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RREC Danish Section

Hjemmeside: www.rrec.dk
Oplysninger om medlemskab se info på hjemmesiden

Den Danske sektion
MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Formandens hjørne

Alle medlemmer i klubben ønskes 
hermed et rigtigt godt nytår 2012, 
med ønsket om en spændende og 
aktiv sæson, der ligger lige rundt om 
næste vejkurve.
Som den første officielle aktivitet, har 
vi allerede i februar/marts afholdt 
vore ”forsinkede”julefrokoster i Øst 
og Vest, som annonceret i sidste 
nummer.  Vi udtrykker vor største tak 
til arrangørerne for det store arbejde.
Den næste event, der står for døren 
er besøg på Essen Messe i Tyskland i 
marts.
Og det helt store i år bliver uden tvivl 
årsmødet i Kr. Himmelfartsferien, 
på Skagen, hvor vi venter mange 
deltagere fra alle vore venskabslande. 
Husk at benytte tilmeldingen på 
internettet, så snart som muligt. 
Bemærk den flotte omtale i den 
engelske Bulletin (B310), der netop er 
udkommet i jan/feb.12.
Årets danske generalforsamling afholdes 
om torsdagen den 17. maj.
Bestyrelsen har netop i uge 6 afholdt sit 
årlige bestyrelsesmøde på intet bedre 
end Strøjers bilsamling i Vedstårup. En 
fantastisk unik bilsamling i Danmark. Tak 
til Strøjer for lån af lokaler.
Her blev det besluttet, at den 10 år 
medlems nål som alle medlemmer, der 
har været medlem af RREC i 10 år efter 
ansøgning kan købe i Hunt House, vil 
blive indkøbt af sectionen og foræret som 
en cadeau’ af sectionen, således at den 
automatisk bliver sendt til det enkelte 
medlem, når dette opnås. Tilsvarende 
fremsendes 20 års nålen, som hidtil, 
direkte til medlemmerne fra Hunt House 
når dette er aktuelt.
Bemærk at vore norske venner i år holder 
25 års jubilæum, og at dette holdes den 
19-20 august i Oslo. Se nærmere herom 

i bulletinen og reserver datoen i god tid, 
hvis I ønsker at deltage fra dansk side.
I år, har vi fra bestyrelsen (DK-section)  
besluttet, at deltage i det årlige fællesmøde 
for alle sektioner, fra hele verden, der 
afholdes i Hunt House 30. marts til 1. 
april, idet det for første gang i mange år, 
nu afholdes på en dato, der ikke falder 
sammen med Essen-messen i Tyskland, 
så vi vil deltage med Frank Frandsen og 
undertegnede, og vi vil forsøge at give et 
referat fra mødet i en senere bulletin.
Læg også mærke til at det årlige ”RREC 
Annual Rally 2012” igen i år afholdes på 
Rockingham Castle i Leicestershire, den 
15.- 17- juni. Her er det morsomt, at  
kunne beskue flere tusinde Rolls-Roycer 
og Bentley’er, opstillet efter mærke og 
årgang, i en fantastisk orden. Der er 
også køb og salg af RR/B, og et kæmpe 
stumpemarked. 

Det er en fantastisk  oplevelse at være 
der, så det kan kun anbefales, at prøve at 
deltage. Man kan godt flyve dertil, uden at 
medbringe egen vogn.
Den 22. juli 2012, vil der være ”Åbent 
hus” i Hunt House så alle medlemmer, 
der ikke har set Hunt House kan få en 

mulighed for at se alle de spændende ting, 
omkring Rolls Royce, og dens historie samt 
tekniske udvikling, der er udstillet her. Det 
er rigtigt interessant, og der er vedlagt 
tilmeldingsformular ved bulletin (310).

God sæson ønskes af Formanden.

Kjære medlemmer

Takket være Ole Bjerknes stå på vilje og 
godvilje fra Tommy Hermanrud fikk jeg 
julegaven jeg ønsket meg i siste Bulletin.

Tommy har sagt ja til å bli vår nye web 
redaktør og er i god gang med å mod-
ernisere vår hjemmeside. Når dere leser 
dette så er nok siden vår oppe og i drift.

Så gå inn på rrec.no og les om våre aktiv-
iteter for 2012.

Først ute denne gangen er vårt tekniske 
seminar i mai, og etter dette er det bare å 
samle krefter til vårt 25 års jubileum som 
finner sted 17. - 19. august.

Vi har gjennomført sesongens første sty-
remøte og jeg fortsetter med årsmøte i 
England i mars/april. 

Det blir i år ingen spesiell samling for de 
kontinentale seksjonene, men en halv 
dags sammenkomst, med gjensidig infor-
masjon om hva vi driver med i de forskjel-
lige seksjonene finner sted fredagen før 
AGM starter.

For første gang vil jeg ikke være hjemme i 
Norge på 17.mai, men vil tilbringe dagen i 
Danmark på deres Kristi Himmelfarts rally 
i Skagen.

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

Den norske seksjonen

Vi blir flere biler fra Norge og vi tar med 
Norske flagg, og min kone har fått beskjed 
om at bunadsplikten den 17. mai gjelder 
også i Danmark.
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

RREC Swedish Section

Hemsidan: www.rrec.se

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

Svenska sektionen

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Bäste Medlem,
 
Våren är runt hörnet och snart är 
det dags för årets första bilutflykt. 
Hoppas vi får en fin vår , sommar och höst 
så att vi riktigt kan njuta av våra bilar 
tillsammans med våra vänner i klubben. 
 
Årsmötet äger rum 1-3 juni på Åker-
by herrgård i närheten av Nora 
i Bergslagen, och givetvis hop-
pas jag många kommer att deltaga. 
Nytt för i år är att vi har planerat två 
tekniska seminarier ett för efterkrigs-
bilar med Steve Lovatt från RREC den 5 
maj i Kungsbacka söder om Göteborg och 
ett för förkrigsbilar med R.Pierce Reid 
från RROC/USA den 29-30 juni i Stock-
holmstrakten. Hoppas många tar tillfäl-
let i akt att lära sig mer om sina bilar. 
Mona-Lisa och Derek Illingsworth föl-
jer upp sina tidigare internationella ral-
lyn med Rally Alsace i vinområdet nära 
Strassburg med flera utflykter bl.a. till 
det berömda Schlumpfmuseét i Mulhouse. 
Samtidigt äger också den traditio-
nella och trevliga bilträffen hos Roh-
dins i Trollhättan rum den 8 september. 
Förutom allt detta planeras många lo-
kala aktiviteter samordnade av våra 
lokalrepresentanter runt om i landet. 
Vi kommer också att kontinuerligt 
lägga ut de arrangemang vi är väl-
komna att deltaga på som ordnas av 
Automobilhistoriska klubbens Rolls 
Royce/Bentley sektion på hemsidan. 
Håll er uppdaterade via Kalendern på hem-
sidan!
 
För er som missade resan vi arrangerade 
till Annual Rally i Rockingham förra året, 
finns givetvis möjligheten att åka på egen 

hand. I år är Annual Rally planerat till 15-
17 juni. Jag besökte detta arrangemang 
förra året för första gången och kan verk-
ligen rekommendera ett besök för alla 
Rolls Royce/Bentley entusiaster. Här finns 
tusentals bilar av de flesta modeller och 
utföranden plus tillbehör och reservdelar 
till våra bilar. 
 
Min förhoppning inför denna nya säsong 
är att fler av våra medlemmar lockas att 
deltaga på någon eller några av alla akti-
viteter som är på G. 
 
Bästa Hälsningar 
Lars Nord 
Ordförande RREC svenska sektionen

Vi gleder oss og må innrømme at det å 
lage hyggelig rally… det kan våre Danske 
venner.

Og når vi er inne på reiser.

Vår utmerkede sekretær og kasserer, Jens 
E. Rønneberg har sendt meg informasjon 
om at DFDS faktisk har ferge fra Brevik til 
Immingham i England. Dette er en frak-
tferge som har lugarer for sjåfører/pas-
sasjerer og går fra Brevik mandager og 
fredager.

For booking krs.booking@dfds.com eller + 
47 3810 5500.

Omtalte i siste Bulletin selskapet Water-
Circles A/S som også betegnes som LMK 
forsikring.

Jeg opplever at tilbakemeldingene er gode 
på behandling og service, og at medlem-
mer har spart opp til 10 tusen kroner ved 
å bli totalkunde i LMK forsikring.

Jeg har også byttet og kom billigere ut, 
og håper at dere som ennå ikke har byttet 
kontakter LMK forsikring for fordelaktig 
forsikringstilbud.

Og alle de pengene dere nå kommer til 
å spare på forsikring, forslår jeg at dere 
bruker i helgen 16-19. august på vårt 25 
års jubileum på Quality Hotel Leangkollen 
i Asker, slik at jeg får anledning til å tre-
ffe dere til et fabelaktig og hyggelig 25 års 
jubileum.

Ønsker dere alle en fin vår og tar med 
et ønske om at ingen får uventede prob-
lemer når godbilen skal startes etter vin-
teropplag. Og får du problemer så har vi 
jo Svein og Auto Askim som ordner det 
meste.

God start på 2012 sesongen til dere alle.

Åge Antonsen
Formann RREC Norwegian Section

BENTLEY EXPERIMENTAL SUV, 
Varför inte?

Senaste nytt från Geneve
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KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG

Danska sektionen

22 – 25 marts 2012 Techno Classica Essen (Essen Messe), www.siha.de

16 – 19 maj 2012 RREC DK Årsmøde – “Træf på Toppen” se www.rrec.dk och sid 10

5. juni 2012 National køredag – Arrangement på bl.a. Kastellet og på Wedelslund 
Gods se www.wedelslundgods.dk 

8 – 9 juni 2012 Englændertræf i Løgumkloster. Oplysninger på tlf. 7474 4483, mobil 
5189 2758 eller mail: englaender@forum.

10. juni 2012 Gisselfeld Klassisk Motorshow samt Gavnø Classic Autojumble & 
Concours de Charme.

22 – 24 juni 2012 Classic Race Aarhus, www.craa.dk

4 – 5 august 2012 Copenhagen Grand Prix, www.chgp.dk

7 – 8 september 2012 Garagetræf hos Rohdins Automobil Service, Trollhättan, 
Sverige

Norska sektionen

17 - 19 augusti 2012, 25 års jubileumsrally i Oslo, se siden 11

Svenska sektionen

Måndagen den 26 mars, K.A Almgrens Sidenväveri
Besök på K.A. Almgrens Sidenväveri, Repslagaregatan 15A, Stockholm. Detta väveri 
är norra Europas enda kvarvarande sidenväveri. Vi samlas klockan 18.00 för en guidad 
visning i väveriet och får höra historien om dess tillkomst och verksamhet under de 
178 år som de existerat. Det finns också tillfälle att handla i butiken. Kostnad för entré 
och guidning cirka kr 100:--.
Efter visning och handlandet som beräknas ta 1½ -2 timmar så planerar vi att ta en 
enkel bit mat på någon närbelägen restaurang, kanske väveriets egen restaurang ”Si-
denkällaren” är öppnar om vi är tillräckligt många.

EVENEMANGSKALENDER
LUNCHER I STOCKHOLM OCH GÖTEBORG

Luncherna i Stockholm: Som vanligt träffas vi på Belgobaren i Freys Hotel kl 12.30 för-
sta måndagen i månaden, med början den 6 januari 2012. 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 vår 
fortsättningsvis den 31 janari 2012 . Välkomna. Kontaktperson Claes-Thure Flinck tel 
031-930066

Vidare upplysningar och anmälan senast den 20 mars till Håkan Johansson, vicechair-
man@rrec.se eller telefon 070-5905558.

17 maj , Ångbåtsutflykt till Birka med s/s Ejdern. Avgång från Borgmästarudden, Sö-
dertälje klockan 10.30.
Lunch på Restaurang Särimner på Birka klockan 12.00.
Guidning på Birka klockan 13.00.
Avresa klockan 14.30, eftermiddagskaffe ombord, åter i Södertälje klockan 15.45.
Kostnad kr 395:--/person.
I detta ingår båtresa Birka t.o.r., lunch (sallad, dryck, varmrätt, kaffe), guidning på 
Birka, eftermiddagskaffe på hemresan.

Anmälan och betalning senast den 30 april 2012 till Håkan Johansson, 
epost: varderingskonsult@hotmail.se
Vidare upplysningar lämnas av Håkan Johansson, 070-5905558.
Plusgirokonto 871917-1.
OBS! Deltagarantalet är begränsat anmäl er snarast. Se vidare på hemsidan

20 maj 2012, Detta arrangemang tar oss till ett besök och guidad tur på Skånela-
holms Slott med efterföljande lunch på The Nut House. 
Vi träffas på Skånelaholm Slott 10.00 visning startar 10.30 (vägbeskrivning lägger vi 
på Hemsidan) 
Då Slottet har begränsade resurser för visningsverksamheten  och dessa måste pla-
neras, vill jag ha en deltagaranmälantill mitt mail rune.sahlberg@telia.com, tala gärna 
om vilken bil du tar.

20 maj 2012, Tjolöholm där vi har en egen monter, sid 11. Anmäl diG och din bil till 
Jan Segerfeldt, 031-292946, e-mail jan.segerfeldt@glocalnet.net.

26 maj 2012, Skåneträffen. Vi startar med ett besökhos English Car Care i Lödde-
köpinge där  Stephen Pike håller öppet hus för entusiaster med engelska bilar av alla 
märken. Samling mellan kl 10 - 11. Det bjuds på lätt förtäring.
Därefter kör vi till Sofiero Slott som firar den stora Rododendrondagen. Lucia Dieden 
guidar oss i parken (tack Pele Borgström för det!). Vi äter lunch på Slottsrestaurangen. 
Begränsat antal deltagare, först till kvarn...
Anmälan senast den 12 maj till Göran Berg, hhelst per e-mail goran.berg@rrec.se, alt 
tel 0708-108118, som också svarar på frågor.

1 - 3 juni 2012. Årsmöteshelg se sid 16 o 17

3 - 9 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 Ri-
beauville, 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.
Se sidorna 14-15

Mona-Lisa på;  cloud1@telia.com
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RREC 
är på plats 
med egen monter

Anmäl dig och din bil till
Jans Segerfeldt,
tel 031-292946
e-mail: jan.segerefdt@glocalnet.net

   Træf på T
oppen 

Den  danske section inviterer til ”Træf på Toppen” hvor vi skal indlogeres på Color Hotel 
Skagen hvorfra vores ture de kommende dage vil være udgangspunktet. For de utålmodige vil 
der være mulighed for indkvartering allerede onsdag aften den 16 maj 2012. 
 

Vi skal besøge mange af områdets seværdigheder, men det sociale samvær  og afslappethed er 
sat i højsædet. Nedenstående er blot en lille appetitvækker i det overflødighedshorn af oplevel-
ser arrangørerne planlægger. 
 

Den tilsandede kirke, Grenen og ”Sandormen” 
Kirken, hvis navn er Sct. Laurentii kirke, menes opført i sidste halvdel af 1300
-tallet og var på den tid den største i Vendsyssel. Sandflugten, som begyndte 
i det 16. århundrede, nåede kirken i slutningen af 1700-tallet. Menigheden 
måtte grave sig ind, når der var gudstjeneste. denne kamp varede til 1795 
hvor kirken efter kongelig ordre blev nedlagt.  

 

Vi bliver transporteret ud på Grenen hvor vi 
hvis vejret tillader det får mulighed for at 
komme helt ud hvor Skagerrak og Kattegat støder sammen så 
bølgerne ruller mod hinanden!  Ideen med Sandormen, som 
transporterer personer ud til Grenens spids, stammer fra slut-
ningen af 40′erne. På daværende tidspunkt hentede man ral 
fra Grenen til de mange byggerier, der var kommet i gang 
efter krigen. Historien fortæller, at under kørslen på Grenen 

var der mange besøgende, der spurgte om et lift med køretøjerne, der blev brugt til at hente 
rallet. Et lyst hoved tænkte: “Hvorfor ikke gøre dette til en forretning, hvorved man kan tjene en 
skilling”. 
 

Skagen Kunstmuseum og Skagen By 
Fra slutningen af 1870'erne og frem til århundredskiftet var Skagen et interna-
tionalt mødested for unge kunstnere. Fælles for dem var, at de inspireret af 

naturalismen og friluftsmaleriet søgte nye steder og 
motiver, og i løbet af 1880erne blev Skagen forvandlet 
til en kunstnerkoloni, hvor der både var plads til arbej-
de og fest. Kunstnernes foretrukne motiver var fisker-
nes arbejde på stranden, de små fiskerhjem, naturen 
og det sociale liv blandt kunstnerne. Der vil blive ar-
rangeret guidede ture både på museet og i byen. 

 

Tilmelding 
Tilmeldingsblanketter mv. er lagt på klubbens hjemmeside www.rrec.dk  
 

Venlig hilsen arrangørerne 
Gert Gustavsen, tlf. 0045 26241815  
 

Kristi Himmelfart 17/19 maj 2012 
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Johnny Jørgensen 
Bentley Service Manager 

Tel. +45 45 200 416 
johnny.joergensen@bentley-copenhagen.dk 

Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N

www.bentley-copenhagen.dk

BENTLEY COPENHAGEN

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.

The name “Bentley” and the “B” in wings device are registered trademarks.  
© 2009 Bentley Motors Limited.

0724_Bentley Pure Bentley Annonce (A5).indd   1 22/02/10   14.18

Vi starter fredag 17. august med felles middag på hotellet kl. 20.00 og
avslutter 19. august med felles lunch kl. 14.00
Basen for arrangementet er Quality Hotel Leangkollen i Asker, rett utenfor Oslo.

Lørdag 18. august vil vi blant annet ha utstilling på Aker brygge og jubileumsmiddag 
på hotellet.
Vi avslutter søndag den 19. august med lunch på Hvalstrand bad i Asker.

Selve rallyet vil foregå i Oslo/Asker-området og byr på hyggelige stopp underveis.

Dersom noen er forhindret fra å delta i hele rallyet tilpasser vi for
hver enkelts ønsker.

Påmelding  innen 1. juni til Jens E. Rønneberg.
E- post: jensroen@online.no
Telefon: +47 92011298
Se også vår hjemmeside www.rrec.no 

Rolls-Royce Enthusiasts’ Club – Norwegian Section har gleden av å innby til

25 åRS JuBiLEumSRALLy
17. – 19. august 2012, Quality Hotel Leangkollen
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RREC Sweden Section International Rally 2012

ALSACE - Route-du-vin, 
3 September - 9 September 2012

- Alla sektioner välkomna! - 

Detta året, 2012, har Svenska Sektionen förlagt 6-dagars internationella rallyt, där alla 
sektioner är välkomna att deltaga, till det vackra området av Alsace (Elsass), Frankrike!
Vi är baserade i samma hotell under hela rallyt - bara nödvändigt att packa upp en 
gång!!

Hotellet där vi stannar är Hotel Diana, i Molsheim, vid den norra delen av den välkända 
”vin-rutten”, 20 minuter från Strasbourg och en halvtimmes resa från Colmar i söder. 
Ett 3-stjärnigt hotel i modern design, med trevlig restaurang och alla bekvämligheter, 
inklusive Spa, inomhus pool, bastu och gym, så väl som  omgärdad parkering och 
garage.

Adress: 14, Rue Saint Odile, Pont de la Broche, 67120 Molsheim (www.hotel-diana.
com) tillgång från vägarna N4 (avfart 45) västerifrån och från Strasbourg-hållet A35/
A352 ( avfart 11).

Vin-rutten går längst efter och igenom små blomsterprydda medeltidsbyar, omgärdade 
av de Alsasiska vinfälten. Den sträcker sig 170 Km från norr till söder. Vi kommer att 
uppleva dessa vägar, både längst vinfälten och upp i högländerna, som tar oss bl.a till 
Haute Königsburg, Champ de Feu ( den högsta toppen i Alsace), etc. besök i Renee 
Lalique museet ( öppnades för publik i juli 2011) i den norra regionen, vinavsmakning 

i Ribeauville i söder och besök i Riquewihr, besök till Schlump-museet i Mulhouse och 
naturligtvis även upplevelse av den lokala maten vid olika lunch-stopp!

Molsheim, med grannbyn Dorlisheim, är hemstad till den berömde bil tillverkaren Ettori 
Bugatti!. Överallt man ser så finns det Bugatti-memoribilia. Familjen Bugattis gamla 
herrgård, Saint Jean Chateau, finns fortfarande, inklämd mellan de två fabriksanlägg-
ningarna, varav en av dem tillverkar delar för Aero space och den andra Bugattis 
Veyron-modell - världen snabbaste bil, gör 405 Km/h. Ni kommer även att se denna 
modell  uppvisas i Schlump-museet.
Tyvärr, är inte Bugatti-fabriken öppen för besök ( vi har frågat!), så vi kan inte se fa-
briken. Det finns en ” Discovery tour - on the Bugatti trial”, för de som är intresserade, 
går genom Molsheim och avslutas vid gravgården i Dorlisheim, där familjen vilar.

Det slumpar sig även så, att Buggati- Enthusaist- Club har sin årliga festival i slutet 
av samma vecka vi är där - och efter vårt  möte med deras klubb president, kan vi få 
deltaga i deras ”parad” i Molsheim på lördag eftermiddag den 8:de september, med den 
restriktionen att ” Bugatti bilar kör först - vi följer!”. Jysst nog - det är ju deras dag! Så 
putsa upp finbilen och var redo att visa upp den! ( Detta gemensamma event kommer 
dock att bekräftas vid närmare datum).

För mer information, kontakta Mona-Lisa på cloud1@telia.com eller Derek på corni-
che@telia.com - för program och anmälningsformulär.
Dessa finns även på vår hemsida : www.rrec.se - klicka på ”Kalender”.
Då det är limiterade platser, sänd gärna in anmälan snart. Resterande belopp att be-
talas slutet Maj 2012!

Välkommen på ett mycket välsmakande rally!

Mona-Lisa Illingworth
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VÄLKOMNA TILL 

RREC Sweden Section  
ÅRSMÖTESHELG 

1-3 juni 2012
Åkerby Herrgård

NORA

Allmän information
Detta ingår i deltagaravgiften:
Logi i tvåbäddsrum, två nätter inklusive frukost - Bussresa tur och retur 
Pershyttan - Guidning i Pershyttan - Tvårätters middag ombord på ”Kalas-
expressen” - Förmiddagskaffe i Siggebohyttan
Guidning och lunch i Måltidens Hus - Välkomstdrink och trerättersmiddag 
på Åkerby Herrgård.
OBS! Inga drycker är inkluderade i middagarna.
Kostnad per person i dubbelrum kr 2.350:-, tillägg för enkelrum kr 400:-. 
Barn och ungdom till och med 17 år kr 500:-.
Vidare upplysningar och anmälan till Håkan Johansson vicechairman@
rrec.se eller telefon 070-5905558. 
Senast den 5 maj vill vi ha din anmälan och då vill vi också att deltagarav-
giften är inbetalad på plusgirokonto 871917-1. Av anmälan skall framgå 
deltagarnas namn, vilken bil ni deltar med och om några speciella önskemål 
finns vad gäller kost.

Program
Fredag den 1/6
Ankomst till Åkerby Herrgård (www.akerbyherrgard.se) senast klockan 17.00. 
Incheckning på hotellet. Avresa med buss (www.norlingbusstrafik.se) till Pers-
hyttan (www.orebrolansmuseum.se) klockan 18.00.
Guidad visning av hyttan som tar cirka en timme och därefter en tvårätters 
middag ombord på ”Kalasexpressen” (www.kalaskocken.nu). Åter till Åkerby 
med buss.

Lördag den 2/6
Efter frukost åker vi mot Siggebohyttans Bergsmansgård (www.
orebrolansmuseum.se). Vi vandrar runt på egen hand innan det serveras 
förmiddagskaffe. Efter detta besök så far vi vidare mot Grythyttan 
och ”Måltidens Hus” (www.maltidenshus.com). Här får vi en visning av 
anläggningen innan vi sätter oss till bords för lunch.
Efter lunchen kör vi tillbaka mot Åkerby och på denna sträcka lägger vi in 
en liten tävling så att vinnaren kan få mottaga vårt vandringspris senare 
under kvällen. Klockan 19.00 serveras en välkomstdrink och därefter en 
trerättersmiddag
.
Söndag den 3/6
Efter frukost årsmöte klockan 10.00 och därefter hemresa.



RREC SCANDINAVIA - 18 19 - RREC SCANDINAVIA

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge

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

Vi bygger nå opp tilsvaren-
de kompetanse på Rolls-
Royce og Bentley. 

Nå har vi motorolje, RR363 
og slitedeler på lager. Vi 
skaffer også deler fra Eng-
land raskt og rimelig. 

Auto Askim ligger i Østfold, 5 
mil fra Oslo og 3 mil fra gren-
sen til Sverige. 

Kjørbare biler kan hentes og 
leveres i Oslo, uten ekstra 
kostnad. Vi kan hente og le-
vere din bil hvorsomhelst, en-
ten den kan kjøres eller ikke. 
Vi kommer gjerne med vår 
bilhenger.

Auto Askim holder flere gar-
asjedager for RREC-medlem-
mer 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 Crewe-

biler.Velkommen!

Auto Askim
Telefon (+47) 69 81 87 00,  post@auto-askim.no

Ulla-Britt Rost Runberger gick bort den 11 
december. Svante Runbergers hustru se-
dan 32 år, och en kär medlem i RREC se-
dan mer än.20.år. Ulla-Britt var en flitigt 
skribent och fotograf för vår Bulletin och 
medverkade vid Svantes sida vid bl a de 
så omtyckta Bjertorp-
evenemangen.
Mitt första möte med 
Ulla-Britt var vid års-
mötesrallyt i Göte-
borg 2004, och sedan 
dess har vi setts på de 
flesta evenemangen i 
klubbens regi, det har 
varit ett kärt återse-
ende varje gång.

Många klubbmedlem-
mar var närvarande 
vid Ulla-Britts begravning i den fullsatta St 
Birgitta kyrkan i Göteborg den 10 januari, 
inklusive Norska Sektionens ordförande 

ERIC BARRASS 

10 januari 1914 - 17 februari 2012

Utan tvekan var det Lieutenant Colonel Eric Barrass, som personifierade RREC, 
åtminstone för mig när jag gick med i den engelska klubben på 1970-talet. 
Jag är övertygad om att många uppfattar honom som jag gjorde. När jag 
hade betalat in medlemsavgiften i december 1976 fick jag ett personligt brev 
utskrivet på maskin från dåvarande sekreteraren Eric Barrass, som hälsade 
mig välkommen till klubben. 

Jag läste mycket om och av honom i den engelska bulletinen och fick uppfatt-
ningen att han var en sådan där supertrevlig person, omtyckt av alla och som 
skötte det mesta i klubben. Jag träffade honom för första gången i verklighe-
ten den 23 oktober 1991 på 14-15 Conduit Street (Rolls-Royce försäljningslo-
kal i London) i samband med att en annan av dessa berikande bekantskaper 
och viktig i RREC, Lawrence Dalton, presenterade sin nya bok The Rolls-Roy-
ce Phantoms, vars utgivning sponsrades av RREC. Här fick jag verkligen be-
kräftat att Eric Barrass var precis den där ytterst ämable mannen som ryktet 
hade sagt. I gott sällskap med nämnde Dalton, journalisten och Rolls-Royce-
experten Warren Allport och drottning Elisabeths särskilda kontaktperson hos 
Rolls-Royce Motors Roger Cra´ster, hamnade jag i en spännande diskussion 
om några oidentifierade gamla originalfoton av Rolls-Royce-bilar som någon 
hade haft med sig dit. Bland alla dessa högst kunniga personer fick jag som 
oprövad utböling också tillfälle att testa några av mina lösa antaganden om 
tänkbara karosserimakare mm och man lyssnade på mig! Eric Barrass kall-
lade mig flera gånger för ”den här unge mannen” trots mina då dryga 44 år.

Eric Barrass själv var bara nio år när han körde bil första gången. Från 1959 
kom han med och byggde upp RREC i England från några hundra medlemmar 
till dagens över 10 000 över hela världen. Han stannade som klubbens sekre-
terare i 32 år och var engelska Bulletin´s redaktör i 26 år. Senare utsågs han 
till RREC:s president. Han hann få sin 50 års badge, något som bara ett litet 
fåtal personer hittills har förunnats. Efter flera korta innehav av Rolls-Royce 
och Bentleybilar under kriget, där han avancerade till överste, köpte han 
1961 en Bentley Mark VI som han behöll i 17 år. Efter det blev en Rolls-Royce 
25/30 med saloonkaross av Hooper & Co hans ögonsten i 40 år, näst efter 
hustrun Gladys förstås, som gick bort för några år sedan. Nu är Eric Barrass 
också borta. Han hann uppnå den imponerande åldern av 98 år.

Jan Segerfeldt

Age Antonsen med fru Bente. Danska, 
Norska och Svenska sektionerna visade 
sitt deltagande med en gemensam krans 
till Ulla-Britts minne.

Det var Svante och Ulla-Britt tillsamman 
med Lars och Mari-
anne Wass som tog 
initiativet till vinprov-
ningarna på Bjertorp. 
Nu när både Lars 
och Ulla-Britt lämnat 
oss har Svante och 
Marianne beslutat 
att ändå arrangera 
en träff på Bjertop i 
mars - det blir ett fint 
minne.
Vi är  många klubb-
medlemmar som sak-

nar Ulla-Britt!

Göran Berg

Ulla-Britt
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TRADITIONELLT JULBORD PÅ SJÖMAGASINET I GÖTEBORG

JULBORD

Eftersom Fiskekrogen i Göteborg 
nu är under omfattande ombyg-
gnad så fick vi tillfälle att åter 
pröva julbordet på Sjömagasi-
net där vi flera jular tidigare har 
träffats i klubben. Fördelen med 
Sjömagasinet är att vi kan samlas 
vid eget långbord i ett avskilt rum. 
Det blev alltså traditionsenligt på 
flera sätt. Traditionsenligt kom 
också många av dem som brukar 
vara med. Den här gången blev 

det också några mer sällan sedda 
deltagare. Långväga besökare var 
det från Norge i form av Åge och 
hans kone. Också de danske hade 
infunnit sig med Jens i spetsen. 
Längst hade nog ändå Karl-G Gi-
ertz med maka rest. Även de har 
varit med oss tidigare. Ola Ger-
mundsen med fru och Esbjörn 
Öhlén från Trollhättan fanns med. 
Resten av oss hade inte behövt 
åka så långt för att få mat. Med 
fyra gäster från Norge, tre från 
Danmark och resten från Sverige 
blev vi så mycket som 20 person-

er tillsammans. Själva julbordet 
var som alltid otroligt välsmakan-
de och väl värt ett återbesök. Tack 
Claes-Thure för att du såg till att 
vi trivdes!

Jan Segerfeldt

Med GPS er du trygg. 
Trygg på å finne en stjålet bil. 

Alltid vite hvor den er. 
Trygt og enkelt.

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

TRYGGHET

annonse Bulletinen:Layout 1  08.09.11  16.03  Side 1
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För att kunna vara med på det här rallyt 
måste alla vi svenska deltagare några da-
gar tidigare göra en längre sjöresa, Kjell 
och jag med DFDS från Göteborg till Tilbu-
ry. De övriga tre svenska paren reste över 
Danmark (Esbjerg) och färja till England. 
Några dagar senare träffades vi alla i Poole 
på Englands sydkust.

Själva Guernseyrallyt startade på en fre-
dag, den 26 augusti, med att vi, efter att 
ha åkt snabbfärjan över från Poole i Eng-
land och därefter ha kört i konvoj runt 
nästan halva ön, an-
kom till Saint Peters 
Port vid femtiden på 
eftermiddagen för vi-
dare färd till Peninsula 
Hotel, där vi skulle 
bo under hela vis-
telsen. Från hotellet 
har man utsikt över 
Grand Havrebukten. 
Vi gjorde små utflyk-
ter varje dag. Många 
av öns vägar var 
mycket smala, vilket 
kunde vara en utma-
ning både för bilarna 
och för dess förare. 
Som tur var uppstod 
inga karosskador un-

der vår vistelse här. 
Några vägsträckor 
hade spärrats av 
bara för oss när vi 
på lördagen körde 
längs kusten till Pearl 
Centre, ett ställe för 
konsthantverk och 
smycken och vidare 
till befästningen Fort 
Grey, som byggdes 
cirka 1800-1804 för 
att skydda Guerns-
eyborna under Na-
poleonkriget. Vi for 
vidare till den ele-
ganta Sausmarez 
Manor, där vi ställde 
upp bilarna utanför 
på gräsmattan. Äga-
ren till egendomen, 
Seigneur Peter de 

Sausmarez, vars släkt går ända tillbaka till 
år 1220 och sägs ha skandinaviska rötter, 
visade oss runt och berättade allt om hu-
set. Dagen efter besökte vi vad som för-
modligen är världens minsta kapell, byggt 
i sten och klätt i mosaik av en enda religi-
öst inspirirerad man, Brother Déodat. Han 
byggde om sitt livsverk tre gånger och när 
han var färdig var han över 60 år gam-
mal. Kapellet skulle utgöra en miniatyr-
kopia av Basilica and Grotto of Our Lady 
of Lourdes. I sin första version från 1914 
var innermåtten bara nio gånger sex fot. 

MONA-LISAS OCH DEREKS INTERNATIONELLA RALLY

I slutet av augusti i förra året anordnade Mona-Lisa och 
Derek Illingworth ett rally för RREC Svenska sektionen 
som var ovanligt på så sätt att det inte kördes i Sverige. 
Nej, detta var ett internationellt rally. Det kom deltagare 
från flera olika länder och många olika Rolls-Royce- och 
Bentleymodeller var representerade. Det var också ovan-
ligt på så sätt att det bestod av två fristående delar. Först 
ett för-rally som bestod av fyra dagar på ön Guernsey i 
Engelska kanalen. Omedelbart efter detta, den del som 
var huvudrallyt och kördes utmed Engelska Rivieran med 
Torquay i Devon som centralpunkt.

GUERNSEY - TORQUAY

Mona-Lisa hälsar välkommen

Eva Andersson, Jan Segerfeldt

Mona-Lisa med deras 20/25 1934 utanför Penin-
sula hotel

Uppställning på gräsmattan utanför 
Sausmarez Manor
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Dagen efter for vi till Buckfast Abbey, ett 
stort kloster för romersk-katolska bene-
diktinermunkar som är självförsörjande 
och mest kända för sina biodlingar. Häri-
från for vi vidare, först med traditionell 
engelsk Routemasterbuss till järnvägs-
stationen i Buckfastleigh, där ångtåget på 
South Devon Railway stod och väntade på 
oss, för vidare färd till Totnes. Järnvägen 
byggdes 1872 och är en av de mest po-

pulära turistattraktio-
nerna i området.

Nu hade det blivit 
torsdag och då kunde 
vi själva välja hur vi 
ville spendera dagen. 
Ett lämpligt tillfälle att 
titta litet närmare på 
Torquay alltså! 

Efter en ganska lugn 
dag var vi väl förbe-
redda för en litet läng-
re utfärd som gick till 
norra Devon. Vårt mål 
var Arlington Court 
uppfört 1820 av aris-
tokraten Colonel John 
Chichester i en stram 
nyklassisistisk stil. Till 
egendomen hör ock-

så ett Carriage Museum med intressanta 
vagnar från tiden före motorfordonens till-
komst.

Nu var det inte längre slott som stod på 
tapeten för efter lördagsfrukosten körde 
vi genom Paignton, Totnes och i riktning 
mot Plymouth och vidare till Morwellham 
Quay. I området i West Devon finns beva-
rade miljöer från bosättningarna och gruv-

verksamheten som 
pågick här på 1700- 
och 1800-talen. Gru-
van stängdes 1869. 
År 2006 utsågs det av 
UNESCO till World He-
ritage Site (Kinesiska 
muren och Taj Mahal 
är andra sådana be-
lönade platser). Här 
embarkerade vi en 
viktoriansk järnvägs-
linje som går långt in 
i underjorden. Resmå-
let var koppargruvan 
The George & Char-
lotte Copper Mine. Vi 
fick inte bara se själva 
gruvan utan vi fick 
också en inblick i hur 
det var för gruvarbe-
tarna att leva och ar-

Det blev litet pinsamt när biskopen kom 
på besök och inte ens kunde tränga sig in 
genom den smala porten! Sista versionen 
av kapellet från 1920-talet blev därför nå-
got större och kunde som mest ta emot tio 
personer samtidigt. 

Vår kolonn körde vidare ner till kajen i St 
Peters Fort där den berömda marknaden 
kallad The Normandie Market pågick för 
fullt. Senare på eftermiddagen kunde man 
välja vilka attraktioner man ville prova på. 
Vi passade då på att åka hem till Mona-Lisa 
och Derek, som har ett mycket fint hus här 
med en härlig pool och ett fint växthus. 
Den stora avskedsmid-
dagen hade vi redan på 
söndagkvällen på vårt 
hotell för på måndagen 
var det dags för åter-
resan till England med 
snabbfärjan. Därmed 
var den första delen av 
rallyt avslutad.

Men rallyt fortsatte i 
England där vi körde på 
vackra vägar de cirka 
10 milen till Torquay 
och till vår träffpunkt 
Royal Palace Hotel. Ho-
tellet, som uppfördes 
redan 1841 som pri-
vatbostad för biskopen 

av Exeter och har tjänat 
som hotell sedan 1921, 
är ett av de mest pre-
tentiösa i staden och 
med en vacker trädgård 
som sträcker sig ned till 
havet. Här stannade vi 
i sex nätter. Precis intill 
finns också en niohåls 
golfbana, sex tennis-
platser, swimming pool 
och spa. I denna excel-
lenta miljö fortgick såle-
des den andra delen av 
rallyt. Torquay är känt 
för många saker och 
bland annat för att det 
är deckardrottningen 
Agatha Christies födel-
seplats och man kan 

inte låta bli att tänka på TV-serien Faulty 
Towers med John Cleese och vars märkliga 
hotell ska ligga just här intill. 

Under dagarna vi tillbringade här på Eng-
lands Riviera gjorde vi först ett besök på 
Castle Drogo, som klassas som slott trots 
att det är byggt så sent som 1910-1930 i 
granit av en besutten privatperson, Julius 
Drewe. Nästa slott vi besökte heter Bovey 
Castle, som numera är ett lyxigt hotell, i 
vars matsal som gick i art deco-stil med 
handmålade sidentapeter vi också intog 
vår lunch. 

Det lilla kapellet

Vi parkerar hemma hos Mona-Lisa 
med Eva och Kjells Mark VI

Arlington Court med  vagnmuseum

South Devon Railway
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beta i en gruva på den här tiden.

Som en mycket stark 
kontrast till gruvmiljön 
återvände vi i våra be-
kväma bilar till hotellet 
för den avslutande ga-
lamiddagen. Under gala-
kvällen gällde klädkoden 
strikt formell. Kvällen in-
leddes med champagne 
följt av middag och dans. 
Ett dansband kallat Ex-
cess Bagage höll igång 
med fullt ös så vi kunde 
dansa natten lång!

Tack Derek och Mona-
Lisa för alla fina arrang-
emang!

Avslutningsfest

Badet i Bath

Färgglad 20/25

Med gode tilbakemeldinger, godt salg og 
en god porsjon selvtillit tok Koren i mot sitt 
neste prosjekt fra designsjef John Blatch-
ley hos Bentley i 1960: 
”Kom opp med forslag til en fireseters Co-
upé som har Bentleys plass og komfort og 
Ferraris ytelser – det vil si topphastighet 
langt over 200 km/t.”

Det siste skulle selvsagt ingeniørene ta 
seg av, men karosseridesignen var en ut-
fordring spennende nok. Prosjektet fikk 
navnet ”Korea” og konseptbilen var klar i 
1960/61. 

Trendsetteren Vilhelm Koren – del 3
Tekst/fargefoto: Ivar Engerud

Til tross for Rolls-Royce-ledelsens skepsis ble Bentley 
S2 Continental Park Ward Drophead Coup en stor suk-
sess med 125 solgte eksemplarer på begynnelsen av 
1960-tallet. Vilhelm Koren ble umiddelbart satt på ut-
viklingen av en helt ny fireseters Coupé som skulle kon-
kurrere med Ferrari...et prosjekt med kodenavn ”Ko-
rea”.

Norges ukjente Bentley-
designer
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Da satte beklageligvis det 
konservative styret foten 
ned. De var ikke klare for 
mer moderne linjer eller mo-
deller, så bilen ble dessverre 
aldri produsert. Året etter 
avsluttet Vilhelm Koren sin 
dessverre (for oss) alt for 
korte karriere som bildesig-
ner.
- Jeg ville designe vakre biler. 
Hele biler. Jeg kunne jo ikke 
fortsette et sted der arbeidet 
besto av å tegne min imale 
forandringer på dørhandtak, 
sier Vilhelm fortsatt lett opp-
gitt over holdningene internt 
i selskapet. 
Da hans vakre Bentley ”Korea”-prosjekt 
ble lagt på hylla, sa Koren takk for seg. 
Han forlot arbeidsplassen i Crewe høsten 
1961 og flyttet tilbake til London for å 
livnære seg som arkitekt og foreleser på 
Royal College of Art.

Chinese Eyes

I årene som fulgte måtte han se hvordan 
hans harmoniske og velproporsjonerte S2 
Continental-design ble ”videreutviklet” 
på så vel etterfølgeren Bentley S3 Conti-
nental og Rolls Royce Silver Cloud III. De 
fikk begge doble frontlykter designet inn 
skråstilt uten tanke for den opprinnelige 
sammenhengen mellom grill og lyktede-

sign han hadde lagt slik vekt på. Doble 
frontlykter var et designelement som lå i 
tiden, og modellene fikk tilnavnet ”Chinese 
Eyes”. Vilhelm tar ikke noe ansvar for disse 
modellenes front.
- Det hele ble jo fullstendig meningsløst. 

Den svake knekken i de enkle lyktene for-
svant og dermed også mye av spenninge-
ne ved den rene designen. De doble lyk-
tene var jo også ganske fæle og ødela hele 
inntrykket. Heldigvis har den legendariske 
designsjefen – og min overordnede – John 
Blatchley i ettertid innrømmet at lyktene 
ikke var verken min ide eller utførelse, sier 
Koren, som er litt lei av å bli identifisert 
med akkurat det elementet.

Epilog

Selv om karrieren som bildesigner var over, 
kunne det ha endt annerledes. Da design-
sjefen John Blatchley ønsket å førtidspen-
sjonere seg i 1968, prøvde Rolls-Royce-le-
delsen å rekruttere Koren til å overta hans 
stilling som Chief Styling Engineer. Syv år 
etter at Vilhelm Koren sa opp så de at hans 
ideer og rene design var fremtiden, men 
de lyktes ikke selv om lommeboken ble 
åpnet. Vilhelm ønsket ikke å flytte tilbake 
til Crewe.

Han hadde det strålende som arkitekt og 
foreleser i London. Å gå tilbake til tiden 
med tungrodde beslutningsveier og gam-
melmodige engelske gentlemen i styre og 
stell fristet ikke. Vilhelm har ikke angret en 
dag på de snart femti årene som har gått 
siden han forlot bilindustrien.
Men alle vi andre kunne jo ønsket oss flere 
biler fra denne talentfulle designeren…

Konge Fredrik av Danmark vid 
sin Bentley Continental
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satte igång med att utveckla en egen bil. 
Den 18 januari 1919 bildades Bentley Mo-
tors och i samma månad träffades Bent-
ley, Fred T Burgess från Humber och Harry 
Varley från Vauxhall på ett litet kontor på 
Conduit Street, Mayfair, West End, Lon-
don, för att planera den nya bilen. Bola-
get ombildades den 10 juli 1919. Redan i 
oktober, efter bara nio månaders arbete, 
hade Bentleyteamet byggt färdigt den för-
sta motorn och kunde visa upp den på bil-
utställningen 1919. En av anledningarna 
till att konstruktionsarbetet gick relativt 
smidigt var att W O Bentley i sin design 
av motorn lånade friskt från två berömda 
racingmotorer, Mercedes Grand Prix-motor 

från 1914 och Coupe de la Auto Peugeot 
3 liter från 1913. Visserligen hade motorn 
krånglat och ville inte starta under de tre 
första försöken men med hjälp av intrim-
ning och litet extra benzole gick den igång. 
Så här beskriver W O Bentley händelsen i 
sina memoarer:

Sjukhusmatronan stod i dörröppningen till 
loftet med händerna på höfterna och såg 
allmänt missnöjd ut. Hon sa att vi måste 
stoppa oväsendet omedelbart för det finns 
en som ligger sjuk i grannhuset. Säg till 
henne att gå därifrån, sa jag. Vad är en 
sjuk man mot att här föds i detta ögon-
blick en helt ny motor. Vilket härligt ljud 
att få dö med - avgasljudet från den för-
sta 3 liters Bentleymotorn! ropade någon 
av de andra. Vi lät den gå i 20 minuter 
på bänken. När vi stängde av den hördes 
åter det monotona bruset från trafiken på 
Baker Street svagt som om det var tusen 
mil bort. Kanske var den stackars mannen 
allvarligt sjuk men mitt onda samvete kom 

inte ikapp mig förrän långt senare. Just 
den här tidiga morgonen i oktober 1919 
hade jag för många saker att tänka på på 
en gång.

Det här experimentet med den första mo-
torn gjordes i ett litet hus som ligger på 
en bakgata till den kända Baker Street där 
mästerdetektiven Sherlock Holmes inte 
bodde men där man nu i efterhand som 
turistattraktion har fått hitta på en extra 
adress, 221 B, där han enligt böckerna 
skulle ha bott om han hade funnits i verk-
ligheten!

Den lilla bakgatans hus på New Street 
Mews användes som servicestation för det 
franska bilmärket DFP, som W O Bentley 
hade arbetat för. På övervåningen hade 
Bentley Motors fått lov att disponera ett 
utrymme för verkstad och liknande verk-
samhet. Genom en liten fallucka kunde 
motorn senare hissas ner till det väntande 
chassit. Detta var liksom motorn inte nå-

Här föddes Bentley nr 1
Jan Segerfeldt

De flesta känner till att Bentleybilarna 
byggdes först i Cricklewood till 1931 och 
sedan hos Rolls-Royce i Derby och senare i 
Crewe. Rolls-Royce flyttade till Goodwood 
efter BMW:s övertagande. Bentley blev 
kvar i Crewe trots att de numera ägs av 
Volkswagen. Men det var faktiskt i centrala 
London hela historien började.

Walter Owen Bentley hade varit anställd 
i bilbranschen och utvecklat aluminium-
kolvar i motorer och han hade fått år av 
tekniskt arbete och erfarenhet från fran-
ska DFP och från det militära innan han 

Originalfotot som visar grannen Knowles & Co och med huslängan där EXP1 
byggdes i förgrunden.

Husfasaden inklusive falluckan 
där motorn firades ned
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got nytänkande utan man använde sig av 
en 1914 års Humber TT som helt enkelt 
kopierades av. 

Nu skulle jag vallfärda till Bentleys födel-
seplats och trodde att det skulle vara lätt 
som en plätt att hitta dit. Jag dök ner i 
min London A-Z och sökte i gatunamnsre-
gistret. Då visade det sig att den här ga-
tan inte existerar! Min besvikelse var akut, 
ända tills det slog mig att gatan kanske 
har bytt namn. Med förnämliga internets 
hjälp kunde jag snart klarlägga att New 
Street Mews bytte namn redan 1929 till 
Chagford Street. Åter till London A-Z och 
där fann jag snart Chagford Street! 

Nu stod jag där i verkligheten på den rätta 
adressen och tittade upp på den oansen-
liga, något nedgångna byggnaden på 47-
48 Chagford Street. Utrymmet var verkli-
gen begränsat. Den lilla bakgatan kändes 
hemskt liten och instängd, så man kan lätt 
föreställa sig att ljudet från motorn som 
Bentley höll på med ekade mellan husväg-
garna på ett mycket påtagligt sätt och var 

säkert väldigt störande för övriga kring-
boende. Närmaste granne var Knowles & 
Co, Coachbuilder to the Trade, som gjorde 
hästdragna vagnar. Av bilden att döma var 
de specialister på så kallade Hansom Cabs. 
Bortanför dem låg ett sjukhus (numera ri-
vet) och det var därifrån matronan hade 
kommit ut för att klaga på oväsendet den 
där dagen. Trots att det uppfattades som 
otrivsamt vid tillfället så var det ändå en 
historisk händelse som inträffade just den 
här dagen på just den här platsen.

Senare berättar W O om sin första tur i 
den färdiga prototypen, EXP 1 sent under 
1919, att han stördes av det starka mo-
torljudet. Det var framför allt kuggarna 
i oljepumpen som åstadkom det värsta 
oljudet. Styrningen och växellådan var 
helt okej medan fjädringen var mindre 
tillfredsställande och bromsarna gav ifrån 
sig störande oväsen på grund av att trum-
morna var ovanligt stora men det var nog 
så effektiva.

Motorjournalisten S C H (Sammy) Davis 
på tidningen The Autocar testade EXP 1 i 
januari 1920.

Ganska snart började man leta efter en 
bättre plats för tillverkningen av Bentley-
bilarna och litet senare flyttade man in i en 
liten byggnad med sin framsida gränsande 
åt Edgware Road och Oxgate Lane i Crick-
lewood, ett litet stycke utanför Londons 
centrala delar, där bilarna från och med 
prototypen EXP 2 tillverkades.

Det är alltså bara en enda Bentley som har 
gjorts på New Street Mews. Trots detta är 
det en viktig plats i Bentleys historia, ef-
tersom det var här allting började. Bygg-
naden finns kvar än idag och har försetts 
med en rund, blå skylt, varav framgår att 
det var här den första Bentleybilen föddes 
1919. Skylten har satts upp av nuvarande 
hyresgästen i huset, Mr Alan Zafer som 
driver Alan Zafer and Associates Ltd. Det 
fanns en skylt här även tidigare och W O 
Bentley hann, något år före sin död, låta 
sig fotograferas framför den. Enligt Mr Za-
fer, som verkade väldigt stolt över bygg-
nadens historiska bakgrund, blev skylten 

stulen, så han lät tillverka en kopia. Det 
gamla svartvita fotot, som kan vara taget 
sent 1800-/tidigt 1900-tal, ägs av honom. 
Enligt Mr Zafer är det första gången det 
används i litteraturen om Bentley. Däre-
mot visar Mr Zafer en bild ur boken om 
The Racing Bentleys med W O Bentley sit-
tande i en DFP tävlingsbil. Den bilden är 

Mr Zafer visar stolt upp 
boken med bilden på W O 
Bentley i DFP-racern

Den nya skylten som Mr Zafer 
låtit sätta upp

också tagen precis här på gatan men med 
motsatta sidans byggnader som bakgrund. 
Det är slående att den bakgrunden ser ex-
akt likadan ut idag. Det är som om tiden 
på New Street Mews har stått stilla i näs-
tan hundra år. Bortsett från att New Street 
Mews inte existerar längre!
Tyvärr finns EXP 1 inte bevarad.

PRINFO
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Börja med att lossa den kromade skruven 
på framskärmen, vrid den moturs för att 
lossa. Bild 1. 

Innanför framskärmen sitter det en liten 
lucka ca 15x20 centimeter, lossa den. Bild 
2.

Eller om ni vill 
ha mer ut-
rymme så tag 
bort hela bakre 
delen av inner-
skärmen. Den 
är av glasfiber 
och sitter med 
några skruvar 
som är lätta 
att lossa. Nu 
ser ni motorn 
till el-anten-
nen. Bild 3. 

Lossa sen bul-
ten som sitter 

under antennen med en ½ tums nyckel. 
Bild 4.

Innan ni klipper av de två kablarna så 
märk upp dessa så ni inte sätter dem fel 
vid återmonteringen och får till följd att 
antennen går neråt när ni för knappen 
uppåt på instrument panelen.

Lossa nu antennkabelns anslutning med 
en 3/8 tum nyckel. Bild 5. 

Tag sen ut antennmotorn, borsta ren den 
med en stålborste så ni inte riskerar att få 
in grus och smuts i de inre delarna. På ena 
sidan sitter det en plåtkåpa som skyddar 
vajern av glasfiber som löper upp och ner 
innanför det kromade antenn skalet. Lossa 
kåpan genom att försiktigt böja tillbaka de 
små klackar som håller kåpans ytterkant. 
Bänd sen försiktigt bort locket. Bild 6.

Reparation av el-antenn Shadow
Lars Amarald

Nu ser ni den inre delen med en fjäder-
belastad mutter som trycker på två små 
kulor som i sin tur trycker mot en kåpa 
som låser vajern som reglerar antennhöj-
den. Bild 7.

På nästa bild ser ni hålen som brukar bli 
igensatta av smuts och grus. Det får till 
följd att det vatten som normalt ska drä-
neras bort blir kvar och så småningom 
också kommer att stiga och kortsluta den 
elektriska delen av motorn. Bild 8.

Rengör vajern och de övriga delarna. Bild 
9.

Prova att vajern löper lätt i sitt antennhölje 
genom att ansluta en av de två kablarna. 
Antennmotorn jordas mot minus på bat-
teriet. Om vajern slirar kan man justera på 
muttern så den drar bättre. Bild 10.

Återmontera sen delarna  lycka till.
Lars Amarald
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En sommerjulegave 
År efter år hører vi ved juletid i pressen 
om familierne, som har vanskeligt ved at 
honorere børnenes forventninger om 
julegaver og julemad. Dette inspirerede i 
vinteren 2010 en gruppe ejere af special-
biler til at arrangere en køretur for børn 
og mødre tilsluttet Mødrehjælpens afde-
linger på Nørrebro og Frederiksberg for 
på den måde bidrage med lidt lys i en 
ellers presset hverdag. I 2010 tilmeldte 

ca. 60 børn og mødre sig, og i år var det 
vokset til ca. 90 tilmeldte.  
Biler og hjorte 
Mange ældre specialbiler er sportsvogne 
med kaleche, så for at give alle deltager-
ne den fulde oplevelse, afvikles turen i 
sensommeren. Familierne afhentes på 
deres privatadresser i byen ved 17-tiden 
og køres herefter til Eremitage Slottet, 
hvortil alle bilerne ankommer ca. en halv 
time senere. Vel ankommet til Eremitage 
Slottet serveres sandwich og sodavand til 
alle deltagerne, imens der bliver kigget 
på de mange flotte biler, snakket om 
bilerne og spejdet efter skovens hjorte. 
Efter ca. 1,5 times hygge går turen atter 
retur mod byen, men denne gang byttes 
biler, så alle børnene på denne måde 
prøver at køre i 2 forskellige biler. 
 
Et arrangement som dette er naturligvis i 
høj grad afhængig af vejret, derfor tjek-
kede alle deltagere flittigt vejrudsigten i 

Ud og køre med Mødrehjælpen 
Tekst og foto: Win Åndahl 

De deltagende 41 biler talte bl.a. 7 Jaguarer, men spændte ellers over 
mærker som: Porsche, Aston Martin, Morgan, Ford Mustang, BMW,  
Rolls-Royce, NSU, Alfa Romeo m.fl..  

En gruppe entusiastiske eje-
re af specialbiler har fået øj-
nene op for at det er rart at 
”eje” men endnu bedre at 
”give”, derfor tog de for an-
det år i træk en gruppe børn 
og deres mødre på den køre-
tur fra byens grå asfalt til 
den grønne Eremitage Slette. 

 

 

dagene op til den store dag. Helt i tråd 
med vejret for anden halvdel af somme-
ren 2011, bød vejrudsigten i dagene op 
til arrangementet på alt fra torden, regn, 
byger og let overskyet til skyfri himmel 
med sol. Heldigvis glemte regnen at af-
lægge besøg i Københavnsområdet da 
dagen endelig oprandt, så alle kunne slå 
taget ned og nyde 
turen med vinden i 
håret. En lille dreng 

blev i øvrigt så betaget af det elektriske 
tag, at ejeren af en Jaguar XK8 måtte 
åbne og lukke taget 6 gange på vejen 
tilbage mod byen.  
 
Inspiration til større livsdrømme 
Flere af chaufførerne konstaterede over-
rasket, at mange af børnene ikke tidlige-

Hjælpsomme frivilli-
ge fra Mødrehjælpen 
stod klar med en bil 
fuld af sandwich og 
sodavand til de knap 
140 børn, mødre og 
chauffører. 

Kasper og Camilla 
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Der var uden tvivl nogle 
børn, som måtte knibe 
sig selv i armen, efter 
en tur i den flotte Rolls 
Royce Silver Cloud fra 
1960 som på flotteste 
vis repræsenterede den 
danske section af RREC. 
Forhåbentligt får den 
selskab af andre med-
lemmer i 2012. 

  

re havde været i en skov og derfor heller 
ikke havde set levende hjorte før. Så 
selvom der naturligvis bliver talt meget 
om de flotte biler, så handler arrange-
mentet også om noget ganske andet, 
nemlig at inspirere børnene til at drøm-
me stort og sætte overliggeren for deres 
livsdrømme højt. 
  
Hvis du kan tænke dig at deltage i 
2012, da send en mail til: 
win@kaperen.dk  

Toke og hans bedste ven Vitus, begge 6 år, var meget trætte, da de blev kørt hjem 
igen til Nørrebro i en åben Jaguar XJC convertible fra 1975  



  

 

Bentley Mulsanne 1987, LHD

Chassinummer: HCX21013
 
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 Lönnrot fanéer paneler, skinntak och ”hatthylla” i skinn. 
När den såldes ny i Sverige kostade den 847, 000 SEK 1987. 130.000 km
Extremt fint skick och resonabelt prissatt. 

Pris: 179 000 SEK

Bentley SIII 1962, RHD

Chassinummer: B36CN
 
Nuvarande ägare har alltid servat bilen hos Rohdins Automobile Service AB. År 
1991 totalrenoverade vi karosseri, krom och lack på bilen.
Är i behov av en växellåds renovering. 

348 000 SEK
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Den fina Bentley Mulsanne som er redak-
tör sitter i på bilden ovan fanns hos Au-
toropas vid deras invigning i höstas. Även 
om denna inte var utrustad enligt Mulsan-

Michael Andersson, Bil & Maskin KB tel 08-54354376
Besöksadress Björnhuvudvägen 10, 184 91 ÅKERSBERGA

Öppettider Må-To 8 - 17, lunch 11.30 - 12.30

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.

På den internationella bilutställningen IAA 
i Frankfurt i september 2011 visade Bent-
ley hur man kan specialanpassa en Bent-
ley Mulsanne till att bli ett rullande lyx-
kontor för den jäktade affärsmannen. På 
det särskilda Bentleyspråket heter paketet 
Bentley Mulsanne Executive Interior Con-
cept och det utgörs av en hel räcka med 
speciellt skräddarsydd extrautrustning för 
verksamhet, bekvämlighet och underhåll-
ning allt i ett. Tanken är att den viktige 
affärsmannen i farten mellan viktiga mö-
ten ska kunna uträtta alla de transaktioner 
som han annars skulle ha behövt mellan-
landa på kontoret för. Nu slipper han köra 
den omvägen. Till sin hjälp har han full 
uppkoppling till Internet (via W-Lan) ge-
nom Apples iPad arbetsstation som är ett 
media center som har integrerats i picnic-
borden på framstolarnas ryggar. Funktio-
nerna kan tas fram eller skjutas in elek-
triskt i sätesryggarna med en kontrollpa-
nel från baksätet. Bildvisningen sker på en 
stor nedfällbar HD LED-screen som visar 
valfritt film, television eller video. Man har 
tillgång till Apple Mini Mac som möjliggör 

integration av iPod med Bluetooth samt ett 
särskilt audio system som kallas för RSE.
Den eleganta inredningen tar 170 timmar 
för en hantverkare hos Bentley att utföra, 
naturligtvis i de bästa material som kan 
uppbringas. Träfanéret till exempel är i ett 
särskilt maritimt inspirerat randigt Yach-
ting-stylemönster. Särskild behaglig belys-
ning med multipel soft glowing LED-lam-
por garanterar för ändamålet rätt stäm-
ning i baksätet. Kylning för några flaskor 
med bättre förfriskningar av önskat slag 
finns också i baksäteskonsolen på det här 
lyxkontoret.

Hur mycket extra som Bentley begär för 
den här specialmodellen har inte annonse-
rats ännu men för den som bara vill ha det 
allra bästa och är intresserad av en Bent-
ley Mulsanne som är utrustad från fabrik 
med Executive Interior Concept finns all 
anledning att ta en preliminär kontakt med 
någon av försäljarna hos Autoropa i Mal-
mö, som är vår alldeles nya representant 
för Bentley på den svenska marknaden.

MULSANNE-SPECIAL I FRANKFURT
Jan Segerfeldt ne Executive Interior Concept hade den 

många exklusiva interiördetaljer, bland 
annat kompletterande träpaneler i dörrsi-
dorna.
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Vi är stolta och glada för att vi har en så 
trevlig samverkan med våra skandinaviska 
vänner i RREC. Vår klubbtidning Bulleti-
nen är sedan en tid gemensam för norska, 
danska och svenska sektionerna.  Som 
grädde på moset har vi fått uppskattning 
för Bulletinen genom att vi vann RREC 
Section Trophy 2011! Det är bara att jobba 
vidare och bli ännu bättre. Men det 
här faktiskt inte första gången en 
sådan lyckad grannsamverkan har 
uppkommit mellan dessa tre med-
lemsnationer. Det finns på sätt och 
vis en föregångare och för att re-
kapitulera får vi gå tillbaka ända 
till 1961, alltså för över femtio år 
sedan! 

I Sverige grundades Automobil-
historiska Klubben 1950, i Norge 
fanns Norsk Veteranvogn Klub och 
i Danmark fanns Dansk Veteran-
vogn Klub, de båda senare också 
bildade under 1950-talet. Några 

herrar på central plats i förhållande till 
dessa klubbar, nämligen i Göteborg, hade 
börjat skissa på ett särskilt rally där alla 
tre klubbarna och medlemmarnas fordon 
skulle kunna mötas. Datum bestämdes 
till 19-21 maj 1961 och platsen blev Gö-
teborgs centrum med uppställning på Gö-
taplatsen och på Gustav Adolfs Torg mitt 

inne i stan, där 
maximal uppmärk-
samhet kunde för-
väntas.

Den här sortens 
rally för äldre bi-
lar var ännu gan-
ska ovanligt 1961. 
Uppställningen på 
de centrala tor-
gen i Göteborg 
väckte berättigad 
uppmärksamhet, 
trots att många 
förkrigsbilar ännu 
vid denna tid rull-
lade som bruksbi-
lar på våra vägar. 
De flesta sådana bilar var ofta av tveksam 
kvalitet och de var fula och slitna. Det var 
inte många på den tiden som ansåg att 
gamla bilar i allmänhet hade något särskilt 
samlarvärde. Det är inte osannolikt att det 
intresse som uppkom för rallyt i Göteborg 
1961 berodde på att flertalet deltagande 
bilar var den sortens exklusiva lyxbilar 
som man under normala förhållanden yt-
terst sällan hade chansen att få se ute 
på gatorna annars. Bugatti var något av 
det mest exklusiva, även om den kände 
bilimportören Uno Ranch körde Bugatti i 
stan. Stora bilar var ofta av amerikanskt 

ursprung. Rolls-Royce förekom knappast 
alls utanför Stockholm. Det hade funnits 
en känd Silver Ghost i Göteborg (chassi 
nr 2252) som ägdes av Edvard Lithander 
men var den så gammal och gisten att den 
togs ur trafik redan 1931. Den skänktes till 
Göteborgs Stadsmuseum, som fortfarande 
förvarar den längst inne i sina magasin.

De två danska Rolls-Royce-ekipagen före-
faller ha varit i mycket fint skick trots att 
de vid den här tiden var 30 respektive 32 
år gamla. Enligt Owe Persson som har tagit 
fotografierna 1961 så skulle den ena bilen 
(reg nr AH 31.099) vara en New Phantom 

med en kaross av 
Letourneur & Mar-
chand, Paris, och 
den andra (reg nr 
KC 44.591) vara en 
Phantom II Conti-
nental möjligen med 
kaross av Hooper & 
Co, London. Owe 
tror också att AH 
31.099 skall vara 
kvar hos samme 
ägare än idag. Enligt 
Owes minnesbild 
skulle KC 44.591 ha 
haft motorn place-
rad spegelvänt mot 
det normala, vilket 
förklarades med att 
bilen var vänster-
styrd.

SKANDINAVISKT 
TREKLUBBARSMÖTE 1961
Jan Segerfeldt

Deltagande bilar var följande: 

Ford T mässing 1911 (S)
Oryx 1914 (S)
Ford T 1922 (S)
Renault 1923 (DK)
Rolls-Royce New Phantom 1929 (DK)

Fiat 520 1927 (S)
Packard 1929 (DK)
Packard 1931 (N)
Rolls-Royce Phantom II 1931 (DK)
Bugatti T57 1936 (S)
Mercedes-Benz 540 K 1938 (S)
BMW 327 coupé 1939 (S)
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När jag såg bilarna på bilderna och jäm-
förde med min Rolls-Roycelitteratur tyckte 
jag mig känna igen dem enligt följande. 

91OR

Rolls-Royce New Phantom (AH 31.099) 
skulle kunna vara den fina Cabriolet de 
Ville från Letourneur & Marchand med 
chassi nr 91 OR som 
finns avbildad i Coach-
work on Rolls-Royce 
(Dalton Watson, 1975) 
på s 434. Utseendet är 
väldigt likt den även om 
den nu har fått en ljus 
lack nederst och en extra 
koffert monterad baktill. 
Dåvarande ägare anges 
som Ebbe Suenson. En-
ligt uppgifter i RREC:s 
databas har Suensons bil 
numera reg nr JYH331N, 
vilket bör betyda att den 
befinner sig i England 
men ägarens namn är 
inte angivet i databasen.

I hopp om att få klarhet 
i dessa båda bilars iden-
titeter kontaktade jag 
Sören Markdal som är 

webmaster i vår 
danska broder-
sektion. Han med-
delade efter en 
både snabb och 
kunnigt utförd un-
dersökning att det 
visst var 91OR, 
som ursprungli-
gen köptes av 
Franz Norstrand 
i Danmark och 
som i början av 
1970-talet ägdes 
av Ebbe Suen-
sson. Han sålde 
den vidare på 
auktion i Geneve 
1975.  Nuvarande 
ägare och bil finns 

i Spanien. På den relativt nytagna färg-
bilden bär bilen spanska nummerskyltar. 
Uppgiften i RREC:s register att den har ett 
engelskt registreringsnummer skulle alltså 
vara inaktuell.

286AJS

Rolls-Royce Phantom II Continental är 
egentligen lättare att identifiera på så 
sätt att det finns en uppgift om en sådan 
bil, vars första ägare hetter Wessel och 
bodde i Köpenhamn. Eftersom den var 
vänsterstyrd är det inte särskilt långsökt 
att tänka sig att den var avsedd för den 
amerikanska marknaden. Det finns just en 
sådan Continental som är vänsterstyrd och 
byggdes i Derby. Många Phantom II som 
byggdes i England försågs med amerikan-
ska karosser. Det amerikanska äventyret 
i Springfield hade ju utvecklat sig så att 
det inte byggdes några fler chassin i USA 
efter New Phantom, så de amerikaner som 
ville ha en Phantom II fick köpa ett engel-
skt chassi. De flesta amerikaner vid den 
här tiden ville ha stora pampiga bilar och 
valde därför inte Continentalchassiet, eft-
ersom det var sex tum kortare än stan-
dardchassiet. För USA gjordes bara två 
Continentalchassin i AJS-serien och tre i 
AMS-serien. A-et i chassinumret står för 
Amerika. Sannolikheten för att en vänster-
styrd Continental skulle säljas till ett land 
i Europa med högertrafik var därför rela-
tivt hög. I speciella undantagsfall som just 
är fallet här byggdes det faktiskt bara en 
enda Phantom II Continental med vänster-
styrning och som försågs med en euro-
peisk kaross, en drophead coupekaross av 
James Young i Eng-
land. Den bilen har 
chassi nr 286-AJS. Av 
någon anledning kom 
den alltså aldrig till 
USA utan köptes av 
en dansk. Den förste 
ägaren till denna bil 
skulle vara H L Wes-
sel, bosatt i Köpen-
hamn, försäljnings-
dag noterad till 24.10 
1931 och off test 
9.12 1931. Enligt 
Raymond Gentile i 
boken om Phantom II 
Continental (Dalton 
Watson, 1980) ägdes 
bilen just då av John 
Thorpe i Hayward, 
California, USA. Den 

levererades enligt John Webb di Campis 
registeruppgifter i boken om Springfield-
bilarna (Rolls-Royce in America, 1975) till 
förste ägaren H E Wessel 1.2.1932. Jag 
har inte hittat något foto på bilen i någon 
av Dalton Watsonböckerna. Jag hittar inte 
286 AJS i RREC:s databas.

Sören Markdal i danska sektionen har nu 
bekräftat mina uppgifter. Han har skickat 
mig ett citat ur den danska Motorhistorisk 
Tidskrift från 1970 där man skriver:

”Det er mange år siden vi sidst har set Even 
Øelunds Rolls-Royce Phantom II 1932, en 
cabriolet af den sjældne Continental type 
på kort chassis. Det var vist da den var 
„tilskuer” til Rundskueløbet i 1962. Siden 
Oscar Øelund døde i 1963 har vognen 
været opstaldet det meste af tiden, omend 
der også har været puslet lidt med mo-
toren. Det var dog først for nylig, da den 
unge værkfører Hans Pilegård-Christian-
sen begyndte at arbejde med vognen, at 
den igen kom til at spinde som den skulle. 
Fru Øelund lod Pilegård-Christiansen køre 
vognen i BP rallyet og den gjorde sig med 
rette bemærket.

Før Øelund i sin tid købte vognen tilhørte 
den i en årrække direktør Nyegård fra tele-
fonfabrikken Automatic, og han kørte i den 
til daglig....Nyegård havde vognen adskil-
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lige år og fik den på et tidspunkt renoveret 
i London. Senere gik den hen og groede så 
eftertrykkeligt til i vandkanalerne at den 
knap kunne køre et par kilometer før den 
kogte. Den blev syret ud og de kobberrør 
der indgår i kølesystemet blev skiftet ud 
hos den gamle Kenvig. Men den sidste 
trimning som har bragt vognen i topform 
igen står som sagt Pilegård-Christiansen 
for”.

Sören Markdal berättar att Jörgen Ströjer 
köpte bilen på Sotheby´s auktion på Aal-
holm Automobil Museum i Nysted i Dan-
mark den 3 oktober 1994. Säljaren som 
ägt bilen sedan tidigt 1960-tal hade då inte 
kört den sedan 1978. Efter renovering pry-
der bilen nu sin plats i Ströjersamlingen på 
Vedstårup Teglverk i Danmark. Sören be-
kräftar också att den allra första ägaren till 
bilen var den dansk-chilenske diplomaten 
och ministern Wessel. Det finns uppgifter 
om att bilen skulle ha tillbringat några ti-
diga år i utlandet, möjligen USA, och kom-
mit åter till Danmark i slutet av 1940-talet. 
En omständighet som kunde tyda på det 
är att det finns en tullhandling daterad den 
1 oktober 1948. Sören tror ändå att bilen 
har varit i Danmark under hela sin tid. Det 
var vanligt att man upprättade tullattester 
även för bilar som togs i bruk efter att de 
hade stått avställda under kriget.

Det blev ett bra slut på historien kring de 
två danska Rolls-Roycebilarna som deltog i 
Treklubbarsmötet i Göteborg 1961, genom 
att vi nu vet att båda bilarna finns kvar i 
gott skick och att i alla fall en av de två 
finns i tryggt förvar i Danmark.

Det började redan 1903 på Crystal Palace 
i London - en stor årligen återkommande 
internationell utställning av den nya flu-
gan, automobilen. Många tillverkare av 
automobiler passade på att samlas på en 
och samma plats i landet under denna 
vecka i oktober för att visa upp sina fina 
varor. På den tiden var det närmast en 
helengelsk affär, trots att det kallades för 
The British International Motor Show. De 
flesta biltillverkarna låg i Manchester/Bir-
mingham-området medan de rika köparna 
fanns mestadels i storstaden London.

Ett par år senare flyttade man utställning-
en till en specialbyggd hall för stora ut-
ställningar uppförd 1886 vid Olympia strax 

utanför Londons mest centrala delar. Där 
huserade automobilutställningarna från 
1905 till 1936. Det var här den första Rolls-
Royce Silver Ghost gjorde sin världsdebut 
1906. Här presenterades också Phantom I, 

NU ÄR DET SLUT MED 
ENGELSKA BILUTSTÄLLNINGAR
Jan Segerfeldt
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II och III liksom Bentley 3 1/2 litre innan 
bilmässan 1937 flyttade till en ny, större 
utställningshall i Earls Court, bara ett kort 
stenkast från Olympia. Mässorna i Earls 
Court var oerhört välbesökta under hela 
1950- och 1960-talen. Massor av nya bil-
modeller visades första gången här genom 
åren. Rolls-Royce och Bentley var alltid 
representerade med var sin utställnings-
monter i nära anslutning till varandra. Där-
utöver hade de då alltjämt kvarvarande 
lyxkarosseribyggarna sina egna montrar. 
Här visade man upp det bästa man kun-
de erbjuda i form av specialkarosser på 
de mer exklusiva chassierna. Rolls-Royce 
och Bentley var väl representerade bland 
dessa men även andra inhemska och ut-
ländska bilmärken förekom. Med åren blev 
karosserimakarnas montrar allt färre.

Efter 40 år på Earls Court flyttades bilut-
ställningen 1976 till Birmingham och till 
ett särskilt för ändamålet nyuppfört ut-

ställningsområde, kallat National Exhibi-
tion Centre, NEC, strax utanför stan med 
egen flygplats, hotell och järnvägsstation. 
Fortsättningsvis inföll bilmässan bara vart-
annat år. Varje år blev det fler och fler 
biltillverkare som hoppade av bilmässan 
för att det blev för dyrt i förhållande till 
nyttan för företaget. Senaste gången man 
ställde ut i Birmingham var 2006. Ett par 
halvhjärtade försök hade gjorts att åter-
upprätta en alternativmässa i London mel-
lan 1977 och 1999, alltså vart annat år då 
NEC inte hade någon mässa. Nybilsfirmor-
na i London ordnade själva (men ofta med 
ekonomiskt stöd från biltillverkarna) en 
egen ”motmässa” i Earls Court, kallad Mo-
torfair. Sista officiella bilmässan i London 
hölls i ett nytt utställningskomplex kallat 
ExCel i Londons Docklands 2008, då 600 
bilar visades för en halv miljon besökare. 
Den engelska internationella bilutställ-
ningen ägde alltid rum i slutet av oktober. 
Det var en tidpunkt då nästa års modeller 
presenterades första gången och utställ-
ningen gav draghjälp åt biltillverkarna ge-
nom att stor uppmärksamhet ägnades åt 
alla nyheter på mässan. Utställningsnum-
rena av motortidningarna The Autocar och 
The Motor var tre gånger så tjocka som 
annars och innehöll artiklar med noggran-
na beskrivningar av alla de nya bilarna. De 
traditionella karosserimakarna hade bråda 
dagar för att få färdigt de senaste bygge-
na lagom till utställningen. Hela Englands 
bilindustri var starkt beroende av hur väl 
det gick för dem på mässan under åren 
den var på Earls Court. Om en modell flop-
pade där kunde det innebära omedelbara 
permitteringar i fabriken men om det blev 
succé kunde man få jobba övertid i må-
nader för att tillfredsställa efterfrågan. Allt 
fokus var på mässan. Alla av betydelse var 
där. 

Nu efter 107 år verkar det definitivt vara 
slut. Organisationen SMMT (The Society of 
Motor Manufacturers and Traders) som har 
ansvarat för alla de internationella brit-
tiska mässorna genom åren har skjutit på 
bilmässan efter 2008 av diverse skäl och 
nu har man bestämt sig för att inte heller 
hålla någon bilmässa 2012, eftersom den 
skulle kollidera med London-OS. 

De brittiska bilmässorna som var en så 
oerhört viktig tummelplats för den in-
hemska bilindustrin har i takt med att den 
har krympt till i princip ingenting och på 
grund av att det finns många andra vä-
gar idag att nå ut till köparna med reklam 
för företagens produkter, inte minst ge-
nom Internet och andra media, minskat i 
betydelse som internationell bilutställning 
i England. De andra stora internationella 
mässorna, främst Geneve på våren varje 
år och Frankfurt eller Paris på hösten vart-
annat år, har helt enkelt konkurrerat ut 
den engelska mässan på det internationel-
la planet, samtidigt som det har kommit 
fram nya stora mässor på de nya, viktiga 
bilmarknaderna Kina, Japan och Sydosta-
sien. Det finns helt enkelt inte plats för en 
brittisk internationell bilutställning längre. 
Men det var en fantastisk tid när man som 
grädde på moset på veckoresan till London 
lätt kunde ta tunnelbanan till Earls Court 
och ägna en heldag med att gå runt och 
kika på alla nya bilar. Tänk när man kunde 

gå in på Rolls-Roycemontern och titta när-
mare på de nya Rolls-Roycelimousinerna 
som precis hade kommit ut från karosse-
rifabriken och beundra det superba hant-
verket på riktigt nära håll. Aldrig någonsin 
skulle den helt dammfria lacken glänsa så 
i strålkastarljuset som nu och aldrig nå-
gonsin skulle trä- och skinninteriören se så 
perfekt och fräsch ut som här. Visst kunde 
det uppstå långa köer för att komma in 
på montern och nog kunde det bli väldigt 
varmt och trångt med alla andra nyfikna 
som också ville njuta. Men trots trängseln 
behandlade de eleganta herrarna som be-
mannade montern alltid varje besökare 
som en presumtiv kund och demonstrera-
de för var och en artigt och tålmodigt alla 
de senaste finesserna på bilarna. För en 
bilentusiast blev besöket på Earls Court på 
den tiden utan vidare höjdpunkten på Lon-
donveckan. Nu får den lyxiga Rolls-Roy-
cebroschyren som den vänlig försäljaren 
lämnade ut tjäna som ett vackert minne 
från en härlig tid.
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Bentley Motors har sedan 2003 haft ett helt nytt produktutbud som har förnyats och 
kompletterats hela tiden medan de äldre modellerna har fasats ut. Från att ha börjat 
försiktigt med den första och enda nya modellen Bentley Continental GT har man nu tio 
olika toppaktuella modeller att erbjuda. Det större urvalet har gjort det möjligt att öka 
försäljningen år efter år. Under kalenderåret 2011 sålde man rekordmånga 7 003 bilar, 
vilket är en ökning med 37 procent jämfört med året innan. December 2011 var som 
enskild månad den bästa hittills med en försäljning av 1 059 bilar. De största enskilda 
marknaderna är USA, där man sålde 2 021 bilar, och Kina med 1 839 stycken. Märkligt 
nog har det inte gått lika bra i Storbritannien för bara 1 031 Bentleybilar hittade inhemska 
köpare under 2011. Det motsvarar en så blygsam ökning som ynka fem procent. Bättre 
gick det då i Tyskland där ökningen var hela 88 procent!

Bästsäljaren är förstås den nya faceliftade Bentley Continental GT som levererades i 2 404 
exemplar under året. Man avslöjar inte hur många som såldes av flaggskeppet Mulsanne, 
som ju än så länge bara finns i ett enda utförande, men man talar om en produktionstakt 
på uppemot 1 000 bilar per år. Den kan säkert bli högre om det släpps versioner av Bentley 
Mulsanne som superlyxiga coupe och cabriolet. Vi får vänta och se!
Jan Segerfeldt

NYTT FÖRSÄLJNINGSREKORD FÖR BENTLEY
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Här ser vi en person som är mycket stolt 
en dag som denna. Han heter Torsten 
Müller-Ötvös och arbetar som CEO (Chief 
Executive Officer) hos Rolls-Royce Motor 
Cars. Han har all anledning att vara så och 
han är inte ensam, han delar sin stolthet 
med alla de mer än 1 000 personer som 
arbetar i företaget, som bildades för bara 
10 år sedan.

Rolls-Royce historia går tillbaka 107 år 
men efter det att Rolls-Royce Motor Cars 
delades upp så att Bentley och fabriken 
i Crewe gick till Volkswagen AG medan 
Rolls-Royce hamnade i BMW:s ägo, så har 
faktiskt Rolls-Royce inte någonsin tidigare 
har haft så höga försäljningssiffror som nu 
under 2011. 

Rolls-Royce levererade 3 538 bilar under 
2011, vilket är en ökning med 31 pro-
cent jämfört med de 2 711 bilar de sålde 
under 2010. Om man ser längre tillbaka 

ROLLS-ROYCE MOTORS - 
NYTT FÖRSÄLJNINGSREKORD IGEN
Jan Segerfeldt

på åren före 2002 när det nya företaget 
startade så är det faktiskt bara året 1978 
som kommer i närheten av sådana tjusiga 
försäljningssiffror. Den gången sålde man 
3 347 bilar, huvudsakligen Rolls-Royce Sil-
ver Shadow II men här ingår också några 
Bentley T2 och någon enstaka Rolls-Royce 
Phantom VI.

Idag är det de två familjerna Phantom och 
Ghost som står för försäljningsökningen. 
Tveklöst har Ghostmodellen gjort att det 
går att sälja betydligt fler bilar nu jämfört 
med de första åren då bara Phantom var i 
produktion. Modellutbudet består idag av 
sex varianter. 

Alla modellerna visar på en ökning i försälj-
ning, trots att framför allt den fyrdörrade 
Phantom nu utan större förändringar har 
varit i produktion i tio år. När man började 
göra den tvådörrade Phantom Drophead 
Coupe och senare även Phantom Coupe 

så ökade attraktionskraften hos Phantom-
modellerna direkt. Den förlängda Phantom 
EWB med en längd på över 6 meter kanske 
inte tillhör volymbilarna men i avsaknad av 
en riktig limousine i sortimentet så fyller 
den ett tydligt behov i olika delar av värl-
den. 

Ghost som sedan april 2011 också finns i 
en förlängd version, har satt verklig fart på 
efterfrågan av Rolls-Roycebilar, särskilt på 
de största marknaderna som Asien där för-
säljningsökningen ligger på hela 47 procent 
och Mellanöstern med 23 procents ökning 
medan ökningen i Nordamerika ligger på 
rimliga 17 procent. Något överraskande är 
ökningen i Europa inklusive Ryssland cirka 
100 procent, vilket lär förvåna närmaste 
konkurrenten Bentley Motors som har haft 
det trögt just på Europamarknaden. Nu 
är det dock fortfarande små antal vi talar 
om här, så det kanske ändå är svagt att 
Rolls-Royce inte lyckats sälja fler bilar på 
hemmamarknaden. Kunderna i hemlandet 
verkar vara särskilt svårflörtade. Nu ökade 
faktiskt Rolls-Royceförsäljningen hemma i 
Storbritannien ändå med 30 procent, vil-
ket väl ändå efter omständigheterna får 
anses vara en hyfsad prestation.

Östvös säger i en kommentar till alla siffror 
att företaget går väldigt bra nu. Vi utveck-
lar ständigt vår försäljningsorganisation 
och sprider oss även till nya marknader, 
till exempel Sydamerika. Vi bygger också 
ut vår anläggning i West Sussex med start 

nu i februari för att möta den tydliga glo-
bala efterfrågan på våra produkter och vi 
har planer på att ytterligare utveckla vårt 
modellutbud. Vår framgång beror främst 
på våra duktiga och målinriktade personal.

Nu är det inte bara omsättning och mark-
nadsandelar som är intressant för en före-
tagsledare. Han vill också gärna att verk-
samheten visar ett stort överskott. Någon 
rapport om det finansiella läget i företaget 
lämnade han inte i samband med att för-
säljningsstatistiken offentliggjordes i janu-
ari 2012 men en sak som Östvös gärna vill 
poängtera är att de bilar som såldes alla 
hade ett större inslag av bespoke perso-
nalisation, alltså extrautrustning och tillval 
som fördyrar den färdiga bilen. Förmodli-
gen tjänar företaget mer på dessa tillval 
än på den basutrustade bilen. Nästan var-
je bil som lämnade Goodwoodfabriken var 
utrustad med något extra, till exempel en 
unik lackering eller speciellt utförda inred-
ningsdetaljer. En populär extrautrustning 
har varit de exklusiva champagnepaketen 
och även de innovativa picknic-seten för 
bagageluckan (se Bulletinen Nr 3 2010 
s 58). Den begränsade upplagan på 100 
stycken Phantom Spirit of Ecsatsy Cente-
nery Collection (se Bulletinen Nr 1 2011 s 
29) sålde också bra under året.

Alltjämt återstår frågan varför har vi fort-
farande inte någon återförsäljare för Rolls-
Royce i Sverige?
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BENTLEY CONTINENTAL GT 
- NU MED V8
Jan Segerfeldt

När Bentley Continental GT i sin moderna form som introducerades 2003 under ledning 
av Volkswagen var den utrustad med en dubbelturbomatad 6-liters W12:a med super-
bilsprestanda som man inte hade kunnat drömma om tidigare. Sedan dess har det bli-
vit flera modeller på temat (mer än 50 000 sålda!), även som cabriolet och fyradörrars 
saloon men med lika häftiga fartresurser, alla versionerna med en toppfart strax över 
300 km/t. Som om inte detta var tillräckligt så utvecklade Bentley en ännu snabbare 
Speedversion som kunde fås i alla karossvarianterna. Så lagom till Genevemässan i 
mars 2009 kom Bentley med sin värstingversion, Bentley Continental Supersports, 
som med sina 630 hästkrafter toppade 329 km/t och gjorde 0-100 på 3,9 sekunder! 
Siffror av den kalibern är verkligen inte lätta att överträffa och då talar vi inte om 
extremt obekväm tävlingsbil utan om en serietillverkad produktionsmodell, som dess-
utom kan köras antingen på vanlig blyfri 95 eller på miljöbränslet E85.

Båda de nya versionerna av Bentley Continental GT och GTC, som presenterades som 
årsmodell 2011, har 6-liters W12-motorn på 575 hkr. För dem som inte har så för-
tvivlat bråttom annonserar Bentley nu som alternativ kraftkälla en 4,0 liters V8 på 
”bara” 500 hästar. Även den nya V8:an, som just har presenterats på North American 
International Auto Show i Detroit, USA, har dubbelturbo, vilket gör att den utvecklar 
hela 660 Newtonmeters vridmoment redan från 1 700 varv och steglöst upp genom 
hela varvregistret till 5 000 varv. Den nya automatväxellådan, som medför en mins-
kad kraftöverföringsförlust med sex procent, har åtta steg. Accelerationen från 0-100 
håller sig under 5 sekunder och toppfarten på omkring 290 km/t. Även om detta är 
något beskedligare än de värsta Bentleymodellerna med W12, så är det alltså fortfa-
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rande fråga om otroliga fartresurser i linje 
med Ferraris vassa supersportbilar. Det 
fina i kråksången är emellertid att Bentley 
Continental GT/GTC med den nya V8:an 
har en bränsleeffektivitet som ska ligga 40 
procent bättre till än W 12:orna och me-
koldioxidutsläpp som är rejält mycket läg-
re, man räknar med en 40 procentig för-
bättring. Genom en inbyggd sofistikerad 
variabel bränslebesparingsteknik får man 
V8:an att omärkligt för föraren övergå från 
V8-drift till V4-drift vid lättgas, när det inte 
behövs mer kraft än så. Motorn arbetar då 
alltså bara på fyra cylindrar i stället för 
åtta. Denna högteknologiska motor får sin 
bränsletillförsel via ett via ett högtrycksdi-
rektinsprutningssystem. Kombinerat med 
särskilda lågfriktionsmaterial i motorns 
rörliga delar och ett system för kraftåter-
vinning från laddningstekniken blir det nu 
möjligt att få ner bränsleförbrukningen, så 
att man ska kunna klara 80 mils körning 
på en full tank om man gasar med viss 
återhållsamhet. En annan finess med V8-
motorn att det kommer ett så där härligt 
dovt dämpat gurglande från det special-
designade avgassystemet med dubbla V8-

formade öppningar när man drar på resur-
serna för fullt. Den till 40 procent fram och 
60 procent bak fördelade fyrhjulsdriften 
med Torsen differential säkrar väggreppet 
vid accelerationen.

Visst har Bentley lyckats över förväntan 
att sälja sina nya modeller i stora antal (se 
mer om försäljningsstatistiken på annan 
plats i Bulletinen) men de flesta förstår 
nog att Bentley är en alldeles för exklu-
siv bil för att kostnaden för att utveckla en 
egen helt ny motor ska kunna försvaras. 
Även Bentley tvingas således att se sig om 
efter något redan färdigt och tillgängligt 
som man kan utveckla och anpassa för det 
egna behovet. I Volkswagenkoncernen in-
går som bekant Audi och de har varit duk-
tiga med Vorsprung durch Teknik. Audis 
upphottade sportmodeller S5, S7 och S8 
har försetts med starka 4-liters dubbeltur-
boförsedda V8:or och det är här Bentley 
har funnit utgångsmaterialet för sin motor. 
Hur mycket som är Bentleys egna modifi-
kationer av motorn har man inte berättat 
men enligt Audi ger S8-motorn 382 kw, 
motsvarande 512 hkr.

Bentleys nya V8-modell känns genast igen 
utvändigt på att den har blanksvartlack-
erat matrixmönster i grillen, kromad grill 
och röda Bentleymärken på motorhuv, 
baklucka och navkapslar. Dessutom säljs 
den med distinkta 20-tumsfälgar eller som 
option med sexekrade 21-tummare som 
kan fås valfritt i diamantsvart eller dia-
mantsilver. Naturligtvis lanseras den med 
några för modellen exklusiva lackkombi-
nationer, som exempelvis den härliga röd-
metallic som syns på bilden. Inredningen 
är naturligtvis som standard utförd i en 
särskilt sportig karaktär med instrument-
bräda i eukalyptusträ och tvåfärgat skinn 
i stolarna. Annars är tillvalsmöjligheterna 
närmast oändliga, inte minst om man vän-
der sig till internkarosserimakaravdelning-
en Mulliner för hjälp med utformningen. 

Bentley Motors avsikt med den nya model-
len torde vara att tillföra ett komplement 

till de redan existerande W12-modellerna 
och att på så sätt kunna erbjuda ett kon-
kurrenskraftigt alternativ i en något lägre 
prisklass än man har kunnat göra tidigare 
utan att bilen för den skull behöver göra 
avkall på sina imponerande prestanda.

Man kan undra om de som köper en Bent-
ley Continental GT med den nya V8:an kan 
leva med att bilen är den första nya GT-
modellen som inte når upp till toppfarten 
300 km/t. I så fall kan man kanske trösta 
sig med att inte heller superlyxmodellen 
Bentley Mulsanne når dit. Hittills. Fast man 
vet aldrig vilka nya ess Bentley Motors kan 
ha i rockärmen. Kanske en sportig Bentley 
Mulsanne Supersports Coupe finns under 
utveckling?
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Hej igen! 

Nu har jag köpt en snöslunga så jag inte 
behöver skotta ihjäl mig i vinter då jag ska 
ut med rollsarna i snöyran. Dubbdäcken 
är monterade och bilarna är förberedda 
för farbror frost. Förra vintern blev det 
350 mil i min 20 kronors RR Spirit, en un-
derbar vagn efter renoveringen men to-
talt värdelös i branta backar då bilen var 
för lätt i baken. Micke Andersson lånade 
ut sina dubbade vinterdäck till mig då jag 
var mer behövande, men det hjälpte inte 
i backarna på ön. Men på en punkt var 
Spiriten oslagbar - jag önskar att alla bi-
lar fått upp värmen i cupén lika snabbt då 
det är minusgrader ute. Motorerna har ett 
inre värmesystem i motorn för att värma 
upp cupén innan vattenflödet går vidare 
genom kylaren för att kyla motorn. Redan 
efter några hundra meter kommer varm-
luft ur systemet. 
 
Härom dagen fick jag ett samtal från en 
trevlig kille från Norrland som blivit ägare 
till två stycken Rolls-Royce: en Silver Sha-
dow som han skulle renovera lite samt en 
Spirit som bara dök upp oförhappandes 
när han skulle köpa torkarblad på en re-
servdelsfirma. När han pratade med för-
säljaren om delar till sin Shadow så frå-
gade expediten om det var hans Rolls som 
stod bakom verkstaden? Det var det nu 
inte men det visade sig att en av de andra 
försäljarna fått in den i ett byte. Efter lite 
prutande var affären klar. Det blev både 
torkarblad och en ny bil till ett skrattre-
tande lågt pris. Så nästa gång som ni ska 
köpa delar rekommenderar jag att ni åker 
till Piteå. Jag blev själv erbjuden att köpa 
en Bentley turbo -84 när jag var i England i 
oktober för det låga priset 25 000 kr (2000 
Pund) på en bilfirma. Den var besiktigad 
men hade några mindre anmärkningar på 
besiktningen. Shadow bilar samt Bent-
ley 70 tals modeller har nu stigit i pris i 
England dock fortsätter Spirit modellerna 
att falla. Om jag hade utrymme skulle jag 
köpa på mig några Spirit för framtiden då 
det är en underbar bil att köra till ett i nu-
läget lågt pris.

 
 Vår traditionella höstresa till England gick 
som vanligt av stapeln i mitten av oktober. 
Vi är fyra killar som åker runt och letar de-
lar till våra bilar. Det var fjärde året i rad 
som vi besökte de mest välrenommerade 
firmorna som kan erbjuda delar. Clifford 
som var ny deltagare i gruppen i år fick en 
mindre chock när vi också besökte en del 
av bilskrotarna. Bilarna står uppradade i 
olika stadier av förfall. Moder natur tar till-
baka det vi människor skapat till några av 
värdens dyraste bilar. Buskar och mindre 
träd växer genom karosserna då många 
saknar motorhuvar och annat. En av bil-
skrotarna ligger bredvid stans kyrkogård 
och man får en lite kuslig känsla när man 
går bland alla bilvraken, lite av en Rolls 
och Bentley kyrkogård. Men killen som 
äger skroten är en glad prick och alltid lika 
glad när vikingarna från norden byter bil-
delar mot Pund. Och vi blir ännu gladare 
då vi kan hitta bra delar till vrakpriser.

Skramlande navkapsar

Denna gång tänkte jag skriva lite om 
skramlande navkapslar och hur man kan 
laga en dålig gummilist.

Skramlande navkapslar är inte ovanligt 
på våra bilar. Några bilägare försöker lösa 
problemet med att tejpa runt fästesklack-
arna på fälgen. Bild 1.    Då navkapseln 
alltid sitter centrerad på samma ställe på 

fälgen (på grund av luftnippeln) Bild 2 
slits kanterna på navkapseln och börjar då 
glappa med ett irriterande skrammel till 
följd. Risken finns också att man tappar 
navkapseln när man kör. För att undvika 
detta kan man vika tillbaka kanten på nav-
kapseln där den fäster mot fäljen Bild 3. 
Navkapseln har tre fästes punkter och det 
räcker med att böja tillbaka en av dessa 
tre kanter.   

Trasiga gummilister

Trasiga gummilister är inte ovanligt på 
våra gamla bilar. Sitter listen på någon 
av dörrarna så kan det bli ett mycket ir-
riterande blåsljud när bilen kommer upp 
i fart. Att få tag i bra originallister kan ib-
land vara mycket svårt och dyrt. Jag har 
vid ett flertal gånger lagat lister så att dom 
blir täta och man slipper vinddraget. Bild 
1. Tejpa runt dom ytor som kommer att 
komma i kontakt med den nya gummifo-

NAVKAPSLAR OCH GUMMILISTER

gen. I mitt fall blev det både på rutan samt 
den kromade kanten runt rutramen. Vanlig 
målartejp är perfekt, när tejpen är på plats 
så smörj in tejpen med fett Bild 2. Fettet 
gör att den ny pålagda gummifogen inte 
fastnar på tejpen. Lägg sen en sträng av 
gummit där den gamla gummilisten sak-
nas eller har en skada. bild 3. Stäng sen 
rutan. Därefter kontrollera att gummimas-
san fyller dom håligheter som ska fyllas. 
Tag där efter lite fett på ett finger och för 



RREC SCANDINAVIA - 62 63 - RREC SCANDINAVIA

fingret utmed gummiytan så att den blir 
jämn och fin. Låt gummit torka ett dygn 
och avlägsna sen tejpen ( torktid 6 mil-
limeters tjocklek tar ca 24 timmar ). Even-
tuella gummirester avlägsnas lättast med 
ett rakblad på glasrutan och lite papper 
om det har kommit på lacken. Fogmassan 
jag använder är TEC7 en polymer baserad 
fogmassa som finns i flera färger och finns 
normalt att köpa på färgaffären eller bygg-
varuhusen.

Lycka till Lars Amarald

29 - RREC SWEDISH SECTION

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

 

Vi utför service och reparationer 
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley

MEDLEMSANNONSER

Bilar till salu

Rolls-Royce 25/30 1936 Sedanca de Ville by Freestone & Webb

Kjell Lind  Adress: Stora Skottek, S-523 90 Ulricehamn, Sweden
Tel. 0046 321 416 08 Mob. 0046 709 820 255    E-mail. Kjell_lind@swipnet.

En unik Pre War 
Rolls-Royce. Ut-
ställningsbil på 
London’s bilsalong 
1936. Karossen (No 
1219) är tillverkad i 
ett enda exemplar i 
art deco stil för en 
känd musiker av 
Freestone & Weeb. 
(finns med i Dalton 
Watson:s Coach-
works on RR sid 
77) Bilen är mycket 
speciell med plåt 
”sedanca tak” vit 

ratt, radio i baksätet och en helt fantastisk Marschal original ljusanläggning. Bilen har 
bla. Nytt avgassystem och nya däck. Går tyst och fint och är i gott bruksskick. Om 
den skall komma upp i högsta concours klass krävs renovering men då blir det en RR 
av mycket hög nivå.

Rolls-Royce 20 Hp 1923 Doctor Drophead Coupé by Windovers

En tidig 20 Hp med den mest 
attraktiva karosstypen på dessa 
20 Hp chassie, Three Quater 
Coupé eller Doctor Drophead 
Coupé. Hela bilen är genomgå-
ende mycket original bla med 
en fin mässinginstrumentering. 
Bilen går tyst som en ång-
maskin och har massor med 
charm, precis som en riktig ve-
teran bil skall ha.



RREC SCANDINAVIA - 64 65 - RREC SCANDINAVIA

Efter att ha varit i produktion sedan 2003 
presenterar Rolls-Royce Motor Cars nu 
den uppgraderade versionen Rolls-Royce 
Phantom Series II. Enligt företagsledning-
en följer man exakt vad F H Royce en gång 
uttalade som motto för att uppnå det ab-
solut bästa hos en redan högklassig pro-
dukt: ”Take the best that exists and make 
it better” (Tag det bästa som existerar och 
förbättra det).

Sagt och gjort. Man har varit oerhört för-
siktig med att förändra för förändringens 
egen skull och har låtit det mesta vara 
som tidigare (”A familiar theme, lit in a 
different way”). Förbättringsområdena är 
belysning, bekvämlighet och information. 
Därför inför man nu som första bilmärke 
i världen strålkastare helt och hållet i den 
moderna LED-tekniken. Med en ny åt-
tastegad växellåda tillvaratar man bättre 

egenskaperna hos den imponerande W12-
motorn och vinner samtidigt cirka 10 pro-
cent lägre bränsleförbrukning. Det redan 
tidigare avancerade elektroniska multime-
dia-systemet är helt nytt, inklusive en för-
bättrad satellitnavigationsutrustning med 
kartor i 3D. 

Små designförändringar görs av bilarna 
invändigt såväl som utvändigt. Utöver 

SENASTE NYTT FRÅN GENEVE: 

den nya LED-belysningen är det den nya 
främre kofångaren som ger bilen ett mer 
harmoniskt utseende än tidigare. De här 
förbättringarna som införs genom Series 
II omfattar alla Phantommodellerna sam-
tidigt, alltså Phantom saloon, Phantom 
EWB, Phantom Coupé och Phantom Drop-
head Coupé. De nya bilarna presenterades 
på Genevemässan den 7 mars och försälj-
ningsstart är satt till september i år.

ROLLS-ROYCE PHANTOM SERIES II
Jan Segerfeldt
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Massiva material
   Naturliga ytor

www.gad.se

                                                  Återförsäljare i hela Sverige på vår hemsida.

                       G.A.D   S. Kyrkogatan 16   621 56 Visby  Tel: 0498-248230    www.gad.se

Da Midnattsolsrallyt ble kjørt for første 
gang i 1950, stilte engelskmannen Good-
win, som deltok med en åpen 8-liters 
Bentley fra 1931.
50 år senere, i 2000, deltok David og Adele 
Cohen med den samme 1931 8-liter Bent-
ley Corsica 2-seters Cabriolet i ”The 2000 
Mile Trial” gjennom Sverige og Norge. Bil-
dene på denne siden er tatt ved innkomst 
i Oslo, og det var tydelig at de mange mi-
lene på grusveier hadde satt sine tydelige 
spor på skjermer og karosseri.
”Den var kanskje for god til å ta på en slik 
utfordring, men den har faktisk historie 
som deltager i det første Svenske Rallyt, 
”Midnattsolrallyt” i 1950. Det var derfor 
en fin anledning å markere 50 års jubileet 
med å ta bilen på langtur i noe av det sam-
me distriktet på kloden.”
Skulle noen av Bulletinens lesere ha opp-
lysninger, artikler, fotos eller lignende med 
Bentleyen fra Midnattsolsrallyt i 1950 er 
jeg meget interessert.
Ta i så fall kontakt med
Ivar Engerud, Maurrudløkka 2, 3408 Tran-
by, NORGE tlf. +47 90172980   
iengerud@online.no

Etterlysning: Midnattsol-Bentley?
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MEDLEMSANNONSER MEDLEMSANNONSER

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. / SEK 160.000 ved udførsel fra Danmark
 
Aage Selnø
Tlf. +45 2840 3232

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 yderst velholdt bil.
Pris dkr. 280.000,00
 
Aage Selnø
Tlf. 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. 85.000,00 + evt. afgift / SEK 100.000,00
 
Aage Selnø
Tlf. 2840 3232
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 
1978 til og med 1984:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
 25.000  1.378  471
 75.000  2.007  471 
 125.000  2.472  471
 175.000  2.934  471
 225.000  3.375  471
 275.000  3.866  471
 325.000  4.467  471
 375.000  5.065  471
 400.000  5.357 471
 475.000  6.138  471
 o.s.v. 
 Selvrisiko kr. 4.153 kr.    0

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

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

Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Præmieeksempler for veteranbiler og  motorcykler 
fra 1977 eller før:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
 25.000  560  207
 75.000  815 207
 125.000  1.005  207
 175.000  1.192  207
 225.000  1.372  207 
 275.000  1.571 207
 325.000  1.816  207
 375.000  2.059  207
 400.000  2.178  207
 475.000 2.495 207
 525.000 2.790 207
 o.s.v. 
 Selvrisiko kr. 1.386 kr.    0

Mollbrinks Konst Kungsgatan 43, Uppsala ● 018-148080 ● www.mollbrinks.se 

Hans Dahl 
(1849 - 1937)  

”Flicka vid fjällsjö” olja på duk, 72x54 cm 



RREC SCANDINAVIA - 72 73 - RREC SCANDINAVIA
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Denne sjældne Bentley T1 coupe er en rigtig ”Coach-built” bil, håndbygget hos den 
berømte karrosserimager Mulliner Park Ward i London i 1970, oprindeligt som en Rolls 
Royce Corniche Fixed Head Coupé. En senere ejer fandt dog Rolls Royce kølergrillen for 
prangende, så bilen blev ombygget til en Bentley T1, hos Rolls Royce, som det fremgår 
af det lille mærke bag på bilen.

Bilen fremstår i meget velholdt stand. 
Farven er Cardinal red med sort læderindtræk.
Motoren og hele det hydrauliske system er renoveret, der er nye bremse og hydraulik-
rør i undervognen, så niveaureguleringen virker som den skal efter RR./Bentley spe-
cifikationer.
Ny  automatgearkasse med ny oliekøler.

Indvendigt er bilen meget velholdt med en smuk patina som man kun finder i en origi-
nal englænder som ikke er restaureret til ukendelighed, og som er med til at give eje-
ren fornemmelsen af en rigtig ”gentleman’s coupe” med en stille og stilfuld elegance. 

Teknisk er bilen identisk med Rolls Royce Silver Shadow, men alt det man er nervøs
for med en sådan model, er i orden på dette eksemplar.

Bilen er en rigtig englænder og er derfor højrestyret, og kan du finde dig i det,
er der ca. kr. 100.000,00 at spare. Derfor er prisen kun 

dkr. 275.000,00

Prisen inkluderer 1 års medlemskab af the Rolls Royce Enthusiasts Club, Danish Sec-
tion, hvis du ikke allerede er medlem.

Kontakt Frank Ferdinandsen på:
Tlf. +45 48 25 29 79
MobilTlf. +45 51 94 29 79 

E-mail: frank.ferdinandsen@mail.tele.dk

Sælges:

Bentley T1 Coupé by Mulliner Park Ward

Specifikationer:
Motoren er en dejlig V8 på 6,3 liter og hestekræfterne er opgivet som: nok!
På samme vis er topfarten beskrevet som: tilstrækkelig!
Den har servo styring, og skivebremser på alle fire hjul.
Automatgear og hydraulisk niveauregulering samt A/c.
Indvendig er der fuld Rolls Royce instrumentering, el-ruder for og bag samt en 
overdådighed af læder og træværk som ikke er finer. 
Forsæderne er el-indstillige foran. Bagsæderne har midterarmlæn og der er 
masser af benplads.
Der er moderne Kenwood stereo-anlæg som forsvinder når det ikke er i brug!
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Annesofie & Thomas Pasfall

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

MEDLEMSANNONSER

BENTLEY TURBO R 6,8  RED LABEL  
ACTIVE RIDE  1991

Vänsterstyrd, “Sveriges snyggaste”

MÄTARSTÄLLNING  14.000 MIL
FÄRG:   BRITISH GREEN (Metallic)
PRIS:  160.000:-

Info: All utrustning, AC, ABS, antispinn, El- hissar, speglar, stolar och värme i 
stolarna. Bord bak. Parkeringsradar. Carhood.

Nyservad hos Callisma, nybesiktigad utan anmärkning (gäller till juli 2013)

TELEFON  0705-981 983 Gösta. (Medlem RREC)
Bilen finns i Danderyd.

Motor till Silver Wraith ca 1952, i behov av renovering.
Nya delar: främre avgasrör, brytarspetsar, repsats för vattenpump
Ett oljefilter och två vattenslangar.
Boken The Derby Phantoms av Lawrence Dalton
.
Ingemar Liljegren
0553-15060
berget.527@spray.se

SÄLJES
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Sylvia Östlund, leg. tandhygienist • Linda Tulldahl, leg. tandhygienist



Den norske seksjonen:

Nils Jorgen Stende, Vestsidevegen 1051, 2860 Hov
Sophie Toch Eidsaune, Mollebakken 19, 7018 Trondheim

Vi ønsker dere velkommen til RREC.

Svenska sektionen

Eddy Ljungholm, Torslanda
Rolls-Royce Corniche Black, 1988

Magnus Rosén, Romelanda

Christian Söderström, Limhamn
Bentley Continental Type R, 1953

Per From, Bromma
Bentley Eight, 1988

Nisse Hagman, Färjestaden
Rolls-Royce Silver Cloud, 1956

Johan Rudbäck, Göteborg
Rolls-Royce Silver Shadow II, 1978

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:

Ole Christian Vad, Vindrosevej 9, 8541 Skødstrup.  Bentley T1, årg. 1966

Vi ønsker jer velkommen i klubben og håber at I må få stor glæde af 
medlemskabet.

NYA MEDLEMMAR BÄSTA BIL TILL LÄGSTA PRIS !!

 
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

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

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

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

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 tim-
mars nut and bolt restoration.

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

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.
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