De som däremot tillhörde
den andra kategorin strävade gärna efter
att skaffa sig något som ingen annan hade
och undvek de etablerade karosserimakarna i landet.

två exemplar som avviker från mallen.
Den ena är en fyrdörrars cabriolet och
den andra en tvådörrars cabriolet. Båda är
byggda av Frua i Italien och båda är unika
i sitt slag i världen. Deras tillkomst var inte
helt okomplicerad och en av dem tog så
lång tid att den blev den sista färdigbyggda Phantom VI.

När Rolls-Royce tillverkade sina Phantom V och VI (åren 1959-1991) fanns
inte många fristående karosserimakare
kvar i världen. De engelska företag som
hade gjort karosserna hade lagt ner sin
verksamhet. Men det fanns två undantag,
H J Mulliner och Park Ward, som gjorde de
flesta Phantom-karosserna. De hade blivit
uppköpta av Rolls-Royce och slagits ihop.
Karosserna de gjorde var uteslutande av
typen stora Statslimousiner. Men det finns

Chassiet skickades iväg från fabriken till
den 24 november 1971 till Schweiz. Redan
transporten dit gav problem, för det var
något fel på de medföljande pappren, så
det blev krångel i tullen. Det fanns en hel
del missar i beskrivningen av det medföljande godset. Till exempel hade chassinumret angetts till PRX 4704! Så småningom nådde lasten Geneve, där chassiet
skulle förses med en öppen kaross av Frua
till deseigno no 869. Pietro Frua hade ett
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PRX 4705
Chassi nr PRX4705 (P står för Phantom, R
står för Rolls-Royce och X står för export)
levererades i september 1973 till förste
ägaren konsul Simon van Kempen/Traub
Maschinenfabrik AG i Schweiz. Karossen hade designats av Pietro Frua som
en drophead coupe. Det märkliga är att
chassiet är från 1971 och någon närmare
förklaring till att det tog två år till innan
den var klar för leverans finns inte.

eget designföretag i Turin i norra Italien.
Han hade tidigare varit chefsdesigner
hos Ghia-Aigle i Schweiz, så det fanns
förutsättningar för att genomföra bygget
i nära samarbete med dåvarande ägaren.
Själva arbetet med byggnationen utfördes
hos Studio Tecnico Pietro Frua i Borgo St
Pietro - Moncalieri, Turin, Italien. Det var i
första hand en designstudio men det fanns
också en verkstadsdel med utrustning för
att just bygga enstaka prototyper.
Vissa modifieringar gjordes under byggtiden och designen bytte nummer till
deseigno no 870. Hela arbetet gjordes för
hand av hantverkare som var upplärda
att bygga superbilar i ett enda exemplar

för utställningar och reklam för bilföretagen. Det garanterade att det blev dyrt
men förhoppningsvis också med högsta
kvalité. Det uppstod hela tiden nya problem under arbetets gång, ofta beroende
på kommunikationssvårigheter mellan de
italiensktalande bilbyggarna och RollsRoyce i England. Tydligen var det problem
att tyda alla ritningar och reservdelslistor
där instruktionerna var på engelska. Det
var inte det enda problemet. Alla mått på
ritningarna var i engelska tum. Personalen
på företaget Garage del Athene i Geneve,
som ansvarade för hela arbetet gentemot
ägaren, assisterade så gott det gick. RollsRoyce skickade reservdelslistor på tyska,
som om det skulle öka förståelsen, men
de var åtminstone med centimeterskala. Men svårigheterna kvarstod
säkert eftersom hela chassiet är dimensionerat i engelska tum. Samtidigt använde man delar från andra
tillverkare som huvudstrålkastarna
som kom från Fiat 130 Coupe och
andra delar som kom från alla möjliga håll - alltså ett gigantiskt logistiskt problem.
Pietro Frua hälsade på i verkstaden
då och då för att se till att arbetet
fortskred. Hans målsättning var att
allt skulle vara närmast perfekt i alla
delar. Det var ett mycket komplic35 - RREC
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Garantin utfärdades den 10 december
1973.
Bilen visades upp på bilmässan i
Frankfurt 1974. Hur länge van Kempen behöll bilen är inte känt. Det finns
två kända vidareförsäljningstillfällen
av bilen, år 1997 då begärt pris var
USD 400 000 och år 2000 då man
begärde USD 750 000. Senast Fruadropheadcoupén dök upp i offentligheten var på Villa d´Este Concorso
d´Eleganza 2007.
erat bygge. Ibland hade man gjort färdigt
något parti och insåg först då att det inte
blev riktigt så bra som man hade tänkt
sig. Man fick börja om från början igen
med en något modifierad design. Det är
inte konstigt att arbetet drog ut på tiden.
Ständiga förskjutningar i den planerade
leveransdagen gjorde att det var nära att
kontraktet sades upp helt. Ändå hade man
i ren panik försökt kringgå vissa svårigheter genom att skaffa delar på omvägar. Ett
sådant exempel är dörr-låsen som köptes
in från Mercedes-Benz i Tyskland och installerades i dörrarna i Italien. Pietro Frua
avlade besök hos Mulliner Park Ward i
England för att försöka överbrygga andra problem. Äntligen nästan två år efter
leverans av chassiet var bilen klar för inspektion av Rolls-Royce Motors Ltd den 5
september 1973. R-R hade inga särskilda
klagomål och garanterade bilen för att
användas i trafik under en tid av tre år.
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PRH 4643
Chassi nr PRH 4643 (där H står för Home
dvs England) har en betydligt längre
tillkomsthistoria. Bilen skulle levereras
till den förmögne Robert A Buchanan-Michaelson/EPR Holdings Trusts men leveransdatum anges som okänd.
Nu vet vi att bilen inte blev klar som det
var tänkt. Det tog faktiskt ytterligare hela
20 år, något av den längsta produktionstid för någon bil, alla kategorier! Avsikten
hade från början varit att det skulle bli
en Sedanca de Ville av Frua men beställaren ändrade sig redan innan karosseriet
började byggas. Frua föreslog flera alternativa designer innan beställaren äntligen bestämde sig för att han ville ha en
fyradörrars cabriolet i stället. Delar av det
karosseriarbetet påbörjades men avslutades aldrig. Sedan övergick ägandet av
den inte ens halvfärdiga bilen till den kände
bilentusiasten James C Leake som
egentligen var grönsakshandlare i
Oklahoma, USA. Medan BuchananMichaelson förhandlade med Leake
om bilens fortsatta byggnation så
avstannade bygget i ett antal år.
Långt senare kom ägare nummer
tre in i bilden, en engelsman igen,
och bilen återvände till Europa. Han
uppdrog åt Davis A C Royle & Co
Ltd i Staindrop nära Darlington att
avsluta arbetena, vilket också lyckades under 1993. Då hade Pietro
Frua redan hunnit avlida, så han
fick aldrig se bilen i färdigt skick.
Kort efter färdigställandet visades

bilen på National Motor Museum i
Beaulieu. Sedan tog Dale & Stepsons hand om försäljningen av bilen
år 2000. När jag besökte Dale &
Stepsons 2008 hade de fortfarande
inte lyckats sälja bilen. Då hade den
bara rullat 15 mil för egen maskin!
Vid mitt återbesök där 2009 var
den borta. Numera återfinns den i
spelstaden Las Vegas, USA, bland
allehanda överdådiga lyxlimousiner i Imperial Palace Hotel and Casino. Kanske rätt plats för den här
sortens bil?
Fruacabrioletens officiella beteckning är State Cabriolet och den mäter hela
hela 6.45 m från kofångare till kofångare.
Därmed är den 40 cm längre än den stora
Phantom VI-limousinen från Mulliner Park
Ward. Hela inredningen är gjord i cham-

fram- respektive och baksätet. Alla dörrar
låses upp med fjärrkontroll, fönsterhissarna är elektriska och extra läslampor och
instegsbelysning ingår i utrustningen. En
så kallad Humidor cigarrbox har gömts under baksätets ena sida medan den andra
sidan är utrustad för allt en dam behöver
av det där lilla extra, allt i äkta silver. I
bagaget finns kyl och frys! När bilen ska
användas för paradkörning med höga dignitärer kan man montera valfria flaggor i
stolpar på särskilda fästen på framflyglarnas ytterkanter.
Redan 1991 hade produktionen av originalet Rolls-Royce Phantom VI med State
Limousinekarosseri från Mulliner Park
Ward lagts ned. Således var Fruacabrioleten PRH 4643 den sista Rolls-Royce
Phantom VI som levererades, således

pagnefärgat skinn medan insidan på suffletten
är klädd i färgavstämt
tyg. Avdelningen mellan
framsäte och baksäte är
uppbyggt av eleganta skåp
klädda med spegelmönstrade valnötsfanér med
silverinläggningar
som
matchar dörrsidorna, innehållande bland annat tv,
video och radio samt ett
cocktailkabinett som styrs
elektriskt. Air conditionsystemet är separerat för
37 - RREC

SCANDINAVIA

först 1993. Det verkar litet synd att bilen
aldrig fick den användning den kanske en
gång var avsedd för, som paradfordon för
en stående, vinkande självutnämnd mili-

tärdiktator eller liknande. Eller har den nu
äntligen nått sin slutdestination på den
plats där den passar bäst - på ett museum
i spelhålornas förlovade land, Las Vegas?

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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2. juli 2011 Udflugt til Spøttrup Borg

Dorte og Chresten Elgaard havde været
så venlige at åbne deres hjem
"Kjærgaardsholm" for klubbens medlemmer og 5 køretøjer trodsede vejrguderne og mødte op til en dag hvor hygge
og socialt samvær var sat i højsædet.
Chresten var dog uenig i vores bedømmelse af vejret, idet han som den gode
landmand han er mente at vejret var rigtigt godt – lunt vejr med stille silende
regn der var god for afgrøderne.
Specielt var det glædeligt at 2 nye medlemmer Søren Fruensgaard, Holstebro og
Mike Nielsen, Herning
mødte op for at stifte
bekendtskab med klubbens øvrige medlemmer. Søren mødte op i
sin ny indkøbte RR
Silver Spirit og Mike
havde fået lov til at
være passager i fruens
Bentley Eight.

Efter den hyggelige morgenkaffe viste
Chresten rundt på ejendommen. Gården
”Kjærgaardsholm” kan føres flere hundrede år tilbage, men den nuværende gård
er bygget i 1880´erne og var et prestigeprojekt hvilket blandt andet den dag i
dag kan ses ved at selv udbygningerne
har tag af naturskiffer. Bygherren gik da
også senere konkurs.
Under rundvisningen, der trods det våde
vejr foregik ved hjælp af traktor og
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Rolls-Royce Silver Cloud II Std. Saloon 1961
Chassinummer: SWC572

Bentley Mulsanne 1987
Chassinummer: HCX21013

Bilen importerades till Sverige 2004 av nuvarande ägare. Bilen blev omlackerad 1990
och man renoverade även då växellådan.
Den har nyligen fått ett nytt innertak och nya däck. Verktygslådan är komplett vilket är
ovanligt till dessa modellerna.

Bilen såldes ny i Sverige och den har haft 2 ägare. Den är lackerad i en 2 tons grön
metallic med ett magnolia inrede.
Bilen är extrautrustad med Lönnrotfanéer paneler, skinntak och ”hatthylla” i skinn.
När den såldes ny i Sverige kostade den 847, 000 SEK 1987.
Extremt fint skick och resonabelt prissatt.

Det finns mycket historik kring bilen. Den är i ett mycket fint skick, klädseln är något
nött men hel.
Det är lite rostsläpp på trösklar och på skärmkanter bak. Den har gått 130.000 miles.
Pris: 385.000 SEK

Pris: 179.000 SEK

halmvogn, fik deltagerne forevist den
oprindelige placering af gården, der oprindeligt var et befæstet anlæg med voldgrav. I dag er kun konturerne af voldene
tilbage hvor Chrestens køer går og gnubber sig på de selvsåede træer.
Chresten viste os også hans maskinpark
hvor flere ældre traktorer står side om
side med de hypermoderne maskiner.
Dagens overraskelse var da vi blev præsenteret for Chrestens RR Centurion
motor der oprindeligt har siddet i en
kampvogn. Motoren var monteret i et
chassis og hængt efter en traktor som så
via kraftudtaget kunne agere starter! Og
startet det blev den. Uden monteret lyddæmper gav den et vældigt bulder og
lange stikflammer stod flere gange ud fra
manifolderne.
Godt våde og let frysende blev i herefter
bænket i Dorte og Chresten spisestue
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hvor der var sørget for et velassorteret
frokostbord.
Efter frokost satte vi os i bilerne og kørte
af små snoede veje til middelalderborgen
Spøttrup. Her fik deltagerne et billede af
hvordan datidens mest moderne fæstning
var indrettet. Alle fik lejlighed til at vandre overalt på borgen – dog have nogle
af os lidt besvær med de til tider meget
snævre forhold.

Da vi havde set os mætte vendte vi næsen hjemad mod Kjærgaardsholm hvor
den eftermiddags kaffen kunne varme os
lidt op igen.
Lone og jeg vil gerne takke Dorte og
Chresten for et rigtigt godt arrangement
og vi håber at andre medlemmer vil tage
udfordringen op og invitere til tilsvarende små lokale sammenkomster.
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REKORDPRIS FÖR VÄRLDENS
ÄLDSTA BENTLEY

Bentley 3 litre med chassi nummer 3 tillverkad 1921 (nypris £ 1 150) har sålts på
Gooding & Co´s auktion som avhölls på
Pebble Beach i Californien, USA den 22
augusti. Denna åtråvärda bil betingade ett
pris på $ 962 500.
När det nybildade företaget Bentley Motors
började med löpande biltillverkning under
1921 skedde det under något oorganiserade former. Därför kan det vara proble-

Den bilen skulle således vara den femte numbers” och därmed torde vara den
tillverkade men fick en helt ny kaross re- tredje tillverkade för att säljas, är världens
äldsta kvarvarande Cricklewood Bentley.
dan 1922.
Bilens såldes till en privatperson för 90 år
EXP 1 som var den första Bentleyprototy- sedan, Noel Van Raalte och den fick engpen, tillverkad på New Street Mews, bak- elskt reg nr AX 3827 i augusti 1921. Den
om Baker Street i London (reg nr BM 8287, såldes med fem års fabriksgaranti!
den 11 december 1919) finns inte bevarad.
EXP 2 (reg nr BM 8752, den 25 mars 1920) Trots att AX 3827 är en bil som användes
finns kvar men det mesta är utbytt. EXP 3 mycket för tävling under många år är den
(reg nr BM 9771, den 16 september 1920) idag i absolut toppskick och allt är i orivar W O Bentleys privata bil och kallades ginal, inklusive motor, växellåda, kaross i
för The Cab. Det ska också ha funnits en aluminium och mässingslyktor. Även om
priset kan uppfattas som mycket högt,
EXP 4, alltså den sista av prototyperna.
avspeglar det säkerligen bilens historiska
Nu säger man alltså att den Bentley 3 litre betydelse men också det förhållandet att
som såldes på Pebble Beach-auktionen den är så väl bevarad i sitt ursprungliga
och som har chassi nr 3 med ”matching utförande.

matiskt att avgöra vilken bil som är den
absolut första tillverkade bilen. Kanske tillverkades de exakt i nummerordning men
detta kan man inte vara helt säker på.
Tidigare talade man om den äldsta kvarvarande Bentley 3 litre som den som fick
chassi nummer 5 med motor nr 1 som
registrerades i England i september 1921
med reg nummer MD 9756. Den användes
som demonstrationsexemplar av fabriken.

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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NYA BENTLEY CONTINENTAL GTC
Nu har Bentley Continental GTC genomgått
samma transformation som Bentley Continental GT gjorde för några månader sedan. Utvändigt är det inte så uppenbart
att bilens utseende har förändrats men
det finns stora skillnader jämfört med den
tidigare modellen, om man tittar litet närmare. Karossen har fått en mer tidsenligt
formad skulptural design, som det uttrycks
i pressreleasen. Grillen står något mer upprätt och varje framskärm har tydligare
kurvor gjorda med avancerad pressningsteknik (super forming) i ett enda stycke
aluminium (samma som GT:n). Den högklassiga inredningen har gjorts om särskilt
vad gäller mittkonsolen som domineras av
en stor bildskärm med det senaste inom
it-teknologin. Större 20- eller 21-tums
fälgar, bredare däck och ökad spårvidd
ska öka väggreppet och stabiliteten samt
matcha den dubbelturboförsedda 6-liters
W 12-motorns högre effekt, upp från 560
till 575 hästar. Snabbare växlingar kan nu
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göras på grund av den nya ZF 6HP28växellådan med Quick-shift-teknik. Vridmomentet har ökat från 650 till 700 Nm.
Fyrhjulsdriften har ändrats så att man inte
längre har kraften fördelad 50:50 utan
40:60 för att förhindra understyrning när
man gasar sig ut ur en kurva. Bilen går nu
att köra på vanlig bensin eller på E85 eller
blandat. Toppfarten anges till 314 km/tim
med suffletten uppe och 0-100 går på 4,8
sekunder medan 0-160 tar 10,9 sekunder,
i allt oförändrade siffror jämfört med
föregående modell. Ändå är den nya GTC
(liksom tidigare) snabbare än de flesta
andra bilar, inklusive Aston Martins supersportbilar. Jämfört med den modell den

Jan Segerfeldt

ersätter är nya Bentley Continental GTC
alltså i stort sett samma bil som förut men
likväl helt annorlunda genom sina förändringar och förbättringar på alla punkter.
Pris i England £ 150 000.
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Prøvekjøring Rolls-Royce 102EX
Lydløs luksus
Tekst og foto: Ivar Engerud

NEPPE I PRODUKSJON: 102EX er ikke et svar
på et kundeønske, men en første utforsking av
hva elektrisk drift kan dreie seg om for RollsRoyce.

Villa d’Este, Italia: Aldri har automo- Til forskjell fra Genève vises den ikke kun
bil ultraluksus vært mer lydløs enn i statisk. Her er det mulighet for å kjenne
Rolls-Royce 102EX.
på ”fremtiden” for Rolls-Royce. Ikke at jeg
tror at merket vil være blant de med høyDen lyseblå Rolls-Royce Phantom som står est andel elektriske biler om ti år, men nå
parkert utenfor Grand Hotel Villa d’Este skal det jo heller ikke så mange biler til før
ved Comosjøen skiller seg tilsynelatende andelen blir relativt høy…
ingenting fra de andre, bortsett fra den
spenstige blåfargen. Tilsynelatende - inn- Undertegnede har kjørt en og annen Rollstil man tar en nærmere titt på dette ek- Royce - fra tidlige Silver Ghost og frem til
semplarets unike Spirit of Ecstacy på top- den moderne Ghost - men det har for det
pen av radiatorkappen. Denne er i glass meste vært som passasjer. Erfaring bak
og opplyst i blått fra sokkelen. Nærmer en rattet på det legendariske merket begrenseg bilen fra dens høyre side er det noe ser seg til en tur i en 1928 Phantom I Barhelt annet enn en liten, nesten umerkelig ker Convertible. De gedigne dimensjonene
detalj som slår i øynene.
derfra er nok en liten erfaring å ta med
seg, men det er en nysgjerrig og lettere
Ut fra ”tanklokket” på C-stolpen stikker nervøs reporter som ser frem til sin debut
en usedvanlig kraftig og veldig oransje i dagens Rolls-Royce-modeller.
strømledning som klart identifiserer hva
dette dreier seg om: 102EX - Rolls-Royce At det ikke er noen vanlig prøvekjøring er
seneste, elektriske eksperimentbil som ble lett å merke. Her er det ikke en flåte av
avduket i Genève i vår.
biler og flere titalls journalister som får
hver sin nøkkel og legger ut på tur i par
Dynamisk visning
på egenhånd. Her er det bare én bil og én
Nå, knappe tre måneder senere er den på nøkkel. Til gjengjeld er det flere ingeniører
turne på de for Rolls-Royce aller viktigste og en ledsager som skal være med i bilen.
arrangementene for å møte kunder og Og det er like bra det. Jeg har ikke lyst
presse. Motor er eneste norske magasin til å ringe tilbake til basecamp å fortelle
til stede på dens italienske debut på Con- at jeg har fått problem med et eller annet
corso d’Eleganza Villa d’Este.
underveis.
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Det dreier seg tross alt om verdens eneste
elektrisk drevne Phantom – en prototyp
som etter sigende har kostet rundt 20 millioner kroner å utvikle. Ikke noen enorm
sum i denne sammenheng, men så dreier
det seg jo ”kun” om utvikling av den elektriske drivlinjen.

Rolls-Royce er ikke interessert i å utsette
prototypen for noe som fører til at den må
bokseres tilbake til Villa d’Este i kranbil
denne weekenden. Tross alt er nærmere
40 av deres viktigste kunder til stede.

- 102EX er ikke et svar på kunders ønske,
det er en eksperimentbil vi har bygd på
Begrenset rekkevidde
eget initiativ, for å sikre vår langsiktige
Omsider blir det vår tur til å få noen kilo- overlevelse. Men når vi først har bygd den,
meter bak rattet.
bruker vi den som et rullende laboratorium
hvor vi også lar våre kunder få ta del i ut- Kunne vi tatt en tur rundt sjøen?
viklingen, forteller han.
Spørsmålet blir høflig avvist, det et flere I en eventuell fremtid uten olje gjelder det
andre som skal kjøre, og en tur på mange å være forberedt på hva som skal erstatte
timer er uaktuelt.
dagens 12-sylindrede bensinmotor, også
for Rolls-Royce.
- Det har vi dessverre ikke tid til, sir. Men
vi kunne rukket rundt på en lading. Rekke- Ironisk nok kan en si at Phantom egner
vidden er på 200 kilometer. Så det burde seg for konvertering til eldrift. Den er stor
gå med god margin. Hvis vi ikke tok oss og tung, noe som betyr at man kan laste
noen avstikkere opp i fjellene, smiler vår inn relativt mye batterier uten at vekten
ledsager vennlig.
øker proporsjonalt like mye. Og den er dyr
allerede i standardutførelse, så den ekstra
Han har vært med og simulert frem den batterikostnaden er også relativt sett en
teoretiske rekkevidden og også fått den mindre del av totalen, skulle man tro.
bevist i praksis, men det krever ganske
ideelle forhold uten hverken køkjøring På 102EX er motorrommet fylt med 96 celeller for mange høydemeter. Da skulle ler av litium-nikkel-kobolt-magnesiumokkjørestrekningen reduseres kraftig, og syd som gir en maksimal batterikapasitet
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KRAFTVERK: Slik har det aldri
sett ut under panseret på RollsRoyce før.

på 71 kilowattimer og et høyeste strømuttak på 850 ampere ved 338 volt. Tre ladeaggregater sitter på toppen av batteripakka, og det tar nær 20 timer å fylle ”tanken”
på ordinært strømnett. I tillegg har du mulighet for trådløs induksjonslading hvis du
har slikt utstyr hjemme i garasjen.
Grasiøs stillhet
Etter litt instruksjon er det klart for
å kjøre i vei veldig
forsiktig ut av den
fasjonable
hotelleiendommen. Ikke
bare for å spare batteriene eller fordi
det er trangt. En slik
Rolls-Royce gjør at
du forsøker å få til en
viss verdighet over
kjørestilen uten brå
endringer av hastigheten. Det føles
nærmest som å sveve lydløst over bakRREC
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ken med utsikt ned på folk og andre biler.
Litt lastebil, men mest luksusfølelse. Aldri
har en Alfa Romeo Tipo 33 Stradale virket
så lav som når den nærmest blir borte under høyre forskjerm i det vi passerer.

DEN STORE FORSKJELLEN: Ingen ville trodd for et år siden at
en Rolls-Royce skulle stå til lading utenfor Villa d’Este.

Ut av hotellet bærer det
gjennom
de
trange gatene
i
Cernobbio
i
nærmest
gangfart før vi
kommer ut på
litt mer åpne
veier
mot
Como.
Dreiemomentet er
som forventet
enormt
helt
fra bunnen, og
a k s e l e ra s j o nen er preget
av at den har
mye mer å by
på enn vi får
KLEDELIG DETALJ: En matt
testet.
radiatorpryd i kunststoff med
blått lys i sokkelen er en fiffig
Til tross for
detalj, spesielt i mørket.
de gedigne dimensjonene gir bilen etter hvert en egen
avslappet kjørestil, hvor du søker så få
oppbremsinger og akselerasjoner som
mulig. De store kraftressursene forsøkes
håndtert med en egen grasiøsitet – også
for å holde gode marginer til andre trafikanter. Det er ikke helt lett å orientere
seg hvor du har de ulike hjul og hjørner på
dette lokomotivet.

med ”Atlantic Chrome” som gir et fantastisk lysspill som matcher den blå Spirit of
Ecstacy. Som for alle eksperimentbilene
er selve logoen på radiatorkappen i rødt.
Greit å bli lagt merke til av omgivelsene
også.
Kjapp nok
Den elektriske driften har senket toppeffekten med 15 prosent sammenlignet med
bensinmotoren, mens dreiemomentet er
økt med ti prosent. Vekten er øket med
200 kilogram, til totalt 2.720 kilogram,
men 0 – 100 km/t går fortsatt unna på
imponerende 8,0 sekunder. Det tester vi
ikke, men det virker som en kan stole på
fabrikkens utsagn i så måte – trykket er
uansett imponerende ved akselerasjon.
Nå er det vel ikke akkurat den egenskapen
de fleste Phantom-kundene utnytter så
ofte, men i 102EX er situasjonen nesten
uvirkelig inne i kupeen. Det er fullstendig
stille, med et lite unntak for en lav surring
som avslører at det foregår noe der bak.
102EX er også utstyrt med motorbrems
som regenererer energi så fort du går av
gasspedalen. Hvor mye den egentlig betyr er vanskelig å få noen oppfatning av
på vår lille ekskursjon. Vi forsøker heller å
kjøre mykt.
Interiøret er så ekstremt forfinet og dempingen så god at det sannsynligvis er en
av de stilleste plassene du kan oppdrive
som Rolls-kunde. En ren avstressingssone.
Hvis da ikke det viktige instrumentet på
venstre side i dashbordet begynner å vise
at du ikke har strøm nok til å komme frem.
Da hjelper det ikke at du har betalt over
seks millioner kroner for en eventuell produksjonsutgave. Da blir det helt stille.

To 145 kilowatts el-motorer er montert på
bakakselen og driver differensialen via et
enkelt reduksjonsgir. Fullstendig sømløst
går akselerasjonen, akkurat som på hvilken som helst elektrisk bil, men med de
tilgjengelige kreftene og den enorme størrelsen blir dette en helt annen opplevelse
enn alle andre elektriske biler på markedet. Så er jo eksperimentbilen også mange
Om ideene fra 102EX blir en realitet i proår unna å eventuelt bli en realitet.
duksjon gjenstår å se. Det virket som de
Drivlinjen er ikke en teknisk revolusjon, kundene som var til stede på Villa d’Este
og foreløpig har man latt en KERS-løsning syntes den var ”interessant”, men heller
med svinghjul ligge, selv om man har hatt ikke mer. De likte for så vidt fremdriften
diskusjoner med Willams F1-team for tek- og prestasjonene til vogna, men ikke rekkevidden, ladetiden og prisantydningen
nologioverføring.
på det dobbelte av hva dagens 300.000
Lakken er mildt sagt oppsiktsvekkende, punds Rolls-Royce koster.
og den lyseblå fargen skapes av 16 lag
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Norges ukjente
Bentley-designer
trendsetteren
Vilhelm Koren

Vel 50 år er gått siden Bentley introduserte sin første V8-motor på Bentley
S2 Continental. For å lansere den nye motoren tok de også frem en helt ny
og moderne design, signert nordmannen Vilhelm Koren, den første norske
designeren i britisk bilindustri. En spennende og for de fleste ukjent historie.
    
Ivar Engerud
dmannen. Han er lys levende 89 år ung,
Noen ganger overgår virkeligheten fanta- fortsatt aktiv som arkitekt med bopel i
sien. Hvem skulle tro at det gikk an å finne London.
en norsk tidligere Rolls-Royce og BentleyOmflakkende tilværelse
designer midt i London?
Vilhelm Koren ble født på Kvikne i SørEn kunstner som også har designet en Trøndelag i 1921 som sønn av en gruveitaliensk racerbil som startet i det leg- ingeniør, og det var bokstavelig talt en
endariske Mille Miglia-løpet i 1954 og en lang reise frem til starten på Mille Miglia
modell til en Jaguar som skulle bygges nærmere 33 år senere. Våren da krigen
for parfymegiganten Helena Rubinsteins brøt ut, var han i ferd med å ta artium på
Frogner skole i Oslo, og han gikk aktivt inn
sønn?
i kampen mot nazistene.
Det trodde ikke jeg i hvert fall. Men etter
et par timer på den nydelige, Sir Terrence – En dag i 1941 fikk jeg en melding om
Conran-designende restauranten Biben- at tyskerne ventet på meg hjemme på
dum i Michelins gamle dekklager i 81 Ful- Frogner. Jeg hadde vært postbud for motham Road, har jeg fått ta del i et herlig standsbevegelsen, og det var tydeligvis
oppdaget. Det var bare å komme seg over
stykke totalt ukjent norsk bilhistorie.
Det som hadde trigget min nysgjerrighet til Sverige, som bare ble en første melnoen måneder før var en liten setning i lomstasjon på en lang ferd gikk via Stockbeskrivelsen av en klassisk Bentley: ”The holm, Moskva og Bombay i India, frem til
Norwegian designer Vilhelm Koren has Kenya, beretter Koren, og fortsetter:
been responsible for this advanced styl- Min far hadde startet gruvedrift og en
ing”.
kaffeplantasje der på 1930-tallet. Etter å
Etter aktiv detektivvirksomhet på både in- ha brukt plantasjen i Kenya som nødhavn
ternett og ikke minst telefon, har vi ikke en tid, reiste jeg tilbake til Europa, nærbare greid å spore opp den mystiske nor- mere bestemt London, hvor jeg tok utdannelse i sikkerhetstjenesten.

Alfa Romeo Spider
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Den siste tiden av Krigen var han stasjonert på Island før han
ble sendt til Bodø i
frigjøringsdagene. Med
freden hjemme i Norge
var ringen sluttet for
den gang, og han kunne
ta opp studiene på Kunstakademiet i Oslo. Det
var maler han hadde
tenkt å bli, men han fant
raskt ut at han nok ikke
kom til å kunne leve av
det. Så etter avsluttede
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Den nye bilen ble
bygd opp som en
nett Spyder med
tettsittende karosseri. Den elegante åpne toseter
racerbilen var en
moden design helt
i linje med tiden,
og bar ingen preg
å være fra en debuterende amatør!
Den ferdige bilen
deltok i noen løp
i Sveits, før den
stilte til start i Mille
Miglia 1954. Til det
1.600 kilometers
Mille Miglia 1954
løpet Brescia – Roma – Brescia designet
studier turen gikk atter tilbake til Afrika, og bygde Koren en gjennomsiktig coupéfør han kom tilbake til Europa og bodde topp.
perioder i Frankrike, Italia og Sveits.
Paret Fehlmann og kartleser Vuille var
Mille Miglia
klare til start med Vilhelm Koren oppført i
Her traff han den sveitsiske racer-kjøreren programmet som reservesjåfør.
Robert Fehlmann som hadde kjørt Mille Miglia-løpet i Italia et par år. Sist gang i 1953 Startnummeret var 511, som i Mille Migliamed en spesialbygd Conrero-racer på ba- termer betydde at ekvipasjen kunne legge
sis av en Alfa 1900 motor som ble trimmet i vei fra Brescia 11 minutter over 5 om
etter alle kunstens regler. Senere i seson- morgenen 1. mai. Alt var klart, og den 158
gen hadde bilen brent etter en krasj.
HK sterke sportsbilen la i vei mot Roma.
Etter kort tid begynte det å komme røyk
Det er her Vilhelm Koren entrer historien. ut av motorrommet, så eieren (med sin
Han hadde skaffet seg sveitsisk racingli- tidligere brannerfaring) tok ingen sjanser
sens og kjørte en Jaguar XK120 i bakkeløp og brøt. Exit startnummer 511, og slutten
og banerace. Koren var blitt kjent med på vårt lille norske Mille Miglia-eventyr.
Fehlmann som spurte
om Koren kunne tenke
seg å designe et nytt
karosseri i forbindelse
med oppbyggingen av
bilen igjen?
- Jeg kunne jo ikke si
nei til å tegne karosseriet på en racerbil!
Jeg var jo bilinteressert og hadde tegnet
bilskisser som hobby
siden jeg var barn,
sier Koren beskjedent
i dag.

Fra designstudier til Rolls-Royce
Korens søken etter nye utfordringer brakte
ham igjen til England midt på 1950-tallet,
hvor han tok opp treårige studier i industriell design på Royal College of Art i London. Motivasjonen og arbeidskapasiteten
var på topp, og han gikk ut med toppkarakterer og diplom etter å ha fullført studiet
på kun to år.

At designen var revolusjonerende er ikke å
ta munnen for full. Den ekstremt glatte og
strømlinjeformede designen har et frontparti som minner om Jaguar E-Type. Eller
egentlig er det selvsagt omvendt: Jaguar
E-type kom i 1961. Korens linjer ble dratt
fem år før.

- Horace var sønn til parfymedronningen
Helena Rubinstein, og han trengte en
sportsbil med plass nok til kjøre de edle
vareprøver i rundt om i Europa. Dessverre
døde Titus i 1956, og prosjektet ble ikke
gjennomført, sier Koren i det han viser
bilde av modellen av det som skulle blitt
parfymeekspressen.

I oktober 1957 gikk turen til Crewe for å
ta stillingen som Senior Styling Engineer i
Rolls-Royce under ledelse av John Blatchley.

Den hadde vært en sensasjon om den
hadde kommet lenger enn til modellstadiet
- Et artig prosjekt mens jeg gikk der var å i Korens skoleprosjekt. Det skjønte også
designe en sportslig Shooting Brake (les: en av lederne på Royal College of Art, som
stasjonsvogn) basert på Jaguar XK140 for tipset Storbritannias mest eksklusive bilEsq. Horace Titus, erindrer Koren.
produsent om sin begavede student.

En god reise fra oppveksten på Kvikne i
Norge, og det skal vi høre mer om i neste
nummer av Bulletinen.

Lunch med Wilhelm Koren på Bibendum i London
1956 Jaguar XK140-2
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THE SYMPHONY - SUPERLYX I MINIATYR
Jan Segerfeldt

Den unge Charles Ward Junior, som var son till Mr Charles
W Ward som startade karosserimakarföretaget Park Ward &
Co Ltd i London 1923, hade inte råd att åka Rolls-Royce eller
Bentley men han ville ändå ha en fin bil med specialkaross från
pappas firma. Det enda tänkbara alternativet för honom var att
ta ett enkelt och billigt chassi och på det bygga en fin specialkaross hos Park Ward - men allt jobbet måste han i så fall göra
helt själv! Det blev The Symphony.
Park Ward & Co Ltd i Willesden, London,
var en av de finaste karosserimakarna
som fanns i England på 1930-talet. Men
det var bara de allra rikaste som hade råd
att köpa sig en bil med Park Ward-karosseri, för det fanns bara Rolls-Royce- eller
Bentleychassier att välja på. De enklare
bilmärkena hade sina egna mer mondäna
karosserimakare, såvida de inte byggdes
helt i biltillverkarens egna fabrik, vilket var
det vanliga. MG-fabriken i Abingdon till exempel, byggde sina egna, enkla karosserier och det var mycket ovanligt att någon
fristående karosserimakare anlitades för
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att bygga ett karosseri på ett MG-chassi.
Men undantag finns.
Efter skolan skulle Charles Ward Junior
studera vidare för att bli läkare, om han
själv hade fått bestämma, men pappan
hade tvingat honom att börja arbeta i familjens firma och lära sig allt om det avancerade hantverket i karossbyggeri. Han
lärde sig mycket under de här åren och vid
fyllda 31 tyckte han att det var dags att
bygga sitt mästerstycke, som han skulle
kalla The Symphony.

Till vardags körde han en i England ganska vanlig liten MG TA från 1936. Efter ett
omfattande arbete med att förstärka MG
TA-chassiet kunde Charles Ward Junior
bygga en kaross helt och hållet efter en
egen design. Han fick möjlighet att utnyttja alla maskiner som fanns i fabriken och
på det visat fick han skapat en kaross som
var helt annorlunda jämfört med de enkla
karosserier som MG i vanliga fall använ-

de som standard. I
den första designen
hade Charles Ward
Juniors MG svulstiga framskärmar
som slutade precis före dörrarnas
framkant. Liknande
skärmar
omslöt
också
bakhjulen.
MG-grillen
behöll
han i stort sett
oförändrad liksom
de separata framlyktorna. Framifrån
såg bilen fortfarande ut som en
MG men från sidan
gav den ett helt annat intryck. Man ska
komma ihåg att en
MG TA har en totallängd på 3.50 m och
en bredd på 1.40 m. Det är inte en särskilt
stor bil. Det är precis att två personer kan
sitta bredvid varandra i det enda sätet. Eftersom det är en öppen bil får passageraren sitta med vänsterarmen litet utanför
karosslinjerna. Charles bil är lika liten som
originalet men den har ett något förlängt
bakparti för utseendets skull. Bilen är
byggd med den teknik som fanns tillgänglig på 1930-talet. Park
Ward var tidiga med att
använda pressade stag
i stål, medan karossplåtarna vanligen gjordes i
alumunium. Karosskorgen var dock på traditionellt vis byggd i askträ.
Även om den allra senaste karosseribyggartekniken användes och
medförde att man kunde
spara några kilon, så var
den här MG:n ändå bra
mycket tyngre än en MG
TA i standardutförande.
Charles tvingades därför att förstärka det rätt
klena chassiet för att det
skulle klara de nya påfrestningarna. Även den
fina suffletten och dess
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konstruktion bidrog till den extra tyngden.
Han försåg också sin MG med en Arnott supercharger, alltså en kompressor, som gav
den lilla motorn litet extra styrka. Det tog
honom ett år att bli färdig med karossen.
Han använde sedan bilen de närmaste sex
åren. Av okänd anledning satte han sitt
eget namn på skapelsen - The Symphony.
1946 tyckte han att det var dags att uppdatera skapelsen med modernare framskärmar som inspirerades av Park Wards
designer av Rolls-Royce och Bentley vid
samma tid. Han passade också på att ersätta MG-grillen med en sportigare strömlinjeformad plåt men ångrade sig snart och
gick tillbaka till den ursprungliga grillen.
Efter fyra år ställdes bilen undan.
En MG-entusiast från Holland fick 1985
höra talas om att det fanns en udda MG i
en lada. Han begav sig genast iväg dit och
bland diverse skrotbilar hittade han den
udda MG:n som hade stått där i 26 år. Han
köpte den på direkten och började en lång
renovering. Han var starkt imponerad av
hur välbyggd karossen visade sig vara när
han tog ner den i atomer och satte ihop
den igen. Hela den komplicerade renoveringen tog honom sju år med anlitande av
många olika experter. När bilen var färdig

hade den den ursprungliga MG-grillen som
satt på bilen när den hittades 1985. Efter
några år fick den holländske entusiasten
för sig att han skulle återskapa den förlorade strömlinjeformade grillen. Det är så
den ser ut idag.
Man kan fråga sig om den här MG:n i ett
enda exemplar ska anses vara en MG med
Park Ward-karosseri. Det är ingen tvekan
om att han som har gjort den är Charles
Ward Junior. Det finns dokumentation bevarad både i bilder och ord om arbetet han
gjorde. Själv använde han inte namnet
Park Ward utan The Symphony när han
relaterade till sin bil. Firmanamnet Park
Ward går tillbaka till när företaget bildades
av de två stiftarna W M Park och Charles
W Ward 1919. Rolls-Royce Ltd förvärvade
Park Ward 1939. När Charles Ward den
yngre hade byggt färdigt sin MG så ägdes
fabriken alltså inte längre av hans pappa.
Rolls-Royce Ltd har aldrig byggt något karosseri till en MG. Även om MG:n till stor
del byggdes med resurser från Park Wardfabriken, så bör alltså per definition MG:n
anses vara en Charles Ward snarare än en
Park Ward. Om den lilla detaljen egentligen har någon större betydelse...

FAKTARUTA MG T TWO SEATER STANDARD
Motor: 4 cyl 1 292 cc 52 bhp (10 RAC HP)
Däck: 4.50x19
Hjulbas: 2.35 m
Spårvidd: 1.20 m
Vikt: 870 kg
Pris: GBP 222
Prestanda:
0-100 ca 25 sek
Toppfart: 128 km/t
(Autocar Road Test 18 Sept 1936)
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FRÜHJAHRSTREFF I HAMBURG
Claes-Thure Flinck

Torsdagen den 12 maj omkring klockan
halv fem anlände Kjell Andersson och undertecknad till hotell Grand Elyssé i Hamburg efter att Kielbåten blivit försenad på
grund av motorhaveri och därför fick avvakta ledig kajplats i Kiel. Efter att vid ankomsten till hotellet Grand Elyseé i Hamburg ha ställt upp bilen framför hotellet för
fotografering och en snabb incheckning
promenerade rallydeltagarna till bryggan

vid Alte Rabenstrasse där en båt låg och
väntade på att få ta oss ut på en och en
halv timmas rundtur på Aussenalstern,
som har en yta av 165 hektar att jämföra med Binnenalsterns 19 hektar. Under
rundturen serverades vi ett glas sekt samtidigt som vi kunde se seglare och surfare
utnyttja vattenytan. Efter båtfärden vandrade vi tillbaka till hotellet för middag.
I rallyt deltog 45 fordon av olika
årsmodeller från förutom Tyskland
också England, Danmark, Belgien,
Frankrike och Österrike, också Kjell
och undertecknad från Sverige.
Nästa dag startade vi efter frukost
klockan nio med våra bilar och
körde till Maritima museét på Koreastrasse.
Enligt en artikel i Göteborgs-Posten
lördagen 13 september 2009, skriven av Horst H Schoop, är museét
inrymt i det historiska kajskjulet
B och öppnade efter ombyggnad
2008. Det ligger i den del av Hamburg som tidigare varit ett gammalt
varvsområde som håller på att för61 - RREC SCANDINAVIA

buss till Elbbrücken i St. Pauli för att där
gå ombord på en båt och göra en cirka fyra
timmars hamnrundtur medan man intog
middag ombord. Vid färden ut ur hamnen
på Elbe kunde vi bl.a. skåda stora enorma
containerfartyg och kryssningsfartyg, tjusiga villor på stränderna vid Blankenese,
Airbus fabrik för framställande av delar till
deras flygplan. Hamburgs hamn är verkligen enorm.

Efter cirka en och en halv timmas guidning av mycket kunniga guider körde vi
till slottet Woterseen, uppfört i barockstil,
för intagande av lunch. Härefter återfärd
till hotellet för att klockan 18.45 åka med

Påföljande dag, lördag, gav vi oss iväg
klockan halv nio för att köra till slottet i
Eutin, där vi ställde upp bilarna framför
slottet. Efter en timmas guidning intog
vi vår lunch på slottets innergård. Slottet
har tidigare varit residens för biskopen i
Lübeck och senare för hertigen av Oldenburg. Under åren 1716 – 1727 genomgick
slottet en om- och återuppbyggnad av den
svenske byggmästaren Rudolph Matthias
Dallin (1680-1743).
Kaffe efter lunchen på slottet Eutin

vandlas till stadsdelen CityHafen – ett jättelikt byggprojekt.
Det är ett fantastiskt museum i tio plan
som visar fartygens och sjöfartens utveckling genom tiderna från segelfartygen till
dagens fartyg, navigationsinstrument,
ordnar, vapen, uniformer, fotografier, arinmålningar, modeller av fartyg, marinmotorer och allt som har samband med hav
och sjöfart.

En museimodell, helt byggd i LEGO
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Hamnturen
kvarter.....

visade

på

Färden fortsatte sedan över Stendorf och
Güldenstein till Hasselburg för kaffe och

exklusiva

......och flera typer av fartyg, som denna
hjulångare

Vi parkerar vid slottet i Güldenstein
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kaka. Schloss Hasselburg hade en mycket
stor samling av musikinstrument. Härefter
åkte vi tillbaka till hotellet för galamiddag
där vi serverades atlantisk hummer med
marinerade potatis i kryddpesto, limeolja
och och saffransmajonnäs, sedan sherrysopppa med vårtryffel innan vi fick gå och
ta för oss av buffén bestående av hjortfilé, stekt fiskfilé med grönsaker och rosmarinpotatis, pasta och därefter en stor
jordgubbsbuffet bestående av mousse av
jordgubbar och rabarber, glassbomb med
jordgubbar och Grand Marnier.
Nästa dag, söndagen den 15 maj, avslutades rallyt med ett besök på bygget av den
nya operan, Elbphilharmonie, som ligger
nere i den nya stadsdelen Cityhafen, där
vi som enskild grupp fick guidning av en
kvinnlig ingenjör som skötte alla guidning-

arna. Efter att ha undertecknat en försäkran att vi inte skulle rikta några skadeståndanspråk i händelse av en eventuell olycka
och iklädd skyddshjälm vandrade vi runt
i byggnaden vars kostnader ingen kunde
uttala sig om. Budgeten hade överskridits
flera gånger. Man hade beslutat att i byggnaden inrymma ett hotell för att på så sätt
få bidrag till finansieringen. Själva operan
skall hänga liksom ”fritt” inne i byggnaden.
Byggarbetsplatsen var mycket väl städad
från allt löst material. Vi fick vandra uppför de nio trapporna. Några hissar hade
ännu inte installerats. Där uppe kunde vi
njuta av en fantastisk utsikt över Hamburg
bakom enorma fönster som framställts och
genomgått olika behandlingar på flera olika platser i Tyskland för att kunna uppfylla
alla krav på säkerhet och hållbarhet.

Rallyfolk och våra bliar är måltavla för fotografer

Vacker uppställning på Schloss Hasselburgs slottsgård
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”Die Elbphilharmonie”, en fantastisk skapelse i halvfärdigt skick
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deras fina Rolls-Royce Silver Cloud II för att se rallybilarna och träffa deltagarna när de checkade in.
Den här dagen skulle deltagarbilarna granskas av
tävlingsledningen för att
se om de kunde godkännas. Granskningen bestod nog huvudsakligen i
att man kontrollerade att
FIVA-passet fanns med.
En annan åskådare som
hade sökt sig till startplatsen var Eric Carlsson på
taket (”on the roof” som

FIVA-rallyt
2011
Jan Segerfeldt

Det hade blivit Sveriges och Automobilhistoriska Klubbens tur att anordna FIVA
World Rally. Förra gången i Sverige var
1983 och då drog 65 gamla bilar från Göteborg till Stockholm. Eftersom det är ett
internationellt rally krävs för deltagande

att man har ett så kallat FIVA-pass. 2011
års Midsummer World Rally startade i Stenungsund och gick till Stockholm tur och
retur. På vägen passerade man Skövde,
Örebro, Stockholm, Södertälje, Linköping,
Jönköping och åter till Stenungsund. På

många ställen hade lokala
gammelsbilsklubbar mött
upp i stora skaror. Ett sådant ställe var Nyköping
där man visade upp sig
på stora torget inför cirka
1 000 åskådare. Ett besök
hos Anders Rohdin i Trollhättan var också inlagt
som en viktig hållpunkt
på återvägen. En dryg
vecka och långa dagskörningar för deltagarna
krävde att de ställde upp
med bilar som de verkligen kunde lita på. Kan det
ha varit därför inga engelsmän hade anmält sig?
Hur som helst hade i stället många tyskar valt att
delta och märkligt nog ofta med engelska
bilar.
Lars-Bertil Nilsson med maka men utan
hund och med mig som dess ersättare
körde upp från Göteborg till Stenungsund i

det stod på hans T-shirt), en herre som på
1960-talet verkligen gillade att köra rally
men med något tuffare förutsättningar än
här. Eric är nu 82 fyllda och kör väl med ålderns rätt inte riktigt lika vårdslöst längre.
Det var totalt nio Bentley och två RollsRoyce bland de startande. Två Bentley var
från Cricklewoodtiden, de bilar man numera ofta kallar W O Bentleys, en 3 litre
Speed Model open tourer från 1926 med
Eberhard Blumenstock från Tyskland och
en Bentley 4 1/2 litre open tourer från
1928 med Anders Tysk som inte är tysk
utan svensk! Det var många Derby Bentleys, bland annat en 4 1/4 litre från 1939
med kaross av Vanden Plas körd av Gerd
Köpcke från Tyskland. En mycket ovanlig
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Två RREC-medlemmar
hade
också
ställt upp. Den ene
var Otto Krogh som
inte missar en chans
att verkligen få köra
mycket med sin 3
1/2 litre Park Ward
drophead coupe. Den
andre var Preben Pedersen med sin Bentley S 1 saloon med
kaross av Hooper &
Co. Två danska medlemmar således. Men
var fanns de svenska
medlemmarna?
Bentley Mk VI från 1949 med drophead Christian Kugelberg från Sverige kom i sin
coupe kaross av Park Ward kördes av J J Rolls-Royce 20/25 drophead coupe från
Dolleman från Nederländerna.
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1933. Litet mer långväga gäster
var Pavol Arnold som hade kommit
ända från Slovakien i sin fina tvåfärgade Rolls-Royce Silver Cloud
III standard saloon från 1963.
Ett så här stort rally kräver enorma
förarbeten och ofta är de internationella deltagarna ganska vana vid
att få allting serverat, inklusive reparationer och översyn av bilarna
under rallyts gång och det duger
inte med vad som helst när det
gäller hotellstandarden. Ett tufft
jobb för arrangörerna således. Nu
hade Automobilhistoriska Klubben
som tur är tillgång till resurser internt i form av våra klubbmedlemmar Lars Nord och Håkan Johansson, gamla rallyrävar som vet hur
man genomför ett rally så att de
flesta blir nöjda och bara några få
gnällspikar. Visst var det bilar som
bröt ihop på vägen (vissa bröt ihop
hela tiden) men ändå verkar det
mesta ha funkat tillfredsställande.
Åtminstone om man får tro de rapporter som har skrivits på nätet om
rallyt. Några filmer från rallyt finns
inlagda på Youtube där man kan se
bilarna i aktion.
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1976 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
551
801
988
1.171
1.348
1.544
1.784
2.023
2.140
2.451
2.742
kr. 1.361

Ansvar
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1977 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

Massiva material
Naturliga ytor

kr. 4.081

Ansvar
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
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

www.gad.se

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk

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

Ansvar + kasko
1.354
1.972
2.429
2.883
3.316
3.798
4.389
4.976
5.263
6.031

www.gad.se

Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Bentley og Rolls-Royce til salg
Da jeg vil nedbringe antallet at mine Bentley og Rolls Royce biler i min
samlingudbyder jeg herved følgende til salg.

Rolls Royce Silver Spur. 1986
Hvid                   51.000 km

Bentley Arnage 2002 red label.
Peacock blue    3000 km

Bentley Eigth 1991.
Peacock Blue.                  165.000 km

Rolls Royce Silver Spur. 1988
Cardinal red      45.000 km
Alle ovennævnte biler er I tip top
stand og med lave km

Annesofie & Thomas Pasfall

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

Alle sælges incl moms. med eller uden
DK registreringsafgift. Bilerne kan også
sælges tax-fre (Uden DK reg afg)
Oplysningher om priser etc kan fås ved
henvendelse pr mail til odn@dna.dk,
Eller pr telefon +45 40104711.
Bilerne fremvisning kun efter aftale
Rolls Royce Silver Spur. 1993
Sort.                 107.000 km
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Ole Damgaard-Nielsen
Kollerødvej 49 – 51
3450 Danmark.
Tlf: 40104711
73 - RREC
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Rolls-Royce Silver Spirit, årg. 1984
Registreret på danske nummerplader – afgiften på kr. 270.000 ER altså betalt!
Fantastisk dejlig og smuk bil som jeg selv har kørt i. Bilen har kørt 97.500 miles.
Pris 290.000,00 dkr.
Aage Selnø
Tlf. +45 2840 3232

Rolls-Royce Silver Spirit, årg. 1984
Pæn og dejlig bil, rustarbejde ER ordnet. Bordeaux rød. Bilen er på engelske plader og
sælges uden dansk afgift. Bilen har kørt 124870 miles.
Pris dkr. 95.000,00 + afgift
Aage Selnø
Tlf. 2840 3232

Delar till salu

Rolls-Royce Corniche, årg. 1988
Meget velholdt, ingen rust, med en top der er som ny. Bilen har kørt 72.320 miles.
Sælges uden afgift. Kongeblå. En pragtfuld bil.
Pris dkr. 295.000,00
Aage Selnø
Tlf. 2840 3232
RREC
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Till Silver Shadow:
1 st kylargrill 65-73, obegagnad
2 st renoverade topplock med nya ventiler
1 st mittkonsol 1971-81

12 000.7000.-/styck
500.-

Till Silver Spirit:
2 st framstötdämpare, nya
2 st framfjädrar u be skick
1 st subframe 1966-85

lämna bud
500.-/styck
10 000.-

Allmänt:
1 st drivknut till Shadow eller Spirit
Växelväljarmotor 69-72 till R-type eller MkVI
1 st växellåda med mindre skada
4 st nya däck 6.70-16

lämna bud
lämna bud
lämna bud

Ring för mer information
Tommy Strömberg
Saltsjöbaden
tel +46 (0) 705 171877
75 - RREC
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Var rädd om originaldelarna!

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

Ylva Nilsson, leg. tandläkare • Ann-Cathrin Carlsson, leg. tandsköterska •
Sylvia Östlund, leg. tandhygienist • Linda Tulldahl, leg. tandhygienist

Sekretær:
Søren Markdal
Fredensvej 5
8860 Ulstrup, Danmark
Tlf. +45 8646 3616
email: sekretaer@rrec.dk

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

www.kastanjekliniken.se
Östra Ågatan 39, Uppsala
tel. 018-13 80 12

Svenska Sektionens styrelse och funktionärer
Ordförande Lars Nord
Tel 08-55080230, 070-3957558
chairman@rrec.se
Ordinarie ledamöter
Håkan Johansson , vice ordf
Tel 013 – 730 66, 070 – 590 55 58
vicechairman@rrec.se
Karl-G Giertz, Kassör
Tel 08-530 240 64, 0705-22 92 58
treasurer@rrec.se

Suppleanter
Kai Adolfsson
008-7454878
kai-adolfsson@telia.com
Rune Johansson
Tel: 0586-44247, 076-2247705,
runepolis@hotmail.com
Lasse Amarald, Teknisk samordnare
Tel: 08-54137279, 070-7774035

Per Östlund, Annonser
070-5374330
per11@telia.com

Distriktansvariga
Sydvästra Sverige:
Göran Berg, tel: 070-8108118
goran.berg@rrec.se

Roberth Nironen, sekreterare och webmaster
Tel 0703-99 17 65
secretary@rrec.se

Sydöstra Sverige:
Rune Johansson, tel: 076-2247705
runepolis@hotmail.com

Mona-Lisa Illingworth Internationell sekreterare
Tel 0524-21 310, 0705-38 96 95,
cloud1@telia.com

Västra Götaland,
Kjell Lind, tel: 070-9820255
kjell_lind@swipnet.se

Jan Segerfeldt, redaktör
Tel 031-29 29 46
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Norrland,
Roberth Nironen, tel: 070-3991765
roberth@nironen.se

Den norske seksjonens styre og funksjonærer
Formann
Åge Antonsen
Mobilnr. 975 77 464
Email: age.ant.rrec.no@gmail.com

Styremedlem
Tom Brubak
Mobilnr. 90838670
Email: Brubak@online.no

Redaktør
Ivar Engerud
Tel 901 72 980
iengerud@online.no

Sekretær/Kasserer
Jens E. Rønneberg
Mobilnr. 920 11 298
Email: jensroen@online.no

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

Besiktigelsesmann Oslo
Emil Stenstadvold
Tel 67139051 Mobil 97657745

Styremedlem
Odd Moen
Mobilnr. 900 31 177
Email: odd.moen@auto-askim.no

Oddvar Birkedal
Mobilnr. 91113210
Email: birk@statoil.co

Besiktigelsesmann
Trondheim
Per Ramsøskar
Tel 72 58 55 84

Annonsregister
Auto-Askim
Bentley
Bentley og Rolls-Royce til salg, Ole Damgaard-Nielsen
Bil & Industribromsar
Bil & Maskin KB
Dan S-born Refining
English Car Care
GAD
Kastanjekliniken
Kim Vintage Cars
Norrorts Bil & Van Service
Melsom
Munkebo Kro
Nynas AB
PASCO AB
Prinfo Alfredssons AB
Rohdins Automobile Service AB
Veteranforsikring Danmark
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NYA MEDLEMMAR

BÄSTA BIL TILL LÄGSTA PRIS !!

Den norske seksjonen:
Egild Roger Kristiansen, Karseveien 8B, 7340 Oppdal
Gunnar Laukholm, Peter Grubensgate 2B, 8624 MO i Rana
Vi ønsker dere velkommen til RREC.
Svenska sektionen
Richard Larsson, Huddinge RR 25/30 HP, Park Ward Coach Work, 1938
Leif Ericsson, Hovås, Bentley Continental GT, Sedan, 2006
Hans Örming, Saltsjöboo, Bentley Arnage T, Mulliner, 2002
Olov Åström, Ärla, RR 20/25 HP, Frieslane & Webb, 1935
Dick Schacht, Båstad
Cecilia Hellke, Allerum, RR S Cloud III, Std Saloon, 1964
Conny Djupfält, Fredriksdal, RR S Spur, Std Saloon, 1988
Ove Wrang, Nyköping, RR S Spirit, Std Saloon, 1989
Christer Byhr, Göteborg, Bentley S3 Continental, Mulliner Park Ward, 1964
Peter Wittbeck, Västra Frölunda, RR S Spur, Std Saloon, 1987
Christer Johansson, Mellerud, RR S Spirit, Std Saloon, 1981
Flavio Semeraro, Handen

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.

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.

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:
Kurt Dahl, Lysagervej 25, 2920 Charlottenlund.
Simon Mott, Fovsletvej 4, Vonsild, 6000 Kolding –
Rolls-Royce Phantom II, årg. 1934
Thomas Eje, Nedervej 6, 6470 Sydals –
Rolls-Royce Silver Shadow II, årg. 1976, Bentley Arnage.
Torben B. Haagensen, Marievej 22, 2900 Hellerup –
Rolls-Royce Silver Shadow, årg. 1970

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.

Bentley R-Type 1953, Vinröd och svart med
vackert duvblått skinn. En synnerligen fin
Bentley i bästa skick. Stor taklucka och bord
i baksätet. Välkänd bil i RREC.

Vi ønsker jer velkommen i klubben og håber at I må få stor glæde af
medlemskabet.
Aston Martin Virage Volante 1991. Premiärbilen från Birmingham utställningen. Unik bil,
endast tillverkad i Ett exemplar. Körd endast
1000 mil.

Bentley Brooklands 1996, Racinggreen med
vacker beige skinninredning och matchande
mörkgrön piping och mörkgröna mattor. En
mycket vacker bil i ett utomordentligt gott
skick.

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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