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Prinfo Alfredssons

Bulletinen är en gemsam medlemstidning för de svenska, danska och norska klubbsektionerna i
Rolls-Royce Enthusiasts´Club
Tidningen utkommer fyra gånger per år
Upplaga ca 500 exemplar
Nr 3 2012 har manusstopp 3 september
utkommer vecka 40

Omslagsbilden: Rolls-Royce Phantom III hos P & A Wood

www.nynas.com/bitumen
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Den Danske sektion

Den norske seksjonen

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

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

RREC Danish Section

RREC Norwegian Section

Formandens hjørne
Vi takker for et veloverstået årsrally på
Skagen, i Kristi Himmelfartsferien i maj
måned, hvor vi var ca 50 kørtetøjer, der
deltog i alletiders løb, hvor vejret startede
koldt og blæsende og sluttede helt
sommerligt, så ingen kunne klage over
vejret.

Ivar ble sjåfør da han ikke brydde seg noe
særlig om hvilken side av veien han kjørte
på.
Og takket være det ble vi med på et
svært hyggelig besøk hos P&A Wood.
Ivar kjente Paul Wood fra tidligere og vi
fikk en god mottagelse og tilbrakte noen
timer i showrommet og i reparasjons
og restaureringsverkstedet i det som er
den aller høyeste rankede Rolls-Royce
forhandler i England. Her finnes det biler
en bare har sett på bilder og knapt nok
det. Biler eiet av verdens aller rikeste
samlere og av kongehus.

Skagen er dejlig, på alle årstider, og tog
sig ud fra sin bedste side på hele turen. På
Kristi Himmelfartsdag, holder den danske
sektion, altid sin årlige generalforsamling,
og dette var også tilfældet i år, hvor vi
havde formanden og sekretæren på valg,
for en ny 2- årig periode. Vi takker begge
for valget, og fortsætter vort arbejde,
som hidtil. Vi kan til de, der ikke deltog
i årets løb, oplyse at næste årsrally
afholdes på det sydligste Lolland/Falster,
Hvor vi skal bo på Hotel Nørrevang ved
Marielyst.
Næste år, er det meningen, at vi skal
forsøge, at få lidt yngre deltagere med,
hvorfor man vil forsøge, at indlogere
evt. hele familier i egen hytte med egne
separate værelser m.m. Dette vil kunne
give mulighed for at de yngre, potentielle
medlemmer kan deltage til en måske
reduceret pris. Vi håber at dette vil bringe
hele den næste generation sammen, så
de allerede nu kan lære hinanden godt at
kende.
Dette generationsproblem, er også et stort
tema, i vor Hovedklub i Hunt House, hvor
man ved den årlige bestyrelseskongres i
april måned, netop også må konstatere, at
gennemsnitsalderen på den eksisterende
medlemskreds, blot stiger og stiger, så vi
må tænke på at få vore sønner og døtre
med i klubben. Vi håber at I vil prøve,
at forberede Jeres ” unge mennesker”
allerede nu.
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De innledende konferanser og AGM forløp
i behagelige former denne gangen og det
er klare tanker om at vi er en klubb og at
denne skal være en internasjonal klubb.

På årsmødet, blev der sædvanen tro,
uddelt præmier til bedste ”Førkrigsbil før
1945”, og den modtog Henrik Frederiksen
for sin
smukke Rolls Royce Sedanca
Owen cabriolet, med Guerney Nutting
karrosseri.
Præmien for Bedste efterkrigsmodel
fra 1945-1975, blev vundet af Jesper
Jarlbæk, for sin flotte Rolls Royce Silver
Cloud II fra 1961.
Præmien for Young Cars fra efter 1975,
blev vundet af Björn Prytz, fra Sverige,
for sin Bentley Azure Cabriolet fra 1997.
forts sid 6

Skal du delta på bare en ting i år, så må
det bli vårt 25 års jubileum i Oslo område.
Har du ikke fått meldt deg på så kontakt
Jens Rønneberg eller meg. Vi vil så gjerne
ha flest mulig med på dette som vi tror vil
bli en fabelaktig helg.

Vårt tekniske seminar den 7. mai ble
denne gangen fulltegnet. Så fulltegnet
at min bil ikke fikk oppleve å komme
innenfor dørene hos vertskapet som var
Auto Askim. Patrick fra Royce Service
& Engineering var under alle kjøretøy
og forklarte funksjoner og foreslo
utbedringer. Ivrige eiere stilte spørsmål
og flere hadde skrevet liste hjemme over
hva de ønsket veiledning på. Tiden rekker
ikke til på disse seminarene og det å
få avviklet matpause og kaffe er et lite
kunststykke i overtalelse.
Mitt inntrykk er at alle var fornøyde når
de dro hjem ved sekstiden på kvelden.
Stor honnør til Patrick og til Auto Askims
personale. Flotte folk!!

Som formann i den Norske seksjonen
opplever jeg å få delta i, og å arbeide
med, mange forskjellige saker. I slutten
av mars dro Trygve Fiskum, Ivar Engerud
og jeg på tur til AGM i Hunt House.

Tre Norske biler feiret 17. mai i Skagen
sammen med 45 andre biler. Danskenes
himmelfartsrally ble som så ofte før
avslappet og svært hyggelig. Det at
forts sid 6

Kjære medlemmer
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forts fra sid 4
Desuden blev årets RR-Køler, vundet af
John A. Petersen, idet, han formåede, at
overhøre sin kones råd, om at tage ind
på en tankstation, ikke mindre end tre
gange, før han måtte konstatere, at en RR
20 HP, altså ikke kører lige så langt som
den daglige minibil i hjemmet, og måtte
have Falck til at komme med benzin, på
vej op til Skagen.
Præmien, som
”Årets medlem”, gik
i år til Henrik & Vivi Frederiksen, for
deres utroligt store engagement i
klubbens ve og vel, samt fordi Henrik
& Vivi netop har etableret en fantastisk
veteranbiludstilling, med indtil flere
ny indkøbte Rolls-Roycer og Bentleyer,
blandt mange andre meget specielle
ikonagtige veteranbiler. Interesserede fik
et kik med på hjemvejen, hvis deres vej
gik forbi Mols.
forts fra sid 5
kraftig vind jaget oss inn i verkstedshall
for lunsj kunne ikke endre det faktum
at ”Træf på Toppen” ble suksess. Ingen
kan matche danskene når det gjelder
underholdene middager, og det blir jo ikke
dårligere når det er ” alt inkludert”. Takk
for at vi fikk bli med!!
Tre nye medlemmer har hatt behov for
formannens assistanse ved registrering av
sine biler så langt i år. Det er jo ikke helt
enkelt når de Norske vognkortene ber om
eksakte hestekrefter og Rolls-Royce kun
oppga at det var tilstrekelig med krefter
i sine motorer. Men… statens vegvesen…
biltilsynet aksepterer at formannen
bekrefter i hvert enkelt tilfelle hvor mange
hester det er i våre forskjellige motorer.
Bentley i Crewe er også til stor hjelp for
å innhente bekreftelser om ytelse og
totalvekter for våre biler.
Litt tøffere ble det når det skulle innhentes
bekreftelse på første gangs registrering
av en bil fra 1970 tallet. Bilen hadde vært
innom forskjellige land og hadde skiftet
skilt noen ganger underveis på sin reise.
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Alle præmierne var velfortjente, og der
blev senere givet takkepræmier til flere af
løbets sponsorer, herunder bl. a. Bernt &
Bodil Hansen, som driver RR/B- værksted
i Rødovre, gennem mere end snart 30 år.
På selve generalforsamlingen, blev der
også for første gang valgt to suppleanter
til Bestyrelsen, og disse var Per Thomsen,
Herlev og Franz Goldbach, Roskilde, der
begge indvilligede, at være til rådighed,
som suppleanter, såfremt der skulle ske
frafald i den siddende bestyrelse.
Vi takker
klubben.

for

deres

velvilje

Svenska sektionen
RREC Swedish Section

Hemsidan:

www.rrec.se

För medlemskap finns info på hemsidan
Plusgiro: 495 29 27 - 4
Bankgiro: 5965-7528
Jag tackar Svante för all tid och
arbete han lagt ner under många år
och önskar honom snabb bättring.
Samtidigt önskar jag Jan lycka till
med produktionen. Jan är givetvis
tacksam för bidrag till innehåll i vår
fina Bulletin, och framöver är det
alltså Jan ni skall kontakta om ni vill
sätta in annonser eller bidraga med
intressanta inlägg eller artiklar.

overfor

Alle ønskes en god sommer
Formanden – DK-Section
Jens Kjærulff

Og ikke ble det lettere når det er mulig å
bruke samme ”private skilt” på forskjellige
kjøretøy. Men… vi klarte denne også slik
at vårt medlem nå kan få registrert sin bil
i henhold til riktige datoer. Hvor mye tid
jeg brukte på å lete i fjernlagrede arkiver
på internett, bruk av telefon og spørsmål
til kjente og ukjente i denne saken, tør
jeg ikke tenke på. Men det er jo flott når
vi får det til, og neste gang en slik sak
kommer opp så har vi jo litt erfaring.
Som dere har lest, varierende, hyggelig
og utfordrende jobb dette her. Neste sak
nå blir finpussen på vårt 25 års jubileum,
og å glede seg til å treffe dere tredje uken
i august. Da til feiende flott jubileum for
vår seksjon av Rolls-Royce Enthusiasts`
Club.
Kos dere. Lad batterier og ta med den
dere er glad i og kjør Rolls-Royce og
Bentley på fine sommerdager og kvelder.
Jeg ønsker dere en flott sommer.
Åge Antonsen
Formann RREC Norwegian Section

Bäste Medlem
Efter en kall och blåsig vår hoppas vi
alla på en härligt fin sommar och höst.
När ni får denna Bulletin märker
ni kanske att det är en del mindre
ändringar
i
layouten.
Svante
Runberger som stått för layout och
kontakter med tryckeriet under
många år mår dessvärre inte så
bra, och Jan Segerfeldt som varit
vår kunnige redaktör och stått för
mycket av innehållet har tagit över
även Svantes del av produktionen av
Bulletinen.

Ja nu är säsongen i full gång. Vi
har redan avverkat flera aktiviteter
inklusive vår årsmöteshelg med rally
i Nora-trakten. Jag hoppas ni håller
er uppdaterade på nya aktiviteter
som planeras. Senast uppdaterade
informationen hittar ni alltid på
hemsidan. Ni som inte tidigare haft
möjlighet eller kommit er för att
anmäla er till någon aktivitet vill jag
uppmana att prova på och anmäl er
till något av allt det som planeras!
Ni kommer att bli väl mottagna och
stämningen brukar vara avslappnad
och trevlig på våra arrangemang.
Jag skulle tycka det vore roligt om vi
kunde få nya och fler deltagare på våra
träffar och rallyn, speciellt nu som
våra lokalansvariga sett till att vi fått
många fler aktiviteter i vår kalender.
Slutligen vill jag önska alla en
fin sommar och höst och många
trevliga utflykter med finbilen.
Förhoppningsvis får vi tillfälle att
träffas under säsongen.
Bästa Hälsningar
Lars Nord
Ordförande RREC svenska sektionen
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EVENEMANGSKALENDER
Varje månad: Luncherna i Stockholm: Belgobaren i Freys Hotel kl 12.30
första måndagen i månaden. Sommaruppehåll. Nästa gång den 3 september.
För anmälan ring till Nils Vetterlein, tel 08-717 23 53, mobil 070-598 72 30.
Varje månad: Luncherna i Göteborg: Elite Park Avenue kl 12.00 sista tisdagen i månaden. Sommaruppehåll. Nästa gång den 28 augusti. Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031-93 00 66.
Varje vecka: Träffpunkt Stockholm Norra, ”The Nut House”, Torsåkers Slott,
Upplands Väsby
KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG
Danska sektionen

Svenska sektionen
29/30 juni Tekniskt seminarium i Stockholm, förkrigsbilar
6-8 juli Engelska 20 Ghost Club rally genom Sverige (se sid 10)
6 juli RREC-rally i Kosta ansluter till 20 Ghost Club (se sid 11)
10-12 augusti Baddagarna i Öregrund (se sidan 17)
11 augusti Kalmarträff
3-9 september RREC Sweden Section International Rally 2012. Rally Alsace
längs Route-du-Vin, se sidan 13, Mona-Lisa på cloud1@telia.com
7-8 september Garageträff hos Rohdins Automobil Service, Trollhättan
21-23 september Höstweekend på Östermalma Slott (se sidan 16)

22-24 juni Classic Race Aarhus, www.craa.dk
9-17 juli Automobil Veteran Club Austria, se www.rrec.dk
4-5 august Copenhagen Grand Prix, www.chgp.dk
7-8 september Garageträff hos Rohdins Automobil Service, Trollhättan,
Sverige
6-7 okt Teknisk Seminar

Norska sektionen
17-19 august 25 års jubileumsrally i Oslo/Askerområdet (se sidan 13)

RREC Scandinavia - 8
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Rally till Kosta den 6 juli
Fredag 6 juli Köpenhamn-MalmöBosjökloster-Höör-HässleholmBroby-Lönsboda-TingsrydMårdslycke Krog-Tingsryd CampingLinneryd-Lessebo-Kosta

20-Ghost-Club
”Nordic Tour 2012”
30/6-20/7

Grundad redan 1949 är den engelska
20-Ghost Club kanske världens
äldsta motorhistoriska R-R-klubb.
Namnet syftar på de modeller som
då ansågs historiskt intressanta
– Silver Ghost och 20 hp. Sedan
dess
ändrat inriktningen till att
gälla alla R-R tillverkade före andra
världskriget 1939 – prewar cars.
Medlemsantalet är omkring 350 och
inriktningen är social med utflykter,
rallyn och enstaka längre ”tours”. Se
www.20ghost-club.com för info.
I sommar anordnar klubben en
treveckors ”Nordic Tour” som mellan
30 juni och 20 juli körs genom
Danmark, Sverige, Lettland, Estland
och Finland. 17 bilar är anmälda
och av dem är hela 10 stycken av
modellen Silver Ghost, en av dem
från 1913, en från 1914, de övriga
från tidigt 20-tal. Dessutom deltar en
Phantom I, fyra Phantom II, en 20hp
och en 20/25hp. Man kommer att
färdas genom Sverige 6-9 juli med
övernattningar i Kosta, Vadstena
och Stockholm för att sedan färdas
vidare med färja till Lettland. Touren
blir ett unikt tillfälle att få se många
riktigt gamla Rolls-Royce på väg.
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Lördag 7 juli Kosta-Eksjö-TenhultHuskvarna-Gränna-Vadstena
Söndag 8 juli SkänningeNorrköping-Strängsjö-VallaSparreholms Slott och BilmuseumGnesta- Järna-Stockholm
(Källhagens värdshus på Norra
Djurgården)
Mer information med detaljerad
färdplan och lista över bilarna och
bilder finns på hemsidan
www.rrec.se
Olle Ljungström
ol@minmail.net
0733/89 45 10

Engelska 20-Ghost club´s rally genom Sverige kommer
bland annat att besöka Kosta. I anslutning till det gör vi
ett rally fredag 6 juli. Start med lunch på Korrö
restaurang www.korro.se som ligger vackert vid
Ronnebyån nära Linneryd söder om Växjö. Reserverad
RREC parkering. Därefter kör vi till en innehållsrik
glasbrukseftermiddag i Kosta med formgivare Anna
Ehrner (RREC medl.) www.kostaboda.se. Vi kommer till
hytta med glasblåsning, utställingshall, Annas
atelje´och Kosta Boda Art Kafe´ där det blir kaffe och
chokladbiskvi. Anna tar oss också genom det unika
Kosta Boda Art Hotel "glashotellet". En chaufförsförfriskning i Glasbaren innan vi får se ett tjugotal Ghost
20 hp anlända till hotellparkeringen. Man bokar själv
hotellrum om man vill stanna. Detsamma med middag.

Korrö

Kostnad för lunch med måltidsdryck o kaffe, kaffe och
kaka samt mineralvatten i baren ca 200:Välkomna med frågor och anmälan till Rolf Eriksson
tel. 0477 13011 eller e-post. genesmala@gmail.com
Uppdaterad ytterligare information finns under kalender på hemsidan: www.rrec.se

Kosta Bdda

Vi får gratulera Kalle Giertz
till nyförvärvet, en Bentley Mark VI 1950! Så här skrev Kalle själv om bilen nyligen:
En Bentley Mark VI eller R-type har funnits där i mina tankar under flera år. Plötsligt
hände det att en blev min och nu står den i mitt garage. Cornichen har fått flytta till ett
garage på gården så länge. Enligt uppgift ska Bentleyn vara original och orenoverad.
Lacken är lite krackelerad på framflyglarna och lite ofräsch här och var men i övrigt fin.
Lädret är gammalt och torrt. Jag har börjat smörja det men det krävs mycket jobb. Reva
ska lagas och sömmar ska sys om. Mekaniskt fungerar bilen utmärkt så långt jag kan
bedöma. Hittills har jag kört bilen 60 mil. Till helgen åker jag med Bentleyn till Staberg
och Good old England. 					
(Foto: Kalle Giertz)
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Rolls-Royce Enthusiasts’ Club – Norwegian Section har gleden av å innby til

25 åRS JuBiLEumSRALLy
17. – 19. august 2012, Quality Hotel Leangkollen
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
Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark and capable
of servicing customers in both Denmark, Sweden, Norway and Finland.
It should therefore be our privilege to service you and your Bentley or
Crewe-built Rolls Royce. For 2010 we offer 45 percent reduction in the
hour price in our workshop, if your Bentley or Crewe-built Rolls Royce
is more than ten years old in relation to first date of registration.

BENTLEY COPENHAGEN

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

RREC Scandinavia - 12

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

Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N
www.bentley-copenhagen.dk
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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 fabriksanläggningarna, 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 Schlumpmuseet. Tyvärr är inte Bugatti-fabriken öppen för besök ( vi har frågat!), så
vi kan inte se fabriken. Det finns en ”Discovery tour - on the Bugatti trial”, för
dem som är intresserade, går genom Molsheim och avslutas vid gravgården i
Dorlisheim, där familjen vilar.

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!!

Det slumpar sig även så att Bugatti Enthusaists Club har sin årliga
festival i slutet av samma vecka vi är där - och efter vårt möte med deras
klubbpresident, 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
corniche@telia.com - för anmälan snarast, dock senast den 1 augusti 2012.
Endast ett fåtal platser kvar!
Välkommen på ett mycket välsmakande rally!
Mona-Lisa Illingworth

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
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Höstweekend på

Östermalma Slott
21-23 september
Välkommen till en höstweekend i vacker sörmlandsnatur med ett
förhoppningsvis innehållsrikt program, se nedan.
Fredag 21 september
14.30

Samling på Sparreholms Slott. Eftermiddagskaffe samt visning av bil- och
vagnsmuséerna.

18.00

Incheckning på Östermalma.

18.30

Guidad visning av slottet. Därefter serveras en tvårättersmiddag i stallbyggnaden.

Lördag 22 september
08.00

Frukost

09.00

Guidad visning i Östermalma Wildlife Park.

12.30

Lunch på Blommenhof i Nyköping.

14.00

Besök på F11 muséet på Skavsta.

19.30

Drink. Trerätters slottsmiddag på Östermalma Slott.

Söndagen 23 september
08.00

Frukost, därefter hemresa

Familjefest i Öregrund
Den 10 - 12 augusti 2012
återuppstår badortslivet i staden
Tre dagar fyllda av aktiviteter!
Det hörs frasande kjolar och hästskoklapper. Barnaskratt och vattenplask.
Mässingsmusik från parken och sorl från punschverandor.
Det doftar hemkokta karameller. Nybakade bullar och rökt fisk. Tjära och ångbåtsbiff.
Det syns nyputsade snörkängor, flärdfulla hattar och eleganta parasoller. Stadens
poliskonstapel spankulerar med kask och batong.
Allt ska luftas just dessa dagar, Badortsdagarna. Dagarna då lilla Öregrund i norra
Roslagen drar tillbaka tiden till förra sekelskiftet. Tiden då staden redan upptäckts av
alla kurtörstande sommargäster. Man njöt av den stärkande havsluften. Anordnade
maskerader, baler och soaréer.
Stadens gator stängdes av för att ge plats åt behärskat tennisspel.
DETTA ÄR ETT AHK-ARRANGEMANG MEN RREC ÄR INBJUDNA ATT DELTA
KONTAKTPERSON: HÅKAN JOHANSSON, TEL 070-5905558, EMAIL: vicechairman@rrec.se

Deltagaravgiften för boende i dubbelrum är kr 2.750:-- per person, för boende i enkelrum
tillkommer kr 700:--.
Upplysningar och anmälan till Håkan Johansson, vicechairman@rrec.se , senast den 26 augusti.
Du kan även ringa på 070-5905558.
Länkar
www.sparreholmsslott.com
www.jagareforbundet.se/oster-malma/
www.blommenhof.se
www.f11museum.se
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Skylt med bilfakta till gammelbilen
För ett antal år sedan gjorde Carl Lagercrantz laminerade skyltar till medlemmars
bilar med fakta om bilen för information till utomstående vid olika evenemang.
Idén är bra men tyvärr har inga nya skyltar gjorts sedan vi fick tidigare.
Jag behövde en skylt till min nyförvärvade gammelbil och har därför skrivit en i
min ordbehandlare, skrivit ut den på vanligt papper och lagt den i en plastficka
med kartong bakom. Det blev ganska bra men det blir mer hållbart och snyggare
om man laminerar skylten.
För att andra ska kunna göra likadana skyltar finns filen till min skylt både som
Word 97-2003 fil, som Opendoc fil och som Word 2007-mall på hemsidan. Ta den
filen du kan/vill använda och lägg in data för din bil. Data om de flesta modeller
finns på moderföreningens hemsida om du behöver komplettera. Lycka till!
Kalle Giertz
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ATTENTION TO DETAIL
Jan Segerfeldt
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B

röderna Paul och Andrew Wood
startade sitt renoveringsföretag
redan 1967 så det är ett par
erfarna herrar som driver dagens
verksamhet. Båda bröderna hade
inlett sina yrkeskarriärer med att
arbeta hos Rolls-Royce, så de lärde sig
allt från grunden för att kunna arbeta
uteslutande med bilar av märkena
Rolls-Royce och Bentley, vilket de
också gjorde redan från start. Andrew
riktade in sig på ingenjörsarbete
medan Paul var den som hade hand
om marknadsföring och försäljning
och på så vis kompletterade de
varandra väl. Med mottot ”Attention
to detail” utmärkte de sig med många
fina priser på concourstävlingar
(inklusive fyra Best in Show på
RREC:s AGM) för bilar som hade

renoverats hos dem. Verksamheten
fick allt större omfattning genom åren
och just nu håller de på att bygga till
en stor verkstadsdel för att kunna
ta ytterligare renoveringsarbeten.
Företaget ligger i Great Easton,
Dunmow, Essex, inte så långt från
Stansted-flygplatsen cirka 10 mil
norr om London. Därmed ligger
det bra till för oss svenskar som
kommer med flyg med RyanAir från
Sverige och landar på Stansted.
P & A Wood har för närvarande 65
anställda. Några av dem är erfarna
personer som har varit med i många
år i företaget men det finns också
ett system med unga killar som
arbetar som lärlingar för att på sikt
kunna bli nya duktiga medarbetare.
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Den första bilen vi såg parkerad på
utsidan var en 1969 Rolls-Royce
Phantom VI med en något väl skarp
grön lackering. Den gröna färgen
hade kombinerats med ett gult tak i
Everflex eller PVC som vi brukar kalla
det i Sverige. På bakre sidostolparna
satt kromade barnvagnsjärn som ger
intryck av att taket är nedfällbart. Till
detta hade en del av karossidorna
nedanför sidofönstren försetts med
ett intrikat målat mönster i gult
vilket liknar rottningväv. Vad i all
sin dar kan vara anledningen till
att man spökar ut en formell RollsRoyce-limousine på detta sätt?
Förklaringen är Mohamed al Fayed.
Han är inte bara den världsberömda
pappan till Dodi Fayed som dog i
samma bil i en tunnel i Paris som

prinsessan Diana. Han har också varit
ägare till Englands största och mest
kända varuhus Harrods i London. Al
Fayed sålde sitt ägande i Harrods till
den kungliga familjen i Quatar för
något år sedan för USD 2,2 miljarder.
Av tradition har Harrods haft egna
varubilar i just de här färgerna
och speciella utförande. När al
Fayed tog över Harrods för många
år sedan köpte han två identiska
men
begagnade
svarta
RollsRoyce Phantom VI- limousiner.
Den ena hade ägts av HRH Prince
Edward, Duke of Kent. Al Fayed lät
lacka om båda två i den typiska
Harrodsklädseln
och
införlivade
dem i sin privata bilsamling. När
han sålde företaget Harrods behöll

han bilarna men förra året sålde han
också hela bilsamlingen inklusive de
båda illgröna Harrodsbilarna vid en
stor auktion i Paris. Hela flottan av
Harrodsbilar, åtta gröna (och en blå),
har nu hamnat hos P & A Wood. De
är i absolut toppskick. Man kan undra
vem som vill köpa och åka runt i en
sådan färgglad reklambil för Harrods?
Vi fortsatte in i en av de enormt stora
verkstadshallarna. Det första man slås
av här är att det är kliniskt rent och
fräscht överallt, inte en oljefläck på
golvet! Det andra man slås av är det
stora antalet Rolls-Royce Silver Ghost
som finns uppställda. Man brukar
dåna av att få se en enda fantastisk
Silver Ghost i verkligheten men här
fanns det minst fem-sex stycken på en
gång. De verkade alla helt kompletta
och perfekta i skicket så man kunde ju
undra varför de stod på verkstaden.
Här fanns också ett par toppenfina
W O Bentleys med kompressor. På
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annat håll i verkstaden kunde man
se en pågående totalrenovering av
en Bentley R-type Continental. Både
stora och små arbeten utförs sida vid
sida. Med det mycket goda rykte som
P & A Wood har upparbetat så är det
kanske inte särskilt förvånande att
de har fått så många prestigefyllda
uppdrag genom åren. Ett av de mer
uppmärksammade var när de 1988
fick ansvaret för att renovera den mest
värdefulla bilen i Rolls-Royce historia,
AX201, alltså ur-Silver Ghosten,
som för närvarande är utlånad av
Bentley Motors att stå parkerad inne
i The Hunt House. När prototypen till
Bentley R-type Continental, populärt
kallad Olga efter reg nr OLG490, skulle
renoveras gick även det uppdraget
till P & A Wood. Sådana arbeten
drar naturligtvis till sig ytterligare
stora uppdrag från kungligheter och
celebriteter världen över som vill
få sina bilar renoverade enligt de
allra högsta kravspecifikationerna
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och oavsett kostnaden. Man märkte
också när man gick runt och tittade
på bilarna under pågående arbete
att det var ingenting som slarvades
iväg i all hast här inte. Smakar det så
kostar det. De höga priserna märktes
särskilt på prislapparna på salubilarna.
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Det fanns en Silver Ghost till salu
med nybyggd Limousinekaross för
£ 585 000 medan den billigaste
bilen var en Silver Spur 1981 för £
14 500. Av en ren tillfällighet hade
man fyra stycken olika Phantom III
till salu samtidigt. Den dyraste var

en 1938 års 4-door av
Gurney-Nutting
saloon med kaross för £ 195 000 medan
en Hooper Sedanca de Ville från samma år
kostade £ 145 000, en H J Mulliner Limousine
1938 för £ 125 000 och den billigaste, en
1937 års Park Ward 4 door saloon för £ 120
000. Helt nya Rolls-Royce Ghost och Phantom
från det moderna företaget i Goodwood
fanns också till salu. Naturligtvis hittade man
också fina Bentleybilar till salu, i ett spann
från de äldsta från 1926 och ända fram till
den senaste Continental GT. P & A Wood
har inga problem med att blanda gammalt
och nytt i den stora försäljningslokalen i
två våningsplan utförd i gammal stil men
modernt konstruerad och faktiskt uppförd
så sent som 2001. Det var föresten samma
år som P & A Wood fick utmärkelsen Official
Rolls-Royce and Bentley Heritage Dealers.
P & A Woods motto ”Attention to detail”
betyder inte att de renoverar och säljer bilar
av hög kvalitet. Nej, P & A Wood låter sig
inte nöjas med bara hög kvalitet, här ska det
vara absolut högsta kvalitet och ingenting
annat. De har extremt höga krav på sig själva
i allt de gör och de lever upp till det också.
Det är kunderna som betalar - och är nöjda.
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Vintermøde i det gamle snedkeri….
søn   Morten   og   hans   kæ-
reste,   sørgede   i   alt   ube-
mærkethed   for   en   fin  
servering      så   fungere  
det  bare,  når  der  pludse-
lig   står   nye   retter   på  
buffeten,  og  man  tænker  
  hvor  kom  det  lige  fra.    
  
Tak   til   familien   Markdal  
for   at   lægge   snedkeri   til  
en   hyggelig   forårsaften,  
hvor   vi   næsten   allerede  
kunne   dufte   de   liflige  
udstødningsgasser,   når  
man   drejer   nøglen   efter  
en   lang   vinter,   og   solen   skinner   på   de  
saltfrie  veje    mon  den  nu  starter  igen  i  
år   ?      Selvfølgelig      det   er   jo   verdens  
bedste  bil.  
  
/Klaus  Bering  

Man fornemmer stemningen i
overskriften – store snefnug daler stille ned i gadelysets skær,
og der er tændt op i det gamle
komfur, hvor flæskestegen står
og hygger sig……. Men nej, ingen sne – gudskelov, og ingen
julemad - heldigvis.

Snedkeriet er der hvor Søren har sine
egne biler stående, så vi var i selskab
med to ladies (flying - forstås) en åben
Shadow og en Silver Cloud. Vi mænd er
jo fra urtiden delt op i ”jægere” og
”samlere”, og Søren faldt fra fødslen helt
klart ud som ”samler”…. for udover sine
to biler i naturlig størrelse er snedkeriet
fyldt med alt hvad hjertet kan begære af
automobilia. Som bilentusiast kan det
Det var lørdag den 3. Marts. Én af de ikke blive mere ægte end at sidde og
første forårsdage, og julen var for længst spise imellem benzinstandere og modellagt på hylden. Lone og Søren Markdal biler.
havde budt ind til Vintermøde om aftenen i deres hyggelige snedkeri i Ulstrup. Vi var samlet 17 mennesker til en, ikke
mindre end, 9 retters menu udformet
I første indbydelse hed det, at det var en som en buffet. 3 forretter – 3 hovedretforsinket julefrokost, men som tiden ter og ja - 3 desserter. Alle retter var af
nærmede sig og ligeså foråret, var det særdeles smagfuld kvalitet, og jeg skulle
ligesom hyggeligere at se frem mod den virkelig holde mig i skindet fra starten,
tid, hvor vi igen skal ud og køre, i stedet og tænke ”6 retter mere” – ”6 retter mefor at se tilbage på den mørke vinter. Så re”, ellers var jeg aldrig nået igennem
det blev Vintermøde – uden sne heldig- alle retterne.
vis, men med masser af hyggeligt samvær og rigtig god mad.
Ungdommen, i form af Søren og Lones
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TOMMYS OVANLIGA
BENTLEY

						

Jan Segerfeldt

D

et var genom en snabb affär på en färja i Bohuslän som Mercedes-Benz-entusiasten Tommy Mellqvist oförutsett råkade bli ägare till
Sveriges finaste Bentley R-type Hooper saloon 1953.
Han visste då inte ens hur bilen såg ut mer än från
ett gammalt fotografi och han hade aldrig hört talas
om Hooper.

Bentleys R-serie (det vill säga Bentleys chassinummerserie för Mark VI som hade kommit till dem som
börjar på R) var egentligen bara en fortsättning på
Bentley Mark VI, när dessa efter vissa begränsade
modifikationer marknadsfördes som en helt egen
modell under namnet Bentley R-type.
Så här ser de kända tillverkningssiffrorna ut enligt
den senaste räkningen (hämtade från boken RollsRoyce & Bentley The Crewe Years av Martin Bennett
- Haynes Publishing, tredje reviderade upplagan, utgiven i december 2011):
Mark VI

			R - T y p e

Standard Steel 4188				
Coachbuilt

1012			

2 037
283

Summa		5202				2 322
De flesta Mark VI och R-type försågs med en nästan
identisk Standard Steel saloon-kaross från Pressed
Steel Fisher medan 1 299 st fick karosser från fristående karossmakare. En av dessa var Hooper & Co
som gjorde 102 st karosser på Mark VI och R-type.
Den mest lyckade och också klart mest populära karossen från Hooper blev den som ofta har kallats Empress line men egentligen tilldelades modellen aldrig
detta namn officiellt. Hooper kallade den helt enkelt
för Hooper Four-Door Sports Saloon.
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Som alla karossbyggare använde
Hooper en egen nummerserie (design
number) för att åsätta sina designer.
Sedan hade man en annan nummerserie (body number) för att numrera
varje tillverkad kaross. Hooper angav
design nr 8294 på den här karosstypen som i sin formgivning har tagit
intryck av razor-edge-modet, som
började influera engelska designers
redan i mitten på 1930-talet. Kännetecknande för detta mode är de
vassa kanterna i karossformen som
skiljer sig från det samtida bulliga
amerikanskinfluerade modet. Pappan
till den här eleganta designen är Hoopers Chief designer Osmond Rivers.
Han började med att göra en sådan
design som han själv kallade för sin
”new look” för Daimlers lilla modell
på 2 1/2-literschassiet kallad DB18
redan i september 1949. Den kom
att göras i två- eller fyrdörrat utfö-
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rande. Senare överfördes den också
på Daimlers stora pampiga limousiner
DE27 och DE36 och senare på DK400.
Daimler använde genomgående beteckningen Empress line. Utmärkande för Hoopers Empress line var att
det inte fanns någon bakskärm utan
karossidan var slät hela vägen från
framskärmarna och motorhuvens sidor. Vi ser också denna new look med
modifikation på Lars Nords prisade
Rolls-Royce Silver Wraith 1955 som vi
beskrev i Bulletinen nummer 4 2011.
Lagom till bilutställningen i Earls
Court 1950 hade Hooper prövat att
göra en snarlik design för Bentley
Mark VI, som ställdes ut på Hoopers
egen monter där den fick ett mycket positivt mottagande. I mars 1951
sattes den tvådörrade versionen i
produktion medan tillverkningen av
den fyrdörrade modellen startade

först i November samma år. Design
nr 8294 gjordes sedan ända fram till
mars 1955. Den blev så pass lyckad
att Hooper även fick beställningar
med denna karosstyp för Rolls-Royce
Silver Dawn, som ju i princip var en
Bentley Mark VI med Rolls-Roycegrill
och några andra smärre modifikationer. Sammanlagt gjorde Hooper över
50 st av dessa fyrdörrade karosser på
Bentley Mark VI och R-type. Därutöver gjordes 12 st på Silver Dawn. Den
tvådörrade varianten gjordes bara på
Bentley och det hann bli 10 st sådana. Idag finns det också en tvådörrad
Rolls-Royce Silver Dawn som har fått
karossen överflyttad i efterhand från
en Daimler 2 1/2 litre.

sign, var dessa drygt 70 st (exklusive
Daimler) ett ovanligt stort antal, i deras ögon kanske närmast att likna vid
en massproduktion.

Det kan förefalla märkligt att Hooperkarosserierna var i stort sett likadana
på alla bilarna. Ofta modifierade man
både exteriören och interiören mellan
olika exemplar inom samma design.
Utrymmet för individuella önskemål
är ju själva karosserimakartraditionens signum. Men även Hooper hade
fått anpassa sig till moderna tider. Det
var nödvändigt med en rullande produktion. Kanske kunde Hooper inte
vänta med att tillverka bilarna tills de
hade fått en konkret beställning utan
gjorde dem mot lager? Detta skulle i
För en liten karosserimakare som så fall kunna förklara varför det inte
Hooper, som ofta bara tillverkade en blev möjligt för en köpare att modieller ett fåtal av en och samma de- fiera designen på sitt exemplar.
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Det är vanligt att man tror att konstruktionen från Hooper & Co är traditionellt uppbyggd av stomme i askträ
med ytterpaneler i aluminium, vilket
kallades för composite construction,
bara för att det är en fristående karosserimakare som har byggt den. I
vissa fall kunde det ha inneburit att
vissa större plåtdelar som framskärmar till exempel kunde vara tillverkade i stål för bättre styrka, medan
vissa mer intrikata konstruktioner
som till exempel tunna fönsterstolpar
kunde vara gjutna i en solid kopparlegering.
Även här har karossbyggeriet mött
moderna tider för efter det att Osmond Rivers hade varit i USA för första
gången 1950 kom han hem och ändrade företagets konstruktionsmetod i
grunden från composite construction
till all-metal construction. Inte nog
med det, han valde också att göra
hela karossen i aluminium i stället för
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stål, så ovanligt nog är även Hoopers
karosstommar härefter byggda helt
i aluminium med undantag för vissa
gjutningar som krävde större hållfasthet och vridstyvhet och gjordes i ett
material som Hooper kallade Alpex.
Så från 1950 finns trä bara i dekorpanelerna i inredningen.
Tommy Mellqvist är alltså den lycklige ägaren till en Bentley R-type med
sports saloonkaross av Hooper & Co,
chassi nr B378SR. Även om Tommy
till vardags kör mest Mercedes (inklusive en SLS AMG, ni vet den där med
måsvingarna) så var det en bekant till
honom som tyckte att Bentley var en
bil som skulle passa honom, så han
fick ett förslag att köpa den medan
de stod på färjan vid överfarten mellan öarna Orust och Malö i Bohuslän.
Överfarten är kort och tar bara några
minuter men utan någon längre betänketid bestämde sig Tommy för att
köpa bilen trots att han inte hade sett

den i verkligheten. Med sin erfarenhet
kunde han ändå på ett ungefär föreställa sig att bilen hade det här litet
”kungliga” utseendet. Det dröjde ett
par månader innan han fick se bilen.
Allt han hade att gå efter under tiden
var ett foto som säljaren visade honom två veckor efter köpet. Tommy
måste ha haft verkligt god tillit till sin
bekant.
Hur som helst så dröjde det ytterligare fyra månader innan han till slut
fick bilen i sin ägo. Den hade stått på
ett museum i många år och behövde
servas före användning. Bilen var i
mycket fint skick, så Tommy behövde
inte göra något åt dess utseende. Bilen är lackerad i svart med en mörkgrön avvikande färg i midjehöjd på sidorna. Det är inte känt om bilen hade
denna färgkombination redan från
början men den passar utan tvekan
bilen perfekt. Den matchande ljusgröna inredningen är mycket smakfull

och gör sig snyggt mot valnötsträet
på instrumentbrädan, på dörrsidorna och på de intressanta facken på
framsätesryggarna. Var det tänkt att
baksätespassagerarna skulle placera
sin färdiglästa The Times här? Under
höger sidas bakre sidoruta finns en
toalettspegel gömd men lättåtkomlig
för damerna i baksätet. För de förmodligen mer tekniska benägna herrarna i framsätet finns ett träbeklätt
utdragbart fack under instrumentbrädan innehållande alla olika verktyg
som kan behövas under färd. Varför
ska det föresten behöva mekas under
färd i en Bentley?
Däremot visade sig bromsarna inte
vara så bra efter det långa stillaståendet, så Tommy totalrenoverade dem.
Eftersom Tommy har 45 år i bilbranschen (reparatör/plåtslagare/försäljare) så har han inga större svårigheter att åtgärda allt som kan behövas
på en bil, ny eller gammal. När jag
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med chassinummer B378SR i mars
1953 till förste ägaren som var ett
företag, Brigham & Cowan Ltd. Bilen
fick engelskt reg nr NLD444. Detta
nummer är utfärdat av London County
Councel (bokstäverna LD, bokstaven
före är bara slumpmässigt ett prefix).
Tommys bil kom via USA till Norge. Detta tyder på att den första ägaren
Tommys bekant hittade den i Norge bör ha varit bosatt, eller när det var
1989 och tog in den till Sverige till- ett företag, haft sitt säte i London.
sammans med några andra gamla
bilar. Bekanten sålde av några av bi- Det engelska företaget Brigham &
larna och behöll bara de finaste själv. Cowan Ltd, som från starten sysslade
Bentleyn hamnade på ett museum i med skeppsbyggeri, inledde sin verkmånga år. Tommy vet inte så mycket samhet i South Shields 1876 och öppom bilens tidigare historia och han nade några år senare i staden Hull.
kände inte till så mycket om Hooper Omkring 1950 verkar bolaget ha haft
heller när han köpte den. Nu har han sitt huvudsäte i Hull. Uppgifterna om
fått veta litet mer, bland annat genom företaget på Internet indikerar ingen
att han relativt nyligen har blivit med- koppling till London men det kan ju
lem i RREC och lunchat med oss andra ha funnits ett kontor där. Det kan
också ha varit så att en privatperson,
klubbmedlemmar.
kanske någon i ägarfamiljen, bodde
Enligt tillgängliga uppgifter från fabri- i London och körde den där trots att
kantens register levererades bilen den stod registrerad på företaget.
träffade honom ute på Malö en marsdag i år så hade han just blivit färdig
med bromsrenoveringen och nu tog
bromsarna så bra att det blev svarta
bromsspår i asfalten när han gjorde
ett häftigt stopp.

Enligt prislistan var nypriset i Storbritannien för Bentley R-type Hooper
4-door sports saloon:
Grundpris £ 4 305, skatt £ 1 794 17s
6p, totalpris £ 6 099 17s 6p.
Detta ska jämföras med nypriset på
Bentley Standard steel saloon:
Grundpris £ 3 100, skatter £ 1 292
15s 10p , totalpris £ 4 392 15s 10p.
Pris för chassi utan karrosseri:
£ 2 270 skatter £ 946 19s 2p, totalpris
£ 3 216 19s 2p.
Man fick alltså betala en hel del extra
för att få en traditionellt karossbyggd
bil, jämfört med den på modernt
sätt nästan massproducerade R-type

Standard Steel Saloon (helt byggd i
stål, bara bakluckan är i aluminium).
Det är inte känt vilka ägare som tog
över bilen efter Brigham & Cowan Ltd
eller när detta skedde. Enligt Tommy
vet man inte något mer om bilen innan
den kom till Sverige. Oavsett denna
lucka i informationskedjan så är det
en fantastiskt trevlig bil som Tommy
har fått i sin vård. Tyvärr är Tommy
strängt upptagen med att förestå
Malö Camping, som har fullt med
aktiviteter under sommarmånaderna,
så han har inte så lätt att delta i
klubbens sommararrangemang. Vi
hoppas ändå få se honom och hans
stiliga Bentley på något av våra möten
och rallyn i omgivningarna!

Vi utför service och reparationer
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
Produktvägen 16
246 43 Löddeköpinge
Tel +46 (o)-46 71 23 23
Fax +46 (o)-46 71 23 29
www.englishcarcare.com
E-mail englishcarcare@telia.com
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D

et är något bekant men ändå
främmande över den här bilen.
Den ser ju ut som en RollsRoyce Corniche coupe men ändå inte.
Och det hänger inte på ekerhjulen!
Har någon fotoshoppat en bild av
en Rolls-Royce Corniche i sin dator?

ROLLS-ROYCE 				
CORNICHE FRÅN 		
HOOPER 1993!?
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Nej, faktiskt inte. Bilen finns i
verkligheten. Det började med att
en rik amerikan som fick sin vita
vänsterstyrda Rolls-Royce Corniche
Coupe chassi nr CRX50264 levererad
1979. Bilen han hade beställt
hade genomgått vissa ”bespoke”åtgärder, så hade till exempel vissa
av kromdetaljerna bytts ut mot
guldfinish. Efter några år tröttnade
ägaren på sin bil och gav 1993
dåvarande Hooper & Co Coachbuilders
Ltd, som hade specialiserat sig på att
bygga om moderna Rolls-Royce och
Bentley, i uppdrag att göra en Silver
Corniche, det vill säga uppdatera
hans Corniche så att den såg ut som
en specialversion av den samtida
Silver Spirit. Uppdraget han gav
Hooper var inte något enkelt jobb.
Hela ombyggnaden tog 18 månader
och uppges ha kostat mer än bilens
ursprungliga inköpspris. Det var
ett omfattande hantverksarbete,
innefattande alla de både stora och
små ändringar som behövdes för
att passa in den moderna fronten
och det motsvarande akterpartiet
till den gamla Corniche-designen,
som ju går tillbaka till tidigt 60tal. Vid ombyggnaden togs de
guldfärgade
detaljerna
bort.

chefsdesignern Graham Hull (som
efterträdde Fritz Feller som hade
gjort Silver Spiritens design) en
intern designskiss och man byggde
en fullskalemodell av en cabriolet som
på många sätt liknar den här Hooperdesignen, så det fanns uppenbarligen
en seriös tanke hos Rolls-Royce
Motors om att göra en moderniserad
Corniche, som kunde matcha den
nya Rolls-Royce Silver Spirit och
Bentley Mulsanne. För att hålla nere
utvecklingskostnaderna behöll man
chassiet och hela mittpartiet av
karossen från den gamla modellen
och ändrade bara front- och
akterpartierna så att prototypen fick
ett utseende som påminde mycket
om den samtida Rolls-Royce Silver
Spirit. Nu bestämde man sig trots
allt för att hålla fast vid den gamla
designen, så prototypen till en
ny ”Silver Corniche” ledde aldrig
till någon serieproduktion. Den
här Rolls-Royce Corniche-coupén
från Hooper är således en verklig
bil, baserad på en originaldesign
från Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Det är alltså så här en Rolls-Royce
Corniche kunde ha sett ut om fabriken
hade bestämt sig för att modernisera
Corniche-modellen, som hade varit
i fortlöpande produktion sedan
1966 utan några större utvändiga
förändringar. Omkring 1984 utförde
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DROTTNINGBENTLEY
BENTLEY GÖR EN JUBILEUMSSPECIAL
FÖR ATT FIRA DROTTNING
ELISABETHS 60 ÅR
				
PÅ TRONEN
Jan Segerfeldt

D

et görs många limited editions
hos bilföretagen för att få litet
extra fart på försäljningen och
ibland kan man faktiskt undra om
det inte snarast är ett reklamjippo
mer än att det är en specialmodell
som lanseras. Man kan nog säga
detsamma
om
Bentleys
olika
diversifieringsåtgärder när det gäller
modellutbudet. Nyligen hade Bentley
en specialmodell för den jäktade
företagaren som ville bygga in alla
möjliga datamedia för att sitta och
arbeta med i baksätet. Nu kommer
en till endast 60 exemplar begränsad
upplaga av Bentley Mulsanne som ska
påminna om att drottning Elisabeth
firar sina 60 år som Storbritanniens
regent. Hela England tycks vara
engagerat i denna jubileumsyra
och säg den engelske tillverkare av
prylar som inte har gjort en särskild
serie enbart för att uppmärksamma
drottning Elisabeths jubileum - och för
att på samma gång uppmärksamma
sitt eget företags produkter!
Bentleys
specialare
heter
the
Bentley Mulsanne Diamond Jubilee
Edition. Naturligtvis avslöjas den
här specialupplagan på drottning
Elisabeths
födelsedag
den
21
april. Modellen har utvecklats på
tillvalsavdelningen
Mulliner
och
skiljer sig från standardmodellen
i flera avseenden. Tillverkningen
är begränsad till endast 60 unika
exemplar, där varje bil representerar
ett år i drottningens regeringstid.
Bentley Mulsanne Diamond Jubilee
Edition kännetecknas av ett antal
utsökta hantverksmässigt gjorda
attribut som till exempel broderier
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i guldtråd på alla fyra nackstöden,
träfaner på picnicborden för baksätespassagerarna,
även
dessa
dekorerade med guldinlägg i form
av en avbildning av den gyllene
kungliga karossen som använts vid
statsbesök och liknande händelser,
samt kuddar i mjukt skinn försedda
med samma ffina motiv. De eleganta
instegsplåtarna i dörrarna har fått
inskriptionen
”Bentley
Mulliner,
England” och ”Diamond Jubilee
Edition”. Utöver detta ingår ett antal
speciallacker och skinninfärgningar
som är unika för specialmodellen. Den
mest intressanta färgkombinationen
på utsidan bör vara kombinationen
rött, vitt och blått, alltså färgerna
i den brittiska flaggan Union
Jack. Sedan urminnes tider har
det
engelska
kungahuset
valt
särskilda färgkombinationer på de
kungliga ekipagen som använts i
statssammanhang. De här färgerna
finns på många av de hästdragna
karosserna men också på de tidiga
Daimlerbilarna som användes av
kungligheterna i England ända
fram till 1950-talet då RollsRoyce tog över mer och mer som
statslimousiner. Det var Hooper & Co
som ansvarade för tillverkningen av
de kungliga karosserna under hela
denna tid. Hooper använde sig av
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Denna bil såldes ny till Wilmont
Breeden Ltd. i England.
Karossen är inspirerad av den
mycket vackra Airline Coupé
av Thrupp & Maberly.

550 000 SEK

Långa hjulbasen. Såldes ny
till Japan. 2010 kom bilen
till England och lackerades
i Red Pearl. ”Flying B”
emblem på C-stolparna, bord
i stolsryggarna mm. Kom till
Sverige i november 2010 och
har ägts och körts av Rohdins
Automobile
Service
VD,
mestadels långresor.
Bilen
har rullat 110,000 km. Servad
i Sverige av Rohdins enligt
fabrikens rekommendationer.
100,000 km service gjord i
januari 2012. Nybesiktigad
och i mycket fint skick.
235 000 SEK

Bilen såldes ny i Sverige. Det
finns väldigt mycket historik
till bilen.
Vi sålde bilen 2008 till
Malaga, Spanien, där ägaren
lackerade om bilen.

Väldigt fin Bentley Arnage
lackerad
i
blå
metallic.
Inredningen är sandfärgad
med blå piping. Extrautrustad
med
läslampor
och
satellitnavigation inom EU.

Den togs åter till Sverige
2010 och vi sålde då bilen till
dess nuvarande ägare.

Detta är ett ypperligt tillfälle
att köpa en Bentley Arnage i
perfekt skick och väldigt lågt
miltal.

Bilen är i bra bruksskick och
den har fortfarande original
klädsel.

BENTLEY 3 1/2 LITRE 4 LIGHT SALOON BY
THRUPP & MABERLY 1935

ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW 1974

Bilen är i ett väldigt fint skick.
225 000 SEK
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BENTLEY TURBO RL 1989

BENTLEY ARNAGE 2002

3 000 km.
1 095 000 SEK
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Vinprovning på Bjertorps slott
färgerna svart och maroon
med en klarröd linje (Black and
Royal claret with a coachline in
vermillion). Med den färgställningen på en Bentley ser det
definitivt ut som en kunglig
vagn. Det är bara den blå lampan
på taket över vindrutan som
saknas. Det finns säkert många
rojalister som fattar tycke för den
här Bentley Mulsanne Diamond
Jubilee Edition.

Claes-Thure Flink

Å

rets vinprovning ägde rum
fredagen den 30 mars. Vi
tretton deltagare välkomnades
som vanligt med kaffe och godsaker
vid vår ankomst till slottet vid
15-tiden. Vinprovningen startade
klockan halv sex under sedvanlig
ledning
av
klubbens
vinexpert
Svante Runberger. Vi provade denna
gång
fem
mousserande
viner:
Prosecco DOC Trevisa, Italien
(Systemets nr 7749)
Boschendal Grand Cuvée Brut
Franschhoek, Sydafrika
(Systemets nr 77313)
Pinot Brut 2004, Pfalz, Tyskland
(Systemets nr 77865)
Langlois Brut, Cremant de Saumur,
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Frankrike
(Systemets nr 7404)
Pol Roger Pure Brut Nature,
Champagne, Frankrike
(Systemets nr 77069).
Senast vi provade mousserande
viner var år 2008.
Härefter
intogs
en
underbar
slottsmiddag bestående av Halstrade
pilgrimsmusslor
med
smörad
svampbuljong till vilka serverades en
halvtorr Riesling Spätlese 2009 från
Dienheimer Kreutz, Rheinhessen,
därefter Krabbsoppa som sköljdes
ner med ett glas champagne härefter
åt vi en underbart mör Kalventrecôte
från Ölanda gård, vartill vi drack en
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Rocca Guicciarda Chianti Classico
2008 från Barone Ricasoli i Italien och
som avslutning Vit chokladmousse
till vilken serverades en Coteaux
du Layon AOP Cuveé Vielle Vigne
Domain du Sauveroy från Frankrike
och därefter fick vi 4 lagrade ostar
från Sivans osthandel i Vara.

Efter en skön nattvila och härlig
frukost lämnade vi slottet vid
10-tiden för avfärd till Vara och
Sivans ost. Besöket i Vara avslutades
på sedvanligt sätt med kaffe och
kakor på konditori Nordpolen, något
som större delen av befolkningen
i Vara också gör på lördagarna.

		 NY HEDERSMEDLEM
Svante Runberger har av RREC Svenska sektionens
styrelse utsetts till sektionens hedersmedlem, som
en markering för de fina insatser han har gjort under
många år med layoutarbete, artiklar mm i klubbens
prisbelönade Bulletin.
(Bild: Göran Berg, från vinprovningen på Bjertorp)
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NYHET PÅ HEMSIDAN		

Roberth Nironen

Vårt medlems- och fordonregister finns nu tillgängligt via vår hemsida, www.rrec.se

Nu kan du logga in dig och kontrollera om de uppgifter som finns är riktiga.
Du kan själv rätta och komplettera informationen.
Hur går jag nu tillväga?
På hemsidans vänstra sida (svarta fältet) finns många länkar. Klicka på länken
”Medlems- och fordonsregister”. Klicka sedan i den gula rutan.
Här under ”logga in” fyller du i ditt medlemsnummer, som du bland annat
hittar på ditt medlemskort.
Lösenordet är: rolls
Nu uppmanas du att ange ett eget lösenord. Det får du skriva två gånger.
Passa på att kontrollera epostadressen eller skriv dit den ifall den saknas.
Det du ser nu är ditt medlemskort. Vill du ändra på något så klicka på
knappen ”redigera”.
Gör eventuella ändringar. Kom ihåg att när du är klar, klicka på ”spara”.
Vill du söka i registret efter någon person eller något fordon, klickar du på
”urval”. Här på urval kan du söka. Sök t ex på Silver Shadow. Klicka på ”modell”
och välj sedan Silver Shadow och klicka på knappen ”utför”.
Första svaret ser du nu. För att titta på nästa klickar du på en av pilarna tilll
vänster eller höger. Där kan du bläddra fram alla bilarna.
Avsluta gör du genom att ”logga ut”.
Nästa gång du besöker använder du det nya lösenordet som du själv har lagt in.
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V

i var tre delegater från Sverige som mötte upp på den
42:a klubbkonferensen hos
vår engelska moderklubb vid klubbens egendom The Hunt House i
Paulerspury en kort bit från Northampton i England 1-2 april 2012.
Den genuint lantliga miljön i dessa
vackra omgivningar är en fantastisk upplevelse i sig. Vid den förberedande delen av konferensen
var det deltagarna från klubbsektionerna utanför England som
hade ett informellt möte där olika
aktiviteter diskuterades. Därefter
vidtog den officiella konferensen
med grupparbeten om hur klubben
skulle organisera sig i förhållande
till de kontinentala sektionerna och
hur man skulle anordna internationella rallyn.
På kvällen avhölls klubbens galamiddag på ett av de finare hotellen i Northampton. Här deltog
såväl engelska som övriga europeiska konferensdeltagare. Resul-

KLUBBKONFERENSEN
		 I ENGLAND
			Jan
Segerfeldt
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taten av grupparbetena redovisades
i The Hunt House nästföljande dag.
Det genomgående mantrat vid konferensen var att vi alla är en klubb,
alldeles oavsett om vi är verksamma
i de engelska sektionerna eller i de
kontinentala sektionerna.
Senare samma dag hölls moderklubbens årsmöte. För oss som kom från
Sverige var deltagandet en intressant upplevelse med möjlighet att
träffa och tala enskilt med många
av
moderklubbens
företrädare,
både nuvarande och tidigarevarande
klubbfunktionärer. Vi fick också tid
att umgås särskilt med våra närmaste klubbsektionsdelegater från de
norska och danska sektionerna.
Intressanta besök på egen hand hos
det välrenommerade Rolls-Royceoch
Bentley-renoveringsföretaget
P & A Wood (se artikel sidan 20),
Gaydons fina bilmuseum och Stondons något enklare motormuseum
blev grädden på moset för en lyckad
Englandsresa.
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Håkan Johansson, Jan Segerfeldt och Lars Nord

SKÅNETRÄFFEN
Text: Berit och Per Borgström
Bild: Göran Berg

Pelle Borgström berättar om uppdraget 1998
att skjutsa prinsessan Lilian från flygplatsen
till Sofiero. Fick en puss Pelle aldrig glömmer

den fantastiska Öresundsutsikten.
Efter lunch blev vi guidade av Lucia
Dieden, chefsguide på Sofiero under
25 år. Parkvandringen började vid
Kejsarträdet, som blommade med
blå klasar på bar kvist.

På Sofiero fick våra 14 bilar köra ärevarv och parkera mitt i parken

Skåneträff Pingstafton 26 maj

E

n härlig pingstafton med
strålande försommarsol samlades 31 RREC-medlemmar, som
anlände i 14 bilar av rätta märkena
till English Car Care i Löddeköpinge
för visning av lokaler och Jaguarer
med flera engelska bilar.
Frågetävling med anknytning till
engelska bilar varvades med nöjet
att
beskåda
bilarna. Intresset
var t.ex.
stort för en 50-tals
Bentley R-type Continental, som
skulle totalrenoveras. Samtidigt
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Den
stora
trädgården
på
30
tunnland låg helt i träda 1905,
när
kronprinsessan
Margareta
och kronprins Gustav Adolf fick
slottet av kung Oscar och drottning
Sofia. Den 23 år gamla Margareta
började genast med Gustav Adolfs
hjälp plantera fruktträd, rosor och
Rhododendron samt rusta upp slottet
bl.a. med hjälp av kronprinsessans
engelska mamma, som skickade

Lucia Diedens inspirerande guidning startade
under Kejsarträdet - blåa blommor på bar
kvist

Morristapeter och gardintyger till
slottet.
Här växte sedan de 5
barnen upp och här i ravinerna
körde prins Bertil sin motorcykel.
Kronprinsessan hann bara uppleva
15 år innan hon alldeles för tidigt
avled väntande sitt sjätte barn.
Ändå hann hon med att tillsammans
med kronprinsen sätta sin prägel
på parken, där bl.a. en spaljé
planterades
med
omväxlande
päronträd och rosor. Sålunda kan
man njuta av två blomningar och en
fruktupplevelse. Dagens tema var
Rhododendron varav det finns 250
arter på Sofiero. Samtidigt blommar
massor av
Azaleor där speciellt

gavs tillfälle att avnjuta kaffe och
smörgåsar. Tack Stephen Pike med
personal!
Från Löddeköpinge körde vi i kolonn
på vackra vägar
mot Sofiero
slott där vi mottogs ”kungligt”
genom öppning av kungagrinden.
Efter rundkörning av den stora
gräsmattan framför slottet ställdes
bilarna
upp
för
allmänhetens
beskådande. Sofiero firade denna
dag den stora Rhododendrondagen.
Till musik av Tidaholms Kulturskola
avnjöts sedan lunch på terrassen med

Den otroligt vackra blåa
bergsvallmon - blommar endast
vart sjunde år
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en gul art lätt utbreder sig tack vare
den sura, kalkfattiga jorden. Förutom
Rosor och Rhododendron är Sofiero
känt för sina stora Dahliaplanteringar,
sin otroligt vackra blå bergsvallmo,
som endast blommar vart sjunde
år, och det som danskarna kallar
”Talertensmeck”, på svenska Krasse.
I trädgården finns också växthus från
tre olika perioder och där har man
bl.a. vinstockar och meloner.
Konst och växtlighet blandas på
ett förtjänstfullt sätt, bl.a. genom
formklippta växter, ”fönsterförsedd

”avenbokshäck, en stor labyrint
ritad av Oscar Reuterswärd
och
staty av diabas symboliserande
kärleken. Den utfördes av Marcel
Petit
och heter Stämgaffel. Två
mycket stora pyramidavenbokträd
kallas ”Margareta och John” och
planterades av Kung Gustav Adolf i
samband med prinsessan Margaretas
giftermål med John Ambler.
Efter
en
timmas
synnerligen
uppskattad
guidning
avtackades
Lucia av Göran Berg med Alsacevin
och applåder.

Steve Pike höll Öppet hus för Engelska bilar av alla märken i Löddeköpinge.
Förfriskningar serverades

DYR SMÄLL
Jan Segerfeldt

Solen skiner. Vi är vid Place du Casino i
Monte Carlo. På gatan kommer en Bentley Azure. Kvinnan som kör har väl inte
full uppmärksamhet framåt hela tiden kanske kollar hon på mobilen. Plötsligt
så smäller det bara till! Hoppsan! Minst
fem parkerade bilar blir inblandade i
krocken. På bara några sekunder samlas
hundratals människor runt bilarna och
alla tar upp sina mobiltelefoner och filmar händelsen och tumultet. Inom ett
par minuter kan hela palavern beskådas på You Tube på internet. Skämmigt
värre!
Det blir ingen billig smäll när en Bentley
Azure, en Ferrari 430, en Porsche 911,
en Aston Martin Lagonda Rapide och en
Mercedes-Benz S-klass blir skadade. En
ny Rolls-Royce Phantom Drophead står
alldeles intill men klarar sig nästan från
plåtskador. Nya skrotbilar för bortåt en
miljon pund genom ett ögonblicks ouppmärksamhet, enligt engelska dagstidningen Daily Mails bild.
En helt vanlig dag i trafiken - i Monte
Carlo...
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Visit Our Website : www.flyingspares.com
Featuring:
• Full e-commerce Parts
Catalogues •
• View Cars For
Dismantling •
•Photographs of Parts •
• Cars For Sale •
• Meet The Team •
•Restoration Projects•

• Order FREE Printed
Catalogues•

• Forum •
• Premises Tour •
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RREC PÅ TJOLÖHOLM
							

D

Jan Segerfeldt

et är näst intill otroligt att vi skulle
ha sådan tur den här dagen. Det blev
rena kanonvädret denna söndag den
20 maj, när Tjolöholm Classic Motor ägde
rum på de vidsträckta ägorna till Tjolöholms
slott. Till hela utställningen hade 1 300
bilar blivit anmälda. Montern för RREC var
avpassad för vid planeringen förväntade 5-10
bilar men det visade sig bli fler än beräknat.
Som helhet kunde minst 15 Rolls-Royce och
Bentley beskådas på utställningen. Det var
också mycket glädjande att se många nya
ansikten som deltagare på vår monter.
Först på plats var den bil som hade kört
längst. Hans Örming hade köpt en Bentley
Corniche 1978 i England och hade nu kommit
ända till Tjolöholm efter att ha passerat
bland annat Frankrike, Holland och Tyskland,
en körsträcka på sammanlagt cirka 200 mil.
Bilen hade gått som en klocka hela vägen.
Det är ingen tvekan om att det är ett utmärkt
bra köp Hans har gjort. Hela bilen var mycket
elegant och i ett fantastiskt fint skick både
utvändigt och invändigt. Henrik Norbäck
deltog med sin fina Rolls-Royce Silver Wraith
II från 1978 och delade en flaska Pommac i
lyxförpackning med Peter Wittbäck som hade
kommit i sin Rolls-Royce Silver Spur. Sven Erik
Andersson från närbelägna Kungsbacka hade
med sig sin fina Bentley Arnage från 2001.
Det skulle visa sig att han fick sällskap med
ytterligare en Bentley Arnage, ett exemplar
från 1999 framförd av Ola Germundsson med
hustru Eva som passagerare. Denna Bentley
Arnage ingår annars i Anders Rohdins stall.
Anders Rohdin hade gift sig i Varberg dagen
innan och påpassligt nog hade man kört upp
bilarna från brölloet till Tjolöholm. Själva
bröllopsbilen var en ljusblåmetallic RollsRoyce Silver Cloud cabriolet (modellen brukar kallas H J Mulliner adaptation) som
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sig in på området. Ett av dessa fordon
var den på västkusten mycket välkända
Rolls-Royce Silver Wraith 1954 med touring limousinekaross av Park Ward (design nr 550). Denna bil har varit i samma ägares hand sedan 1976 och bilen är
fortfarande i samma goda skick som när
den först deltog i våra tidiga klubbträffar
i Halland. En mörkröd Rolls-Royce Silver
Wraith II med ljusbeige everflextak från
sent 1970-tal stod parkerad en bit ifrån
vår monter nästan litet i skymundan.

kompletterades av en identisk cabriolet men i metallic gold med ljusbeige skinn. Båda bilarna har en perfekt träinredning. Vad härligt att få
se två sådana unika och vackra bilar
samtidigt!
Kjell Andersson, just hemkommen
från den danska Skagenträffen som
pågick under Kristi Himmelsfärdshelgen, hade bytt bil i Göteborg och
kom nu i sin stora pampiga RollsRoyce Silver Wraith LWB med touring
limousinekaross av Hooper & Co, design nr 8390 från 1957.
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Vare sig man bara är intresserad av
Rolls-Royce och Bentley eller av fascinerande bilar i största allmänhet oavsett
märke så har man här på Tjolöholm
chansen att se och lära känna många
fina automobiler av skilda slag och
nationaliteter.
Vi kan bara hoppas att bilarnas ägare
inte längre är lika blyga och diskreta
om de kommer nästa år utan vågar
ansluta sig till vårt trevliga lag!

Lillemor och Kurt Nordenmark visade upp sin snygga silverfärgade
Rolls-Royce Silver Cloud I från 1959
medan familjen Lars-Bertil Nilsson
hade kört hit med sin silver och svart
tvåfärgade men i övrigt i stort sett
likadana Rolls-Royce Silver Cloud II.
Claes-Thure Flink hade också deltagit
de tre dagarna i Skagenträffen men
hann ändå komma till Tjolöholm med
sin Bentley Azure.
Några Rolls-Roycebilar på Tjolöholm
Classic Motor som inte var anmälda
till vår klubbs monter hade ändå letat
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SKAGEN TRAEF

							Göran Berg

Toppentraef på Skagen 16-19
maj

V

i är många som beundrar vår
systersektion i Danmark för
det årligen återkommande
rallyt, som ibland heter Forårsrally,
ibland Kristi Himmelfarts Rally och
i år Traef På Toppen. Alltid lika väl
planerade och med deltagare från
många länder.
I Skagen strålade i år närmare 50
bilar och över 100 deltagare samman
med gäster från alla grannländer:
Norge, Sverige och Tyskland.
Rolf
Kuhnke,
Vice
Chairman,
representerade
moderklubbens
Management
Committee
och
därmed en bit av Great Britain. Så
här gick det till, ungefär.
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Onsdag afton

Torsdag Syttende Maj

Kvällen startade med promenad
från hotellet till Skagen Bryghus.
Byggnaden var ursprungligen elverk
från 1918 men stängdes 1982. År
2005 etablerades ölbryggeriet i huset
och det ägs av 4000 aktieägare. Flera
sorters mycket god öl fick vi prova:
Aktionaerbryg (Premium pilsner),
Drachman Pilsner, Gl Skagen,
(Indian Pale Ale) och BundgarnPorter (svart engelsk porter). Därtill
serverades Skagenskud - spättafilé,
räkor, sparris mm. För dem som
förstod danska bjöds intressant
rundvisning där man kunde lära
sig allt om bryggeriets historia och
öltillverkning.

Efter närande Morgenmad var
det Officiell start kl 10.00 med
föredrag av den entusiastiske
Naturvejlederen Willy Hansen och
körsel till Råbjerg Mile - ett område
med enorma sanddyner (mile
på dansk). Enligt god tradition
serverades
här
sprudlande
vin i för ändamålet specialtillverkade champagneglas med
logotyp “Traef på Toppen 2012”
- ett samlarobjekt! Med denna
förstärkning
innanför
västen
drog Willy sedan iväg med oss
på strapatser i något som man
kan likna vid sandstorm i Sahara,

fast kallare. Men det var mycket
vackra vyer! Se fotot hur Jens och
öviga kämpar i stormen! Enligt
planen skulle vi sedan köra till
Grenen och intaga Frokost i det
fria, men de kloka arrangörerna,
Britta och Gert, dirigerade om
karavanen via Skagens hamn
där vi i lugn och ro kunde aväta
en utmärkt lunch i skydd av ett
packhus. Sen gick färden vidare
till den vidunderliga Grenen,
där vi besteg Sandormen som
bekvämt körde oss ända ut till
vattenbrynet där Skagerack och
Nordsjön möts. Nu var vädret
strålande soligt och litet varmare,
men vinden höll i sig! Här togs
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även ett foto av de församlade
rallydeltagarna (se sid 66). Dagen
till ära uppträdde våra norska
vänner i folkdräkt och deras bilar
prydda med norska flaggor. Kl
17.15 var det Generalforsamling i
Danska sektionen, pigerna kunde
deltaga i smykkekurs. Därpå god
middag på hotellet med populär
dansk underhållning.
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Fredag
Köreturen gick via Gamla Skagen
förbi Solnedgangskiosken till Sct
Laurenti Kirke - Den Tillsandede
Kirken (se sidan 63). Kyrkan
med anor från 1300-talet blev
med åren begravd av flygsand
och Kung Christian VII gav 1795
tillstånd att stänga den. Hela
kyrkan utom kyrktornet är under
marknivå. Tornet målades vitt
för att tjäna som sjömärke. En
mycket förunderlig och vacker
plats! Sedan vidare för Frokost till
Skagens hamn där aktiviterna var
livliga. Stierneskudd med gott vin
serverades varpå följde guidade
turer. Vi fick lära oss om Skagens
historia, arkitektur, de gula husen
och mycket mer. Slutstation var
Skagen Museum for Kunst, där
en stor temporär utställning med

en fantastisk samling av P.S.
Kröyers verk nyss hade öppnat.
Nu sken solen och det var varmt
och gott!
Vi hann hem och vila lite innan den
stora Gallamiddagen begynnte
kl 18.30. Samling på terassen
med Champagne och sobrering.
Utmärkt meny med goda viner.
Det hölls tal, Gert Gustavsen och
Britta avtackades för utmärkta
arrangemang.
Det
dansades
flitigt till enmansorkestern som
spelade för tio. Utmärkt närande
Natmad severades, den smakade
bra enligt dem som fortfarande
var vakna.

rallydeltagarna. Ylva och jag bar
ut det nyladdade batteriet till vår
A85. Bilen hade vilat sig under
Skagenvistelsen - generatorn
hade tröttnat (var på väg att
skära) på vägen till Skagen.
Med fullladdat batteri, elektriskt
frånkopplad men skramlande
genarator och utan lyse gick bilen
utmärkt (via Fredrikshavn och
fika med Eva & Kjell Andersson
och Claes-Thure Flinck) ända
hem till Bjärehalvön.

Lördag
Efter generös Morgenmad på
hotellet skingrades de nöjda
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Tack vare Rohdins Automobilservice snabba insats kunde vi
plocka upp en utbytesgenerator
när vi passerade Varberg mitt
under pågående bröllopsfirande Anders och Carina är nu lyckligt
gifta, om ni inte redan visste det.
Den nya generatorn är installerad
och allt är frid och fröjd.

Vid pennan: Göran Berg
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Ovan: W O Bentley 6 1/2 litre Speed Six
replica tourer

Nedan fr v: Rolls-Royce 20/25 1931
med kaross av Weymann, Rolf Kuhnkes
Bentley S Continental Park Ward
Drophead Coupe 1957 och en RollsRoyce 20 HP Landaulette av Ritches of
Glasgow från 1929
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Göran Berg

Glada miner runt Svenska bordet vid avslutande Galamiddagen - från vänster Kjell
Andersson, Janet och Björn Prütz, Eva Andersson, Göran och Ylva Berg, Claes-Thure
Flinck, Eva och Ola Germundsson. Rita och Rolf Sander saknas på bilden.

Danska
Kristihimmelsfartsrallyt
har
en
trogen
kundkrets
i
Svenska Sektionen - i år var vi
representerade med sex bilar och
elva sektionsmedlemmar.
Tack vare Sven-Erik Andersson,
disriktsansvarig i Göteborg med
omnejd, hade vi erhållit rejäl rabatt
på färjebiljetten till Fredrikshavn.
Det var välkommet, såna här
utflykter blir ju ganska kostsamma
- men värt varenda krona!
Skagen
med
omgivningar
är
fantastiskt, läs mer om Traef på
Toppen-rallyt på annan plats i denna
bulletin.
Några av oss blev blev lite extra
belönade vid Galamiddagen: Janet
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Hederspriset till A 85

Tredje gången gillt för Janet och Björn Prütz

och Björn Prütz fick priset Young
Cars efter 1975 för sin vackra och
välputsade Bentley Azure Cabriolet årsmodell 1997 - för tredje
gången!! Ett vandringspris i form av
Champagnekylare som familjen nu
kan nyttja ytterligare ett år.
Ylva och jag fick mottaga hotellpersonalens hederspris för Finaste
efterkrigsbil, vår Rolls-Royce Silver
Wraith James Young 1957, som vi till
vardags kallar A85. En härlig korg
med
italienska delikatesser och
fina viner. Axel Wenner-Gren skulle
säkert gillat innehållet.
Så det var en Toppenträff på flera
sätt!
Vid pennan: Göran Berg
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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
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Bild: Hans Christian Andersen
www.zkagen.dk

www.gad.se
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DRONNING MARGERETHES

I

detta nådens år 2012 firar drottning
Margerethe 40 år på den danska tronen.
I samband med detta jubileum har
inköpts en helt ny Bentley Mulsanne
som levererades vid årsskiftet. Bilen är
lackerad i sobert svart och har en ljusbeige
skinninredning. Den har fått den exklusivt
kungliga svarta registreringsskylten krone
121. En motsvarande bil skulle, om den hade
köpts av en vanlig dansk medborgare och
försetts med vita nummerskyltar, ha kostat
svindlande 6,4 milj DKR inklusive danska
registreringsavgifter. De kungliga har privile-

registreringsavgifter är betalda motsvarar det
1 650 000 DKR) och är nu såld.
Tidigare hade drottningen också en RollsRoyce Silver Spur III av 1994 års modell (reg
nr krone 101).
Den gamla Rolls-Royce Silver Wraith Hooper
Seven seater Limousine (chassi nr LGLW25),
som levererades i februari 1958, fungerar
som Danmarks enda riktiga statslimousine
och bär därför inte något reg nr. Den ståtliga
bilen finns fortfarande kvar i det kongelige
hovstallet. Drottningens far kung Fredrik IX
köpte sin första Bentley 1950 och hade sex

giet att slippa avgifterna och får betala rena
reapriset, i det här fallet bara 1 845 000 DKR.
Den nya Bentleyn ersätter en tidigare Bentley
Arnage RL av 2003 års modell som drottningen
fick 2004 i samband med att kronprins Fredrik
gifte sig med Mary. Reg nr krone 121 har
överförts från den till den nya bilen. Den
begagnade Bentley Arnagen annonserades
ut för ett tag sedan hos Bentley Copenhagen
för ett begärt pris av 550 000 DKR (efter alla

stycken av olika modeller men alla cabrioleter
och alla med reg nr krone 461 (se bild på
kungen med sin Bentley S3 Continental
1965 i Bulletinen nr 1 2012 sid 29), så ett
Bentleyinnehav är en gammal familjetradition
i det danska kungahuset.
Drottning Margerethes första bil var en Volvo
Amazon som hon fick 1958. Den körde hon
själv men numera föredrar hon att avnjuta
bilarna från baksätet.

NYA TJÄNSTEBILJan Segerfeldt
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Anders Zorn
(1860 - 1920)

Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1977 eller før:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
525.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
560
815
1.005
1.192
1.372
1.571
1.816
2.059
2.178
2.495
2.790
kr. 1.386

Ansvar
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1978 til og med 1984:

”Kusinerna”

44,3 x 27,8 cm, utförd år 1883, signerad

Vi köper och säljer konst

Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
1.378
2.007
2.472
2.934
3.375
3.866
4.467
5.065
5.357
6.138
kr. 4.153

Ansvar
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
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
Mollbrinks Konst Kungsgatan 43, Uppsala ● 018-148080 ● www.mollbrinks.se
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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
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KINAS FAVORIT
ROLLS-ROYCE PHANTOM EXTENDED WHEELBASE SERIE II
När Rolls-Royce Motor Cars presenterade sina nya Rolls-Royce Phantom Serie II på
bilmässan i Geneve i mars i år, väntade man avsiktligt med den förlängda versionen
för att kunna presentera den på sin viktigaste marknad - Kina. Lagom till bilmässan i
Beijing hade man den sista modellen i kedjan färdig för introduktion.
Självklart införs alla förändrinagarna i Serie II även på den långa modellen, vilket
innebär nytt frontparti med LED-belysning, nya kofångare, ny åttaväxlad
automatlåda kopplad till V12-motorn med tio procent lägre bränsleförbrukning och
sänkta koldioxidutsläpp, och en ny GPS med 3D-skärm.
Den vanligaste extrautrustningen är nattstjärnhimlen, bestående av 1 600 pyttesmå
fiberoptiska lampor i taket.
Varje Roll-Royce Phantom kräver 60 par händer i 450 arbetstimmar för att utföra allt
det hantverksmässiga kvalitetsarbete som innefattas i byggandet. Resultatet är en
enastående produkt, en bil som inte kan direkt jämföras med någon annan på marknaden. Man tar det bästa och förbättrar det, som F H Royce en gång uttryckte det!
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Annesofie & Thomas Pasfall

MEDLEMSANNONSER

Bentley T1 Coupé by Mulliner Park Ward
Oprindeligt en Rolls-Royce Corniche Fixed Head Coupé. 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 hydraulikrør i undervognen,
ny automatgearkasse med ny oliekøler. Indvendigt er bilen ligeledes meget velholdt
Kr. 275.000,00
Prisen inkluderer 1 års medlemskab af the RREC Club, Danish Section, hvis du ikke
allerede er medlem.
Kontakt Frank Ferdinandsen på: Tlf. 48 25 29 79 MobilTlf. 51 94 29 79
E-mail: frank.ferdinandsen@mail.tele.dk

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

SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
Lars Nord Ordförande
Tel 08-55 08 02 30, 070-395 75 58
chairman@rrec.se

Suppleanter
Ann-Christin Mårder
Tel 0708-53 20 22
ann-christin@marder.se

Ordinarie ledamöter
Håkan Johansson Vice ordförande
Tel 013-730 66, 070-590 55 58
vicechairman@rrec.se

Rune Johansson
Tel 0485-380 08, 076-224 77 05
runepolis@hotmail.com

Kai Adolfsson Kassör
Tel 08-745 48 78
treasurer@rrec.se
Roberth Nironen Sekr/webmaster
Tel 070-399 17 65
secretary@rrec.se

Ylva Nilsson, leg. tandläkare • Ann-Cathrin Carlsson, leg. tandsköterska •
Sylvia Östlund, leg. tandhygienist • Linda Tulldahl, leg. tandhygienist
www.kastanjekliniken.se
Östra Ågatan 39, Uppsala
tel. 018-13 80 12

Per Östlund Annonser
Tel 070-537 43 30
per11@telia.com
Mona-Lisa Illingworth
Internationell sekreterare
Tel 0524-213 10, 070-538 96 95
cloud1@telia.com
Jan Segerfeldt Redaktör
Tel 031-29 29 46
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Lasse Amarald Teknisk samordnare
Tel 08-541 372 79, 070-777 40 35
lasse@brollopsbilar.se

Distriktsansvariga
Skåne, Halland
Göran Berg
kontaktperson If-försäkringar
Tel 08-765 31 03, 0431-366 531,
0708-10 81 18
göran.berg@rrec.se
Öland och Kalmar län
Rune Johansson Tel 076-224 77 05
runepolis@hotmail.com

Västra Götalands län
Kjell Lind Tel 070-982 02 55
kjell_lind@swipnet.se
Göteborg o Bohuslän
Sven-Erik Andersson Tel 0705-272916
sea@hedinsbil.se
Jönköpings-, Kronobergsoch Blekinge län
Rolf Eriksson Tel 070-6525630
genesmala@gmail.com
S StorStockholm, Södermanland,
Östergötland
Håkan Johansson
kontaktperson MHRF-försäkringar
Tel 070-590 55 58
varderingskonsult@hotmail.se
N StorStockholm, S Uppland,
Västmanland
Rune Sahlberg Tel 070-9975917
rune.sahlberg@telia.com
N Uppland, Dalarna, Norrland
Robert Nironen Tel 070-399 17 65
robert@nironen.se

		Bestyrelsen RREC Danish Section
Rolls-Royce Silver Ghost AX 201 i The Hunt House vid klubbkonferensen

Formand:
Ansvarsh redaktör
Jens Kjaerulff
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
email: familien@kjaerulff.net
Naestformand:
Henrik Kjaer
Kalundborgvej 204, Allerup, 4300 Holbaeck
tlf. 5944 0816, Mobil 2033 0816
email: hk@hkvvs.dk
Sekretaer:
Sören Markdal
Fredensvej 5, 8860 Ulstrup, Danmark
tlf. +45 8646 3616
email: sekretaer@rrec.dk

Kasserer:
Frank Frandsen
Alssundsvej 20, 6400 Sönderborg
tlf. 7448 6383
email: frankfrandsen@hotmail.com
Bank konto: 1551 6380336
Swift: DABADKKK
Bestyrelsemedlem:
Teknisk support
Kim Bögelund Larsen
Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 4147
tlf tid 1600-1800
email: kim@kimsvintagecars.dk
”The name ROLLS-ROYCE, the ROLLS-ROYCE Badge
and the linked RR Device are trademarks of RollsRoyce plc and are used by the Club under licence”

Den norske sektionens styre og funsjonaerer
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Formann
Åge Antonsen
Mobilnr 975 77 464
email: age.ant.rrec.no@gmail.com

Styremedlem
Tom Brubak
Mobilnr 908 38 670
email:Bruback@online.no

Redaktör
Ivar Engerud
Tel 901 72 980
email: iengerud@online.no

Sekretaer/Kasserer
Jens E Rönneberg
Mobilnr 920 11 298
email: jensroen@online.no

Varamedlemmer
Niels Skov Jörgensen
Tel 35945045 Mobilnr 905 34 393
email: Niels@nokadesign.no

Besiktigelsemann Oslo
Emil Stenstadvold
Tel 67139051 Mobilnr 97657745

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

Oddvar Birkedal
Mobilnr 911 13 210
email: birk@statoil.co

Besiktigelsemann Trondheim
Per Ramsösker
Tel 72 58 55 84
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			NYA MEDLEMMAR

		

SISTA ANNONSEN

Den norske seksjonen

		

GE ETT BUD PÅ BILARNA !!

Esben Glad, Tjøllinggaten 4, 3117 Tønsberg

BILARNA OCH GARAGET SKA SÄLJAS

Svein Klingsheim, Orrebrotet 7, 5417 Stord
John F. Parrington Hansen, Ospeveien 15, 3408 Tranby
Jostein Viste, Lalla Carlsens gate 8, 4018 Stavanger
Vi önsker dere velkommen i RREC

Svenska sektionen
Alf Andersson, Habo
Rolls-Royce Silver Shadow, 1975
Nicklas Olovsson, Stenhamra
Magnus Plambeck, Höör
Bentley Turbo R LWB, 1986

Bentley Brooklands 1996
Racing green 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 cognacsfärgat skinn. Mycket
fin bil med överväxel. Bilen som är känd i RREC har
sollucka och samtliga verktyg. En mycket trevlig och
användbar bil för alla tillfällen.

Bentley 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.

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

Tidigare prisidé 360 000:-

Tidigare prisidé 375 000:-

Per Erik Griparve, Malmö
Rolls-Royce Phantom III, 1936
Demir Ilter, Täby
Bentley Continental GT Coupé, 2005
Lars G Frisell, Stockholm
Bentley Turbo R, 1991
Johan Grill, Limhamn
Rolls-Royce Silver Shadow, 1975
Bengt Olceder, Mariefred
Vi hälsar er hjärtlligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av
klubbens arrangemang

Den Danske sektion
Inga nya medlemmar anmälda

Tidigare prisidé 475 000:-

Ring för besök! Vi finns också på www.pascocar.com. Visning efter överenskommelse. Välkommen
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Tidigare prisidé 985 000:-

Tel 070-756 46 60, Garage 08-624 06 50, pasco.car@tele2.se
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Classic & Sport Car i Ulricehamn AB
Bäste bilentusiast!
Över 30 år med passion för klassiska
bilar har resulterat i familjens samling
av sport och veteranbilar men inte
bara det. Det har också gett erfarenhet,
kunnande och ett unikt kontaktnät.
Med detta i bagaget och 25 års
erfarenhet av bilbranschen startar vi nu
en verksamhet där vi köper, säljer och
förmedlar klassiska bilar. Vår affärsidé
är att på ett personligt sätt hjälpa andra
att få lika mycket glädje och nöje med
entusiastbilar som vi haft under så
många år.
Bästa Motor Hälsningar
Kjell Lind

Bilar till salu!
Rolls-Royce Phantom III (illust.) 1937
Rolls-Royce 20 Hp DHC

1923

Rolls-Royce 20/25 Saloon

1933

Rolls-Royce Silver Cloud 1

1958

DKW Meisterklasse Cabriolet

1939

Rolls-Royce Phantom 3 Sedanca De Ville by
Hooper & Co. 1937.

Bristol 405 ”The businessman
express” 1955
Porsche 928 S4

1988

Porsche 911 Carrera

1986

Ferrari F355 Spider

1998

Alfa Romeo Montreal

1973

Aston Martin DB2/4

1954

MGA Twin Cam rally spec.

1959

Garanterat 18 000 miles (2 800 mil) sedan 1937! Bilen är i ett unikt
originalskick, en av de absolut bästa. Ett tillfälle för den som söker högsta
klass och en bra investering.

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB Adress: Stora Skottek, S-523 31 Ulricehamn, Sweden
Hemsida www.classicsportcar.se Tel. 0046 321 416 08 Mob. 0046 709 820 255 E-mail. kjell_lind@swipnet.se

RREC Scandinavia - 80

