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Efter en snörik
och kall vinter är vi redan inne i en
ny säsong.
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Bedste bil før 1945 gik til Vivi & Henrik Frederiksen, for Rolls Royce Phantom III, fra 1939.
Bedste bil fra 1945-1975 gik til Anders Rohdin,
Sverige, for Rolls-Royce Silver Cloud II, Convertible Mulliner fra 1962.
Bedste ”Young cars”, efter 1975 gik til Søren Fruensgård, Silkeborg for Rolls-Royce Silver Spur, fra
1983.
Årets ”Kvaje-præmie” gik til Hans Bukkehave,
fordi han havde valgt at køre i Phantom III, fra
1936, der kun kunne køre en gang i mellem,
hvorfor det endte med at han blev trukket i
en slæbestrop efter Per Thomsens nye RR-Silver Spur IV, fra 1995, hvilket iøvrigt så meget
morsomt ud.
Vi ønsker alle præmiemodtagerne tillykke med
præmierne.
I forbindelse med frokosten på Bandholm Hotel,
blev hele kolonnen filmet til TV13, på en 10 minutter lang video, hvor alle deltagende biler kan
ses, hvis I går ind på hjemmesiden, og finder det
tilsvarende link. God fornøjelse.
Det var ligeledes en stor oplevelse at besøg
”Globen”, der viste verdens Klimapåvirkninger
og forudsigelser om vort klima frem i tiden i
nogle fantastiske filmiske situationer på en globus, der så ud som om den bevægede sig, selv
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är redan avklarade och när ni
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läser denna Bulletin har vi även haft vårt årsmötesrally i ”Glasrike- Kosta Boda” med ca 100 deltagare. Fantastiskt att så många haft möjlighet
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Mer om årsmötesrallyt
i nästa Bulletin.
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Formandens hjørne
EGIA N SEC
Just hjemkommet
fra årets rally/Generalforsamling, må vi konstatere, at årets løb, igen
var en bragende succes, med et veltilrettelagt
program, et skønt hotel , Christiansminde, beliggende i Svendborg.
Selve løbet blev afviklet på Lolland/Falster om
dagen, hvor deltagerne blev sejlet fra Spodsbjerg til Tårs og retur både morgen og aften.
Dette gav hele løbet en særlig samling, som var
meget værdifuld, idet man på de 45 min. sejladsen varede, kunne få tid til at tale sammen
på kryds og tværs.
Det var især fantastisk, at skue ud over ventekøerne på pladsen ved færgen, 55 skinnende
Rolls-Royces og Bentleys i lange rækker. – Et meget sjældent flot syn.
Selve generalforsamlingen forløb godt, med en
smule tidspres, men alle punkter blev gennemgået, og de bestyrelsesmedlemmer, der var på
valg, blev genvalgt.
Vor kasserer, gennem mere end 15 år, havde i år
valgt, at træde tilbage for at nye kræfter kunne
komme til, og som kasserer blev Michael Christensen, Århus valgt som klubbens fremtidige
kaserer.
Vi ønsker Michael Christensen velkommen i bestyrelsen.
Vi takker Frank Frandsen for et godt arbejde
gennem alle årene, og klubben kvitterede for
dette ved at give en flot statuette af selveste
”The Emily” på en fod af marmor.
Desuden blev Frank udråbt som Årets medlem,
idet han modtog klubbens vandrepokal, udført
med et stempel og en RR-kølerfigur på maghoniplade, med inskription. Vi ønsker alle tillykke
til frank.
Årets præmier blev udvalgt, ved udfyldning af
skemaer fra alle deltagende medlemmer, og
det var bestemt de helt rigtige, der i år modtog
vandrepokalerne.
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Som ni också upptäckt redan i förra numret har
Bulletinen fått en delvis ny och fräsch layout, det
är Christer Byhr som nu övertagit ansvaret för
layouten som ligger bakom detta.
Vi undersöker också att ev. ändra formatet till A4,
men mer om det längre fram.
Det är härligt att säsongen nu kommit igång och
vi önskar naturligtvis att vi får en varm och skön
sommar. Många aktiviteter är planerade och fler
är på gång. Jag hoppas vi entusiaster får många
tillfällen att träffas och ha trevligt tillsammans i
sommar. Sedan kan man ju alltid planera någon
liten utflykt själv tillsammans med goda vänner.
Kanske får vännerna på så sätt upp ögonen för
vår trevliga entusiastbilshobby. Ni får självklart
också tipsa lokalansvariga och vi andra i styrelsen
om trevliga utflyktsmål och arrangemang.

Lars Nord

Bästa Hälsningar
Ordförande RREC svenska sektionen

Jag har fått flera frågor från medlemmar om
hjälp med att sälja sina entusiastfordon. Ni är givetvis välkomna att annonsera era bilar och även
tillbehör, reservdelar etc. i Bulletinen. Ta i så fall
kontakt med Jan Segerfeldt, vår redaktör.
Tänk också på att hålla era uppgifter uppdaterade
i medlems och fordonsregistret.
Slutligen vill jag önska er alla en fin sommar och
många trevliga utflykter med finbilen.
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Bente-Lill og jeg satt ute på terrassen i går kveld
og koste oss med god rødvin og lyttet til blues
fra Joe Bonamassa, Eric Clapton og live konserten til Sting i Berlin til klokken halv ett. Behagelig avslutning på en dag der temperaturen på
terrassen noen timer før var 42 grader.
Sommer kommer … nyt den … vi treffes siste
uken i august i Drammen.

Åge Antonsen

Beste hilsener
Formann RREC Norwegian Section
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YC
om den
sad fast. Denne opsætning findes kun 4
steder over hele verden.
RW
Besøget
E G I A N S EiC T Knuthenborg Safaripark, vakte også
begejstring hos alle deltagere, der her modtog
ostehapser og vin, før vi skulle køre videre til
frokosten på Bandholm. Morsomt at køre med
55 RR/B’es imellem store og små dyr, og ikke
mindst mellem fritgående tigre.
Vi takker hele arrangør-gruppen for et fantastisk
veludført arbejde, hvor alt virkede dejligt roligt
og afslappet, under hele turen. God mad, dejlig
underholdning og musik, alt var i top – BRAVO.
I formandens beretning, orienterede vi medlemmerne om en række problemer, der har været i
Hunt House, m.h.t. udmeldelse af 6 management-directors, gennem de sidste få måneder,
uden at vi rigtigt fik kendskab til hvad, der foregik.
Dette blev på udmærket vis uddybet, af RREC’s
deputy-Chairman, Rolf Kuhnke, som også deltog
på vort træf.
Rolf kuhnke, kunne beskrive en del af situationen, og orienterede om, at yderligere 2 tidligere
formænd for klubben, Ian Fleming og Tony James også havde valgt at trække sig, efter et vist
pres, fra en underskriftsindsamling på klubbens
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Har dere sett … vi er på Facebook. Dette har Tom
Brubak ordnet med og her kan dere se bilder
og følge med på hva som skjer. Styret håper at
dere her kan finne møteplass for utveksling av
nyttig informasjon og også avtale felles kjøretur
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neste år. Fabelaktig at medlemmer melder seg
klare til innsats. Dette skal vi snakke mer om på
årsmøte John. Takk for meil.
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Jørn Viumdal er mannen som besørger at ting
som skal/bør kommer på vår hjemmeside. Har
dere stort eller smått så kontakt Jørn på meil:
jorn.viumdal@biooffice.no eller på telefon: 908
26 307.
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Teknisk seminar hos Auto Askim hadde denne
gangen litt færre deltagere og det betydde for
meg i hvert fall at jeg fikk gjort mer på bilen
enn tidligere. Dette seminarets slager ble riktig
innstilling av håndbrems og funksjon. Jeg tror
alle bilene fikk en runde med smøring og lirking i fastlåste ( jeg skriver selvsagt ikke rustet)
mekaniske deler, og kom hjem med fabelaktig
håndbrems. Stor takk til Auto Askim, Patrick,
Svein og Odd.
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Arne Solhaug vil påta seg rollen som reiseleder
for en høsttur til England. Fly over, leie bil og
besøke fabrikken i Crewe, Hunt House, Goodwood, museum og forhandlere. Vi vet ikke om
det mange som vil være med på en slik tur. Derfor … skal det bli noe av vil jeg at dere kontakter
meg direkte og melder deres interesse i løpet av
sommeren. Ingen interesse … ingen tur.

Så fikk jeg meil fra John Ausland her om dagen.
HanCEskrev
at dersom vi ønsket så kunne han
ENTHUSIA
Y
være med på å lage Rally i Rjukan området til

D

Jeg skrev i forrige leder at jeg ville sloss for at
MC i RREC skulle endre vedtaket som innebar
kontingent økning på over 20 % for 2014. Lobbyvirksomhet under AGM viste at det var flere
som hadde reagert over vedtatte kontingent økning. Den Norske seksjonen har skrevet til MC
og redegjort for våre synspunkter og påpekt at
MC ikke har fulgt tidligere vedtak som skulle
være retningsgivende for fremtidige kontingent
økninger. Svært gledelig var det at de Danske og
Svenske seksjonene støttet dette brevet med
sine underskrifter slik at vi fikk et felles brev.
Et fint eksempel på at Skandinavisk samarbeid
fungerer og at vi sammen blir sterkere. Tilbakemeldingene på brevet har vært positive, og den
nye Chairman i RREC, Trevor Baldwin, har meldt
tilbake at de tar opp igjen saken om kontingent
for 2014 på sitt møte den 23. mai. Vi krysser
fingre.

og kaffe treff litt her og der. Jeg skal i hvert fall
fortelle når og hvor jeg planlegger kjøretur med
doningen, og kanskje har noen andre har lyst til
å henge seg på. Prøv dette dere også.

S

Det er hyggelig å ha anledning til å skrive denne
siden til dere. Hyggelig å få mulighet til å fortelle hva vi holder på med i styret og å kunne
fortelle at det blir stadig flere medlemmer i vår
Norske seksjon. Sist jeg sjekket med vår alltid
oppdaterte Jens Rønneberg var vi 112 medlemmer og jeg mener at det har kommet noen til
etter det.

IO

Kjære medlemmer.

Er det noen som ikke har fått meldt seg på vårt
Rally Drammen siste helgen i august så gjør det
nå. Er du usikker på om du skal bli med så ring
til meg så skal jeg nok få overtalt deg. Er det noe
galt med bilen, eller du bor for langt unna…vi
har helt sikkert et ledig baksete til dere.

ROLLS R
O

www.rrec.no For medlemskap ( 1000 :-/år ) kontakt Jens Rönneberg
på tel. 920 11 298. Sektionens bankkonto er: 1064.10.19319

Takk skal også Danskene ha for et kjempefint
Himmelfartsrally på Lolland. Det å kjøre RollsRoyce i Safaripark og ta bilder fra sidevinduet
av lekende ulver og andre eksotiske dyr var helt
fabelaktig. Bilen fikk kjørt nesten 1000 kilometer disse fire dagene og jeg gikk opp 1,5 kilo på
samme tid. Takk for god mat og drikke.
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hjemmeside.
Dette må vi beklage, men det ser til gengæld ud
til at den nye formand Trewor Baldwin, ønsker
at gøre hele arbejdet mere åbent i fremtiden, og
ligeledes ønsker at reducere The management
Commitee til 10, istedet for tidligere 12 medlemmer.
Vi udtrykte også vor tydelige utilfredshed, med
at man fra MC, havde besluttet at lade det engelske kontingent ville stige pr. 1.1.2014 med næsten 23%, uden at vi fik en orientering om hvad
pengene gik til eller en begrundelse.
Men det vil nok i nær fremtid blive taget op på
et nyt MC, hvorefter det i fremtiden bliver muligt på klubbens hoved-hjemmeside, at klikke
sig ind og se referater fra alle MC-Meetings.
Det vil vi glæde os til fremadrettet.
I ønskes alle en god sommer, og HUSK !!! vi ses
på Lyngsbækgård, Ebeltoft den 9. juni, og på
Munkebo Kro, Fyn, den 14-15. september.
Hvis I ikke har tilmeldt Jer endnu til undertegnede, så haster det snart.

Jens Kjaerulff

Venlig hilsen
Formand RREC Danish Section

rrec scandinavia 5

O

N

ROLLS R
O

ED

SVENSKA SEKTIONEN

I S H S E C TI

ENTHUSIA
CE

ROLLS R
O

Y
31/5-2/6
Årsmöte med rally Glasriket, Arthotell Kosta Boda, se sid 11
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Belgobaren i Freys Hotel kl. 12.30 första måndagen i månaden.
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Varje månad: Luncherna i Stockholm
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för anmälan ring till Nils Vetterlein, tel 08-717 23 53, mobil 070-598 72 30.

14/17 juni Resa till Annual rally i Rockingham, England

Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.

och Malmslätts
Flygvapenmuseum. Pris 1 425 kr per person i dubbelrum.
NTHU
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tfn 070-2532148, mail lennartnyman@hotmail.com
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7 sept
Anders Rohdins inbjuder till garageträff i Trollhättan
T
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Varje vecka: Träffpunkt Stockholm Norra, ”The Nut House”, Torsåkers Slott.
Meddelande från distriktsansvarige kalle giertz

EE
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Anmälan senast 30 juni till Lennart Nyman, Hemdala Varv 310, 591 94 Motala,
NO

Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 66.
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S E C T Minisemester i Östergötland. Vi besöker Motala motormuseum, Övralid
27-28

D

Varje månad: Luncherna i Göteborg

Nu har vi sammankomster i Flen, Nyköping, Motala, Linköping och Eskilstuna (se kalen-

15/21 sept International Rally, Schwarzwald med Mainau

USI
ENTHskickar
migYCEså
jag en inbjudan. Kanske vill du själv ordna en aktivitet? Hör av dig till mig!
A

Klubbmöten i Stockholm Söder 2013

dern). Vi kanske kan ordna ytterligare utflykter med kort varsel. Anmäl din mailadress till
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Tfn 0705 229258 eller maila kalle.giertz@telia.com
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Kommande Rallyn och Arrangemang

DANSKA SEKTIONEN

N

D

A N ENTHU O
STIIA
EI
YC S H S E C

ROLLS R
O

LUB
S’ C
ST

ENTHUSIA
CE
WY
O
ED
I S H S E C TI

N

S

ROLLS R
O

LUB
S’ C
ST

9. juni Sommertræf på Lyngsbækgaard Gods. Se invitationen i bladet.
14.-15.
sept.
Sensommerløb ved Munkebo Kro. Mere information senere.
R W NTH
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EE E
A
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September. Teknisk Seminar ved Cai Simonsen, Tåstrup – dato endnu ikke
fastsat.
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30. august - 1. september.
Rally Drammen med årsmøte.
Se egen annonse annet sted i bladet.
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31 juli
Gemensam färd till Nyköpngs hamn.
Den 31 juli ansluter vi till Automobilsällskapets hamnträffar i Nyköping. Temat för kvällen är ”Engelska
bilar med Morris 100 år”. Vi får en egen plats för klubbens bilar markerad med klubbflaggor. Finns
intresse ordnar vi gemensam färd från Stockholmstrakten och bokar bord på en av restauranterna i
hamnen. Tid för träffarna är 17.30-21.00.
Anmälan till Karl-G Giertz 0705229258, kalle.giertz@telia.com senast den 24 juli. Kostnad; eventuell
gemensam middag. Mötestid och plats för dem som samåker meddelas senare.
25 augusti
Eskilstuna veterandag. (Preliminär anmälan i april)
Finns intresse ordnar jag en gemensam färd till Eskilstuna Veterandag den 25 augusti med en klubbträff samt en egen plats för klubbilar. Se http://www.eskilstunaveterandag.se/ . Vi ska anmäla ungefärligt antal deltagare till arrangörerna redan i april. Anmäl därför preliminärt om du är intresserad till
mig redan i april. Slutlig anmälan får vänta till i början av augusti.
Karl-G Giertz 0705229258, kalle.giertz@telia.com

INVITASJON

RREC RALLY 2013

NORWEGIAN SECTION
Drammen 30. august- 1. september
Årets rally er lagt til Drammen. Byen som har vist evne til innovasjon og utvikling med gjenklang langt ut over de nasjonale grenser. I disse tre dagene vil vi få anledning til å få en opplevelse av
dette, samt å komme sammen med klubbmedlemmer i sosiale aktiviteter og bruk av kjøretøyene som burde passe godt til klubbens
intensjoner og formål.Velkommen:)
FREDAG 30. AUGUST
Dagens tema: Teater - sosialt samvær.
Fremmøte Choice Hotell Elvebredden
Parkering av biler på åpen bevoktet plass på Elvetorvet - godt tilgjengelig for publikum
- 30 meter fra hotellinngang.
Innsjekking og utlevering av startnummer fra kl. 15.00 www.drammen.no/comfort_hotel_union_brygge
Middag kl 1800 på teaterets utmerkede restaurant - 200 meter å gå over den prisbelønnede Ypsilon broen.
Teaterkveld på Drammens vakre teater – Vi hygger oss med kveldens oppsetning.
Sosialt samvær på Ypsilon bar i etterkant av teaterstykke så lenge en ønsker. 30 meter
å gå til hotellet.
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LØRDAG 31. AUGUST
Dagens tema: Glass, Samfunnsansvar, Picnic, Bryggeri - fest og kulturaften
Frokost på hotellet fra kl. 07.00
Glasshytta 10.00 -11.30, Foredrag og omvisning - internasjonalt anerkjent glasskunstner Kari Ulleberg - http://www.kariulleberg.no
Møte med kunstner i produksjon og utstillingslokale - 30 meter fra Hotellet og bilene
- Gratis
Bilene vises fram 11.00-12.00, Bragernes torg
Kortesje 12.15 – 12.45 kjøretur gjennom byen med «handicappede barn», ca 15 biler,
politi foran og bak.
Avreise – rally kl. 13.00 Til Blåfargeverket på Modum. Ca 5 mil.
Picnic Blåfargeverket 14.00 til 15.30, Bestilt ankomst hos restauratør som dekker på
etter været ute eller inn ved elven.
Blåfargeverket omvisning av historikk og årets kunstner 15.30 – 16.30
Retur - rally kl.17.00, Oppstilling av bilene ved hotellet, hvile - valgfrie spaserturer i
Drammen
Årsmøte kl.18.30 i merket møterom på hotellet.
Aas Bryggeri - festaften – kl. 20.00 Bryggerihistorie, smaksprøver, øltapas

SØNDAG 1. SEPTEMBER
Dagens tema: Spiralen - vinnerkåring - avslutning
Frokost og utsjekk hotell, 09.00-10.30
Rally del 2 - Spiralen og omegn 11.00 – 12.00
Spiralen restaurant. Lunsj, kåring av Quiz og rallyvinner,
- avslutning ca kl.14.00
Hjemreise
				
Påmeldingsfrist 30. mai. Påmelding på www.rrec.no, eller kontakt Rune Refvik - tlf.
+4790015144 (rune.refvik@mac.com) eller
John F Parrington Hansen - tlf +4792297969 (jf@parrington.no) for å få tilsendt påmeldingsskjema.
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BJERTORPS SLOTT 2013
Göran Petersson

Mitt på Varaslätten ligger Bjertorps slott. Det
syns inte från stora vägen mellan Stockholm
och Göteborg. Till denna pärla bör man ändå
lära sig styra sin ”Spirit of Ecstasy”, om endast
det bästa är gott nog. Slottet och dess förste
ägare bjuder på en fascinerande historia med
inslag både av ”Piraten” och James Bond. Ni
förstår ”shaken, but not stirred ”.
Alla rum, och det är många, har en egen historia från byggherren Knut Henrik Littorins
spännande liv. Bjertorp är Sveriges yngsta
slott, i jugendstil, ritat och inrett av dåtidens
främste svenske arkitekt Ferdinand Boberg
med bl.a Rosenbad och Valdemarsudde i sitt
CV. För att denne Boberg skulle åta sig ett
uppdrag ute på Varaslätten av alla platser, fick
Littorin utfästa, att endast det absolut bästa i
fråga om både material och hantverksskicklighet fick komma ifråga. Kostnaden, ja, det
var ju ingen fråga. Tänk den som finge löpa på
den räkningen. Littorin hade tjänat sin stora
förmögenhet på gas och olja i Ryssland. Det

verkar inte så mycket annorlunda än nu 100
år senare.
Efter tre års byggande stod slottet med sina
1954 kvadratmeter färdigt 1914 på den plats,
där Littorin vuxit upp. Littorin vistades emellertid vid denna tid ofta och länge i Ryssland.
Med anledning av den ena ryska revolutionen
1917 fann han det plötsligt för gott att fly till
Finland, vilket skedde i en hästskjuts. På föredömligt Ian Fleming-manér bytte han under
färden kläder med kusken och undgick på så
sätt att bli berövad livet av några av revolutionens mer våldsamma anhängare. Lyckligen
hemkommen bosatte han sig nu för gott på
Bjertorp med sin familj.
Slottet har numera genom sina nuvarande
ägare, Helen och Anders Junger, återfått all
sin forna glans. Den mer ingående historien
mellan då och nu, hur intressant den än må
vara, får emellertid anstå till ett annat tillfälle.
Bekvämligheten på slottet har idag nått även
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för Littorin oanade höjder. Trots detta är ändå
köket och restaurangen hjärtat i det hela. Menyerna varierar efter årstiderna och råvarorna
kommer från bygden. Den otroliga vinkällaren är värd inte bara ett besök, utan även en
egen historia. Även den får vänta lite.

medlemmar med stora förväntningar styrde
sina på grund av den i år så sent anlända april
imaginära ” Spirits of Ecstasy”. Sedan den ryska björnen i entrén passerats
och afternoon tea avnjutits i foajén i enlighet
med vår förenings höga ändamål, vidtog den

Läsaren borde vid det här laget inte bli överraskad av att få veta, att restaurangen är medlem
i Chaine des Rottisseurs och rekommenderas
i The White Guide, allt i linje med ägarnas och
ledningens höga ambitioner. Det mest unika
har jag dock sparat till sist. Slottet har sedan
mer än 20 år en sommelier och vinkännare vid
namn Anders Tidfält. Han är en person, som
betraktar Alsacs vindistrikt som den plats ”där
barn jag lekt” och går som sådan i huset hos
vinodlarna. Tänk er en person, som har kunskaper om mat och vin motsvarande vad Sten
Broman hade om musik, och därtill en lust
och förmåga, att berätta om dessa på ett sätt,
som inte står själve ”Piraten” efter. Enligt den
sistnämnde ”skulle en historia inte berättas,
som den var, utan som den skulle berättas”, för
att uppnå bästa effekt. Om jag inte har räknat
fel firar för övrigt Bjertorp 100 års- och sagde
Tidfält 60 årsjubileum nästa år.Det var således
mot denna institution, som våra drygt 20-talet

traditionella vinprovningen. Under Anders
Tidfälts inspirerande ledning avsmakades och
insöps historier om vindistriktet Alsac och
dess olika odlare och viner. Det sägs, att ett vins
rätta sammanhang är dess ursprung.
Således forsade till synes outsinligt ingående in
formation om vinernas plats på sluttningarna
och deras därur flytande olika karaktärer och
smak fram ur Herr Tidfält. Såväl detta som
hans berättelser om Alsac´s egen händelserika historia på gränsen mellan Frankrike och
Tyskland, liksom om egna besök i området,
var utomordentligt intressanta men även
”piratskt” roande. Vi provade fyra olika Alsac
viner, Riesling och Gewurztraminer, med demonstrativt olika karaktärer. Provningen avslutades med ett överraskande extra nummer i
form av en utsökt Tokay Pinot Gris.
Styrkta av denna provnings alla njutningar
blev vi tagna på en resa till den nya svenska
Cypernexpeditionen och dess utgrävningar i
den gamla staden - 13-1400 f Kr - Hala Sultan Tekke 2012 av professorn vid Göteborgs
Universitet, tillika hängiven beundrare av
Madame Ecstasy, Peter M Fischer. Vi fick bl.a.
höra om en tsunami, som antagligen förstörde
staden någon gång under ovan angiven tidsperiod. Utgrävda stadskvarter, bostäder och
föremål gav en målande bild av förhållandena
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vid den aktuella tiden. Det var för övrigt glädjande, att höra om de många enhälliga slutsatser, som forskarna på Cypern kunde dra av
sina fynd oss åhörare till gagn, sannolikt en
eljest mer ovanlig företeelse på den ön.
Jag skall villigt erkänna, att den genuint kunniga och inspirerande föreläsningen fick mig
att totalt glömma den stundande middagen,
trots att jag noga studerat dess meny och vinlista i förväg. Ni förstår naturligtvis, att denna
inledning på vårt besök på Bjertorp ytterligare
stegrade de redan höga förväntningarna inför
den kommande middagen. De kom verkligen
inte på skam.
Festmåltid i chambre separée med viner utvalda ur slottets vinkällare av förutomnämnde
Tidfält blev en ny resa till gastronomins högsta moln. Vad sägs om lökconsommé, variant
på sjötunga Walewska, renytterfilé och som
dessert en financier, följt av den legendariska
osthandlerskan Sivans vällagrade ostar. Dessa
ljuvligheter sköljdes - vilket förfärligt ord om
dessa viner - ner med californiska, franska,
italienska och ungerska viner, vars arom inte

ville lämna gommen förrän sedermera det
smakstarka kaffet makligt slingrade sig utefter
den.
Det behöver väl knappast sägas, att det glada
umgänget och diskussionerna med likasinnade bilentusiaster under kvällen lämnade efter sig en oomkullrunkelig längtan efter att få
komma tillbaka till Bjertorp enligt vår tradition och till yttermera visso under slottets och
möjligen även Herr Tidfälts jubileumsår. Det
vore något att se fram emot.
Dagen efter kunde deltagarna välja mellan vad
jag vill tro är Sveriges öster om Norrtull största utbud av tårtor på Conditori Nordpolen eller sin till favoritsmak lagrade ost hos Sivans
på torget i Vara eller varför inte bådadera. En
sådan upplevelse, som den jag har försökt i
någon mån återge, uppkommer naturligtvis
inte av sig själv. I vårt fall var den resultatet av
Claes-Thure Flincks lysande inspirations- och
organisationsförmåga. För detta är vi honom
stort tack skyldig, vilket härmed vördsamt
framföres å alla beneficienternas vägnar. Klaga månde endast de, som nu vet vad de gått
miste om.

Buss till RREC Annual möte i Rockingham, England 14 - 17 juni 2013
För er som gärna vill ta del av en ”fält-resa” till Rockingham i juni, har det anord-

nats följande: - Individuellt flyg, boka själva, över till Stansted fredag den 14 juni, tillbaka
måndagkväll 17 juni

Inkluderat:

- Buss tur/retur till Corby och ( avgång ca. 12.00 och tllbaka i tid för kvällsflyg hem)
Best Western ” Rockingham Forest Hotel”
( detta är beläget 10 min från fältet = gångavstånd)
- 3 nätter i dubbelrum/twin rum
(f.n. begränsat till 9 st rum, möjlighet finns att utöka).
- Inträde/pass till fältet
Kostnad: 1.970:-/per person ( Frukost £7.50 och andra måltider till självkostnad).
Intresse/anmälan till Mona-Lisa på:
cloud1@telia.com
Betalningsdetaljer vid anmälan.
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I n v I t a t I o n
til Kerteminde & Efterårs-Gourmetophold
på Munkebo Kro
Hyggeweekend den 14.-15. september 2013
vi planlægger endnu, men regner foreløbig med at vi mødes lørdag ved middagstiden et sted på Fyn.
Efter en let frokost kører vi en tur på ca. 25 – 30 km i det østfynske, langs Kerteminde Fjord.
Derefter checker vi ind på Munkebo Kro og om aften serverer køkkenchefen Kim Lundvaldt en
spændende 5 retters Gourmet- & Vinmenu med fokus på de fynske råvarer.
Søndag tager vi os god tid til kroens lækre morgenmad og efterfølgende kører vi til Kerteminde
og besøger Johannes Larsens Museum.

Arrangementet koster pr. person i dobbeltværelse kr. 1.575,Munkebo Kro, www.munkebokro.dk, har kun 22 værelser, derfor skynd dig med tilmelding til
formanden Jens Kjærulff på telefon +45 40 14 80 44 eller mail familien@kjaerulff.net
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slutet av vägen, långt inne i Schwarzwald skogen, ligger
ett mysigt 4-stjärnigt hotell med 39 rum - Waldhotel i
Bad Sulzburg! Det blir vår bas under 6 nätter på detta
internationella rally, som kommer att ta oss på byvägar
och andra vägar runt den mytomspunna skogstrakten och även längs
Rhen stranden, i sydvästra Tyskland.
Som sig förstår, är det ett lugnt och avskilt hotell, med garanterat säker
parkering och gott om plats. Detta ”skogs-hotell” ligger ca. 3 Km från byn
Sulzburg (www.waldhotel4you.de), har ett förträffligt spa, sauna, solarium
- ja, allt man behöver för avkoppling - om man hinner mellan våra körturer.
Vi kommer att besöka, vingods, klockmakare, smaka på Schwarzwald-tårta
(förtåss!) och dessutom arrangeras en busstur till Dornbirn i Österrike, för
ett besök på det största Rolls Royce-museet i världen, hos familjen Vornier,
samt ett besök till ön Mainau i Bodensjön, för all blomsterprakt där - det
bli den längsta turen vi kommer att köra under rallyt, men väl värt avståndet! Dessutom goda middagar och underhållning, samt mingel med trevliga människor, och inte minst de fina bilarna som deltar!
Ingen förhandsbetalning är nödvändig. Sänd in anmälningsformulär så
snart som möjligt, då vi har begränsat antal rum - full betalning första
veckan i juni 2013!

Kostnad:
Per person i dubbelrum/twin rum : 880 Euros
Person i enkelrum: 1.330 Euros
Tillägg för Junior-svit: endast 2 st tillgängliga,
250 Euros för 6 nätter.
Anmälan skickas i brev till: Mona-Lisa Illingworth/Rally Schwarzwald
Torpet, Färlevfjordsvägen 32, Torreby
455 93 Munkedal
eller e-posta till cloud1@telia.com också för ev frågor eller mer info.
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RREC Sweden Section

International RallySchwarzwald

med Mainau Blomsterön och Rolls Royce Museet i Dornbirn
15 - 21 september

Drottningens
AUTOMOBILER
Jan Segerfeldt

Sedan flera år tillbaka har det varit en fantastisk årlig motorfest, The Goodwood Festival of
Speed, på racerbanan Goodwood, som ägs av
Lord March. Hit vallfärdar motorentusiaster i
tiotusental för att se racertävlingar och härliga
bilar från svunna tider.
Så också under 2012.
Nytt den här gången
var sponsorns Cartiers
‘Style et Luxe’ Royal
Vehicle concours,
där drottningens bilar,
sådana hon äger och
sådana hon har åkt i,
visades upp som en
kollektion för första
gången i världshistorien. Förra året firade
drottningen sitt diamantjubileum (60 år
på tronen). Därför hade hovet gått med på
att man som en hyllning till drottningen
skulle göra en särskild utställning med bara
kungliga fordon inne på Goodwoodbanans
stora gräsmatta framför huvudbyggnaden
Goodwood House. Naturligtvis var märket
Rolls-Royce väl representerat genom fler bilar
än något annat fint bilmärke bland de över 30
fordonen på den här utställningen.
Den äldsta Rolls-Roycebilen som ställdes ut
var en 1924 års Rolls-Royce Silver Ghost som

en gång har tillhört Lord (Louis) Montbatten, som var kusin till prins Philip, Duke of
Edinburgh. En annan Rolls-Royce på plats var
maharadjan av Bharatpurs speciella bil som är
helt inklädd i silver för att användas vid hans
tigerjakter. När prins
Philip avlade ett besök
i Indien 1965 åkte han
med i maharadjans bil.

Phantom IV H J Mulliner

En Rolls-Royce Phantom IV från 1954 med
landaulet-kaross
av
Hooper användes av
drottningen som paradbil ända till sent
1980-tal. Som ålderspensionär tillbringar den
bilen nu sin lungna tid i drottningens bilmuseum i slottet Sandringham.
En av drottningens två specialbyggda RollsRoyce Phantom V ”Canberra” från 1961 med
extra högt glastak var också med.
Men drottningens automobiler har inte alltid
varit bara Rolls-Royce. Här fanns också fem
stora pampiga Daimlerbilar på plats, liksom
en av de två Vanden Plas Princess Limousiner som köptes av brittiska kungahuset 1968,
som de två absolut sista tillverkade exempla-
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Phantom IV Hooper
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PASSA PÅ!

Köp en Ny Rolls-Royce!
Söker du en prisvärd RollsRoyce Silver Shadow coupé
garanterat utan rostskador?

Bharatpurs 20 HP

Vanden Plas Princess

Nu är det fullt möjligt att köpa sig en helt nytillverkad Rolls-Royce Silver Shadow H J Mulliner Park Ward Two Door Saloon.
Den här bilen är visserligen bara i skala 1:18
och den kostar £ 140 plus frakt om man beställer den på nätet hos modellbilstillverkaren
Paragon. Det finns en svensk återförsäljare
(www.modellbilarna.se) som erbjuder den för
1 820 svenska kr.
Modellbilssamlare kan glädja sig åt en mycket
fint utförd kopia av bilen i Oxford blue med
ljusbeige inredning, precis så som den som
Steve Mc Queen körde 1968 i filmen The Tho-

Mountbattens Silver Ghost

ren som hade lagts i malpåse i flera år innan
de togs In her Majesty´s service som följebilar vid statsangelägenheter. Det fanns också
andra sorters fordon representerade, så som
några specialgjorda trampbilar som kungabarnen hade lekt med - och det absolut största
objektet - den specialgjorda järnvägsvagn som
enkom användes för de kungligas tågresor.
Alltså en relativt komplett visning av de kungliga fordonen samlade på en och samma plats
vid ett tillfälle. Den här utställningen är helt

Phantom IV Hooper landaulet

unik och har aldrig förekommit tidigare och
lär förmodligen aldrig heller komma att upprepas.
Goodwood Festival of Speed är förstås mycket
mer och egentligen något helt annat än dessa
imposanta men helt stillastående utställningsobjekt. Framför allt är festivalen en härlig folkfest med ett myller av fantastiska bilar, härliga
människor och en uppsluppen stämning.
Rekordmånga besökare kom till festivalen i år,
185 000 personer.
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Jan Segerfeldt

mas Crown Affair. Rolls-Roycen är nästan lika
fin som den riktiga förlagan, som introducerades av Rolls-Royce Motors Ltd i mars 1965
och senare fick tilläggsnamnet Corniche. Modellen säljs i kartong. Bilen är gjord i metall
med vissa plastdelar. Dörrar, motorhuv och
baklucka är öppningsbara. Den har svängbara
hjul med däck av gummi. Den detaljerade interiören i modellen är autentiskt utförd med
instrumentbräda och dörrlister som ser ut
som trä och med korrekta stolar och om man
lyfter på motorhuven ser man motordetaljerna inklusive de dubbla SU-förgasarna. Även
undersidan visar sig vara trovärdigt återgiven.
Mycket snyggt och välgjort. En klar fördel
jämfört med originalet är att modellbilen bara
är 25 cm lång och därför inte kräver något
dyrbart garage. Den passar utmärkt hemma i
vardagsrummet!

BARA TVÅ DÖRRAR

WRAITH GÅR IGEN!
Som vi avslöjade i förrra numret av Bulletinen så hade Rolls-Royce
Motor Cars en ny modell på gång. Sedan den nya Wraith nu har visats
upp på bilutställningen i Geneve i mars 2013 så har alla detaljer om
den nya modellen offentliggjorts. Jan Segerfeldt
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Ska man kalla den en två dörrad coupé eller
en fastback? Med sin långa sluttande akter finns det paralleller till Bentley R-type
Continental men eftersom märkena RollsRoyce och Bentley numera ägs av olika
huvudmän så är det nog inte i första han
den jämförelsen BMW-ägda Rolls-Royce
Motor Cars vill göra. Rolls-Royce har väl
inte någon direkt föregångare att åberopa
i sammanhanget, om man vill relatera till
sin egen märkeshistoria. Man skulle förstås kunna jämföra den med Rolls-Royce
Silver Shadow H J Mulliner-Park Ward twodoor saloon (1966-71), senare omdöpt till
Corniche fixed head coupe (1971-1981) men
varken den eller Rolls-Royce Camargue

(1975-1986), som bara fanns som tvådörrad
coupé, hade det här typiska 1960-talsnostalgiska fastback-bakpartiet.
The Ultimate Gentlemans Gran Turismo så beskriver Rolls-Royce själva karaktären
hos den nya bilen. Företaget vill göra gällande att det här konceptet har paralleller till en av grundarna, nämligen Charles
Stewart Rolls. Hans känsla för äventyr och
snabba bilar men också uppskattning av
hög kvalitet är väl dokumenterad i historien.
Detta är den mest kraftfulla bilen någonsin som kommit från Rolls-Royce. Motorn
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är en W 12:a på 6,6 liter och med dubbelturbo. Med sina 624 hästkrafter och ett
vridmoment på 800 Nm från låga 1 500
varav har den accelerationsresurser så
det bör räcka för de mest kräsna ultimata
gentlemännen. Eller vad sägs om 0-100 på
4,6 sekunder (0-60 mph på 4,4 sek)?
En annan nyhet för Rolls-Royce är den avancerade växellådan, automatisk förstås,
men även GPS-styrd. Tekniken bygger på
att satelliter styr växlingen utifrån var
bilen befinner sig på de elektroniska kartorna. Det låter kanske för fantastiskt för
att vara sant. Växellådan från ZF har åtta
nästan omärkliga lägen och den matchar
W 12-motorns råstyrka. SAT-teknologin
(Satellite Aided Transmisssion) innebär att
GPS:en ser förbi det som föraren själv är
medveten om. Den förutser hans närmast

förestående beteende i trafiken genom att
blixtsnabbt utifrån just då aktuell position
och körstil beräkna det mest passande
växelläget för den närmast framförvarande trafikmiljön. Kurvor, motorvägskorsningar och cirkulationsplatser kan förutses
av SAT-tekniken, så att förarens bil alltid är
i rätt läge för att ta tillvara bilens körbarhet. Väghållningen är uppgraderad med
styvare fjädring så att bilen rullar mindre
i kurvor än Ghost och bakaxeln är 4 cm
bredare än på Ghost. Den elektriska servostyrningen är avstämd så att det känns ett
större motstånd i ratten i högre farter än i
lägre. Allt för att skapa en bättre väghållning vid en mer forcerad körning än vad de
övriga saloonerna i Rolls-Roycesortimentet
erbjuder. Saloonerna är väl i första hand
tänkta för ägarens baksätesbekvämlighet,
medan Wraithcoupén i större utsträckning
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ska vara en upplevelse för den aktive ägaren själv sittande vid ratten.
Wraith har fått en något kortare hjulbas
(-18,3 cm) än Ghost och takhöjden är också
något lägre (-4,3 cm). Också totallängden
har krympt (-13 cm). Det hindrar inte att
den med sina 5,27 m fortfarande är en fullvuxen fyrsitsig bil. Även de två platserna i
baksätet har normal takhöjd och normalt
benutrymme för två vuxna passagerare.
Skillnaderna mot saloonerna markerar
enligt Rolls-Royce Motor Cars tydligt att
Wraith inte är en modifierad saloon utan
är en helt annorlunda bil med en egen karaktär. En nyhet som inte har funnits att få
på Ghost men väl på Phantom Coupé är
att nya Wraith som tillval har ett tak fyllt
av stjärnor, Starlight Headliner, bestående

av 1 340 stycken små fiberoptiska lampor
som har handvävts in i takklädseln så finurligt att de ger de åkande intryck av att
de sitter rakt under en glittrande vacker
klar och stjärnbelyst natthimmel. Inte en
absolut nödvändig utrustning i en bil men
något man väl med rätta kan kalla för star
quality!

SPÄNNANDE ELEKTRONIK

Den elektroniska utveckligen har skenat
de sista åren inom bilindustrin. Wraith ligger givetvis väl framme här. Till exempel
finns röststyrning genom en knapptryckning på ratten. Man kan då ge ett muntligt besked till GPS:en att leta upp vägen
till en adress. Resten sköter elektroniken.
Mobiltelefonen kan med Wi-Fi integreras i
bilens bildskärmsteknik. Adaptiva strålkastare, head up display och keyless öppning

rrec scandinavia 23

av baklucka är andra exempel på modern
datateknologi som finns i nya Wraith. Man
skönjer här att det är BMW som ligger bakom teknikutvecklingen, för en del av dessa
finesser finns att få som options på vissa
BMW-modeller.

MED PLATS FÖR FYRA

Karossen nedanför midjan ser ut i stort
sett som Ghost men en betydande avvikelse är att de stora dörrarna öppnas
framåt precis som på Phantom Coupe och
Drophead. Märkbart är också den större
lutningen på framrutan och den svepande
bakpartiet med sin karakteristiska fastback design. Även grillen har fått en egen
utformning på Wraith genom att man har
sänkt in hela öppningen. Hela bilens form
skiljer sig faktiskt från saloonen. Bilen har
blivit mer sportig genom att man har en
bredare bakaxel och en tvåfärgslackering
som ger ett dramatiskt intryck. Det här
med att låta motorhuv, tak och baklucka
bilda en silverfärgad linje från front till

akter, oavsett vilken färg bilen i övrigt har
lackerats i, är ett visuellt designdrag som
Rolls-Royce är ensamma om och som bara
tidigare förekommit på Phantom Coupe
och Drophead. Det är inte alla som gillar
den lösningen men självklart bestämmer
köparen om han vill ha sin bil med det här
utseendet eller inte. Den som vill ha Wraith
enfärgad kan få det. I princip i vilken färg
som helst.

MER TRÄ

Den behagfulla skinninredningen har
mycket i stilen gemensamt med Ghost
men det man särskilt lägger märke till är
att dörrarnas insidor är klädda med trä. Ett
modernt vertikalt randigt träslag lanseras av Rolls-Royce som Canadel paneling.
Namnet är hämtat från den fashionabla
lyxvilla på sydfranska Rivieran där Henry
Royce och hans designteam uppehöll sig
under 1920- och 1930-talen under vintrarna när han av medicinska skäl inte kunde
stanna kvar i England. En köpare som hellre
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föredrar något annat träslag kan naturligtvis välja bland ett närmast obegränsat antal alternativ.

STÖLD?

Det verkar inte som om det nya Rolls-Royce har några som helst problem med att
”stjäla” modellnamn från tidigare framgångsrika Rolls-Roycemodeller. Det är en
gammal tradition hos företaget att hämta
inspiration till sina modellbeteckningar
från den andliga världen.
Enligt Rolls-Royce egna historikexperter
så fanns ordet Wraith ursprungligen som
en skotsk dialekt på 1400-talet. Det användes om något hotfullt, något spöklikt
som fanns i mörkret, en närmast oförnimbar kraft, ett mysterium, en utomvärldslig
närvaro som bara kunde anas för ett kort
ögonblick, innan den snabbt försvann in i
mörkret igen.
Det är så som betydelsen nu används i
Rolls-Roycereklamen med orden:

When Wraith is present, for that FLeeting
moment, the world stands still.
Men det finns också de som anser att
ordet kan härledas ur begreppet skyddsängel, hämtat från en skotsk översättning
av den berömde romerske författaren Virgilius verk Aenid. Det var skottarnas nationalpoet Robert Burns som populariserade
ordet Wraith 1784 i en dikt kallad Ballad on
the American War.
Man kan förstå att Rolls-Royce Motors
frestades att använda det härliga namnet
Wraith efter tidigare fantomer (Phantom)
och spöken (Ghost). Det nya namnet ligger
bra i munnen men framför allt har det den
där spännande mystiken kring sig som skapas av tron på andar och spöken. Genom
vår konfrontation av skräck och trolldom
stärks vi i vår personliga inre styrka och det
gör oss oövervinnliga och självsäkra. Allt
det där får vi bara vi köper den nya Wraith!
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fieringen. Samtidigt bad han oss i klubben
att gissa i vilket land eller vilken världsdel vi
trodde att han befann sig.

Barker & Co Ltd i England. Det framgår av
instegsplåten när man öppnar dörren.

F

Två gömda
SKÖNHETER I FARA

ör oss var det ganska uppenbart att Mikael
befann sig i det krigshärjade Afganistan. Han
hade besökt National Museum of Afghanistan
i huvudstaden Kabul. Bilarna tillhör museet.
Det är bara frågan om museet någonsin kommer att förmå att ta hand om bilarna. Som
det nu är hotas de av utplåning om de inte
blir bättre omhändertagna. När alla utländska
soldater ska ha tagits hem efter 2014 lär väl
landet stå på randen av ett omfattande inbördeskrig. Se bara hur illa det kungliga palatset
som ligger granne med museet ser ut redan
idag. Kanske skulle museet inte säga nej till
ett rimligt räddningsbud för de här två sköna
juvelerna?

3

Jan Segerfeldt

D

et började i februari i år med att Mikael Holm hörde av sig till oss i svenska sektionen av RREC och berättade att han hade varit
på resa långt borta från Sverige i ett fattigt land
med en osäker framtid, ett land som upplevt
inbördeskrig och ingen kan väl egentligen säga
när krigstillståndet kommer att kunna hävas.
Landet har en fattig befolkning och det styrs
bland annat av talibaner. Mitt i detta sönderkrigade land hittade Mikael Holm till landets
nationalmuseum. Det var inte det som fanns
inne på museet som intresserade Mikael mest.
Han blev desto mer fascinerad av att se vad
som gömde sig på baksidan runt hörnet. Det
som snabbt fångade hans blick var två fantastiska skönheter som han omedelbart ville
bekanta sig med. Det märkliga var att detta
inte alls var en lämplig plats för sådana udda

bekantskaper. Mikael insåg snart att han visste
alldeles för litet om dem och ville ta reda på
mer om dem.

V

ad var det han hade sett? Vi kanske skulle
gissa på att det var några vackra kvinnor men,
nej inte den här gången! Det var ett par RollsRoycebilar, som stod utomhus under ett enkelt tak, helt övergivna, sandiga och i dåligt
skick, mer än halvvägs på väg mot förgängligheten. De skulle behöva räddas ur sin belägenhet, helst så snabbt som möjligt, för som de
står nu löper de en påtaglig risk att snart bli
helt förstörda.
Mikael insåg att han måste söka mer information om bilarna, så han kontaktade RREC
Svenska sektionen för hjälp med indenti-
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M

an kunde lätt tro att det är en sen Silver Ghost men 60YC är en Rolls-Royce New
Phantom från 1926. Den var från början försedd med ett Sports-karosseri från Barker &
Co Ltd, London. Garantin utfärdades när bilen levererades i oktober 1926 till ingen mindre än Hans Majestät Kungen av Afghanistan.
Kan det vara den här lätta, öppna sportbilen
som avses i Barkers karosseribeteckning?
AL är också en Rolls-Royce New Phantom
men den är från 1928 och har ett Cabrioletkarosseri från Barker & Co. Garantidagen är
i juli 1928, när bilen levererades till Hans Majestät Kungen av Afghanistan.

V

i bedömde att det här var verkligen intressanta bilar, så vi ville gärna att Mikael med
vårt expertstöd skulle kunna säkerställa identiteten på bilarna. Vi bad därför Mikael att han
på nästa resa till Afganistan skulle ta bilder av
bilarnas chassiplåtar och sedan skicka oss bilderna.

E

n månad senare fick vi svar från Mikael
som åter var på plats i Kabul i Afghanistan.
När vi har forskat litet om dem förstår vi nu
varför bilarna finns just där och varför de tillhör National Museum of Afghanistan.

D

en gula Boat Tail Speedstern har chassinummer 60YC. Karosseriet kommer från

T

yvärr har vi inte hittat bilder just på de här
bilarna i någon av alla våra tillgängliga böcker
om Rolls-Royce. Eftersom man byggde individuella karosserier på den tiden, så det går inte
att veta exakt hur de här karosserierna kan ha
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sett ut från början, när det som här saknas
klara bildbevis. Beteckningen Sports på 60YC
tyder på en öppen tvåsitsig bil, alltså kan det
vara originalkarosseriet som är kvar på bilen
på Mikaels bilder.

O

m bilen inte har lämnat Afganistan sedan den kom dit 1926 så är det knappast sannolikt att den skulle ha fått en annan kaross
under tiden. Bilen på Mikaels bilder verkar ha
stora likheter med de tre experimentbilarna
som Rolls-Royce använde för långtgående
och hårda tester med den skillnaden att de
karosserierna hade fyra dörrar. Det förekommer någon New Phantom som på senare tid
har fått ett sådant tvådörrars replikakarosseri byggt i England eller USA. En liknande

tvådörrad tresitsig Barker originalbil ägdes av
Maharadjan av Jodhpur och såldes på auktion
i USA för ett par år sedan för mycket pengar
efter en dyr och omfattande renovering.

D

et är svårare att avgöra om det är Barkers Cabriolet som sitter på 3AL, för en sådan bör vara öppet tvåsitsig eller fyrsitsig,
tvådörrars eller fyradörrars, med stor sufflett
och riktiga glasrutor i sidofönstren. Bilen på
Mikaels bilder saknar helt tak men den ser
ut att ursprungligen ha haft ett karosseri där
man öppnar ett tak över föraren genom att
lyfta av mittpartiet eller skjuta det bakåt inåt
och vika in två sidosektioner (de syns invikta
på Mikaels bild framför/över mellanrutan)
medan taket över passagerarutrymmet verkar

ha varit försett med en stor sufflett som fälls
bakåt i sin helhet. Kanske var hela taket öppningsbart och då kallas en sådan lösning för
Cabriolet de Ville. Om däremot taket bakom
mellanrutan är fast skulle nog Barker ha använt beteckningen Sedanca de ville. Till exempel förekommer ett nästan identiskt karosseri
på chassi nr 11LF, som Barker betecknar Cabriolet de Ville. Hur som helst så är det högst
sannolikt att 3AL har behållit sitt ursprungliga
karosseri som det ser ut idag. Bilen torde väl
knappast ha lämnat Afghanistan efter leverans
1928. Jämför den med den avbildade bilen i
annonsen för en Barker Cabriolet, en bil som
påminner mycket om den som Mikael har fotograferat.

tan för att skydda bilarna. Vid ett bombanfall
mot byggnaden på våren 1995 förstördes allt
och alla bilarna blev skrot. Några år senare
sanerades platsen och inga spår finns nu kvar
varken av byggnaden eller bilarna.

B

åde 60YC och 3AL är naturligtvis viktiga
historiska objekt för landet på grund av att de
har tillhört kungen.

D

et har cirkulerat fotografier på internet som visar den Rolls-Royce Phantom III
(3DL200) med öppen tvådörrars karosseri
från Park Ward, som den brittiska regeringen
via den indiska gav till kungen av Afganistan,
King al-Mutawakkil ala Allah Muhammed
Zahir Shah III. Utöver denna Phantom III var
det en unik Daimler DK 400 fyradörrars cabriolet av Hooper, en Vanden Plas Princess Limousine och Stalins skottsäkra Ziz 110 för att
bara nämna några, vilka ställdes in i den bunker som UNESCO lät uppföra 1991 i närheten
av dåvarande National Museum of Afghanis-

U

ppenbarligen måste 60YC och 3AL ha
förvarats på annan plats under 1990-talet eftersom de hittills har klarat sig från bombanfall. Det skulle väl vara en välgärning om det
framgent gick att skydda dessa två betydelsefulla Rolls-Royce New Phantom från att förstöras? Räddningen kanske skulle vara om de
togs om hand av någon som kunde se till att de
kom bort från krigszonen och kunde förvaras
säkert tills stridigheterna i Afganistan är över?
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HENNINGS
Egna ord om sin
ROLLS-ROYCE
och hade tagit emot nycklarna, kom det fram
en högre dignitär som sa: Ni ska inte ta färjan. Fabriken står för kostnaden för att flyga
bilen över till Frankrike. Här är biljetterna.
Henning fick också ett certifikat enligt vilket
det var förbjudet att använda bilen i reklamsammanhang. Han fick också veta att han inte
skulle behöva stå för några kostnader om fel
uppstod. Det skulle komma en specialist från
fabriken vid några tillfällen under tre år och
kontrollera bilens skick.

M

Den är en landsvägskryssare som
man använder hela året och i arbetet
till skillnad från en del andra som har
statusobjekt i form av havskryssare
som de bara kan använda tre veckor
på sommaren.

D

etta skriver Henning Sjöström i sin bok
Brottstycken under kapitlet Rollsen som flög.

Inspirationen till att förvärva en Rolls-Royce

fick Henning av Torsten Krüger som ansåg att det inte fanns någon bättre bil. Alltså

skulle Henning köpa sig en skräddarsydd bil
som kostade 40 000 kr mer än den ordinarie
Rollsen, fast den var mindre. Man fick själv
beställa klädsel och inredning. Det tar något
år att få den.

H

enning skulle få hjälp att hämta bilen personligen i maj månad genom att han fick låna
Peter Wallenbergs chaufför Mr Robertson för
att köra bilen från leveransstället i London till
färjan till Sverige, för Henning vågade inte
köra den själv. Hennings vän Jan Lotelius var
också med. När de kom för att hämta ut bilen
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r Robertson fick köra bilen i den värsta
trafiken ut ur London men när de hade kommit ut på öppna vägar i Kent och närmade
sig flygplatsen fick han stiga av och ta en taxi
tillbaka till London. Henning körde resten av
sträckan in på militärflygplatsen, där bilen lastades in i planets gap medan Henning satte sig
i planets övervåning. De landade med bilen på
Le Touquet. Henning körde bilen hela vägen
hem till Sverige utan problem bortsett från att
den tyska tullen vägrade släppa igenom dem
för att Henning inte kunde visa upp det gröna
kortet (försäkringsbeviset). Viss skärmystling
uppstod (i själva verket blev Henning rejält
förbannad och svor och gormade). Det hade
ju gått så bra att komma igenom tullen både
i Frankrike och i Belgien så varför skulle den
tyska tullen börja krångla? Efter ett tag fick de
köra vidare, sedan hans vän intervenerat och
lugnat ner situationen.

I Malmö skulle bilen förtullas men de vänliga
tullarna lät Henning köra vidare till Stockholm för att visa upp sig hos tullen i Frihamnen och göra färdigt förtullningen. Men det
glömde Henning snart bort för några dagar
senare åkte han till Skellefteå på upptåg med
Ingemar Johansson och Jussi Björlings son
Rolf. Väl hemma blev han eftersökt av polis.
Bilen skulle ha visats upp i Frihamnen inom
tre dagar men nu hade det redan gått tre veckor. En polisman delgav Henning misstanke
om smuggling av bil. Han kunde se löpsedeln
framför sig: ”Sjöströms Rolls beslagtagen,
smugglades in”. Efter diskussion med tullöveråklagaren betalade Henning 12 000 kr extra i
moms, så var den affären utagerad.

A

v Hennings berättelse kan vi således dra
slutsatsen att det var Henning själv som hämtade bilen i England och som förtullade den i
Sverige. Det nämns inga detaljer om hur Henning kom över bilen från början eller om den
svenska generalagenten Salén och Wikanders
eventuella medverkan i affären. Å andra sidan
kan man inte vara helt säker på att allt som
Hennings beskriver i sina böcker är den fullständiga sanningen. Det viktigaste var nog att
han fick till en bra historia.

T

ack till Niklas Pernelind som mejlade de
aktuella sidorna i boken Brottstycken till redaktionen för Bulletinen.
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THE NEW FLYING SPUR

FLER FINA SIFFROR
FÖR FÖRETAGET
BENTLEY MOTORS
Jan Segerfeldt

I förra Bulletinen redovisade vi imponerande försäljningssiffror för Bentley Motors under
2012. Det är glädjande att höra att det går så bra för Bentley, trots rådande ovisshet när det
gäller världskonjunkturen.

Nu är bokslutet för Bentley Motors klart för kalenderåret 2012 och det visar sig att företagets totalomsättning ökade med 29,9 procent. Vinsten gick från 8 miljoner euro 2011 till
100,5 miljoner euro 2012. Inte nog med detta, det visar sig att leveranserna av bilar de första två månaderna i år, alltså januari och februari 2013, har ökat med hela 39,5 procent. När
den nya Bentley Flying Spur nu snart ska börja säljas (säljstart juni), räknar Bentley Motors
med att öka försäljningen under hela 2013 med ytterligare minst tio procent.
Intressanta uppgifter som nu publiceras för första gången är att Continental-familjen stod
för 62 procent av försäljningen 2012 eller 5 276 bilar, den utgående Flying Spur för 25 procent eller 2 128 bilar och det stora flaggskeppet Mulsanne för 13 procent eller 1 106 bilar.
Bentley planerar att öppna ytterligare 40 bilförsäljningsställen i världen under året.
Volkswagen bör kunna känna sig tämligen nöjda med sitt ägarskap hittills. Alla vi glada
entusiaster för märket känner oss också gladare!

150

”WHATEVER IS RIGHTLY DONE,
HOWEVER HUMBLE, IS NOBLE”
-SIR HENRY ROYCE

ÅR

ROLLS-ROYCE FIRAR SIR HENRY ROYCES
LIV OCH GÄRNING.

D

en 27 mars 1863 föddes Frederick
Henry Royce, företaget Rolls-Royce ena grundare. Den 27 mars i år var det precis 150 år sedan. Royce föddes under enkla förhållanden
som den yngste av fem barn. Han var självlärd. Idag skulle vi beskriva honom som en
framgångsrik entreprenör. Han lyckades bra
med att utveckla en egen verksamhet inom ett
ganska nytt tekniskt område, elektriciteten,
där han utvecklade elmotorer och kranar mm.
Han började att arbeta med detta när han
var 21 år, 1884. Först 20 år senare skedde det
berömda mötet mellan honom och Charles
Stuart Rolls, vilket ledde till att man startade
tillverkning av automobiler under det gemensamma namnet Rolls-Royce.
Tyvärr avled Rolls redan 1910 i en flygolycka,
så samarbetet blev kortvarigt men det ledde
till en verksamhet som är bestående än idag.
Royce utvecklade en filosofi som gick ut på att
ta fram den bästa formgivningen, använda de
bästa material som finns tllgängliga och bearbeta detta genom högsta hantverksskicklighet. Eller som han själv uttryckte det: Strive
for perfection in everything you do. Take the
best that exists and make it better. When it
does not exist, design it.

Han var en mycket diskret man när det gällde
att beskriva sin egen person, han kallade sig
kort och gott mekaniker, medan andra beskriver honom som ett geni med en enda klar
målsättning - strävan efter det allra bästa.
Hos Rolls-Royce Motor Cars firade man Sir
Henry på 150-årsdagen, inte bara för hans
innovativa tänkande och för hans godtagande
endast av det allra bästa när det gällde såväl
ingenjörskonst som produktkvalitet. Hans
idéer och värdenormer genomsyrar bolagets
verksamhet även idag och detta tillämpas genomgående i vardagen i allt som görs.
Torsten Müller-Ötvös, som är Company Executive Officer hos Rolls-Royce Motor Cars
i Goodwood, gjorde följande uttalande med
anledning av 150-årsminnet:
Sir Henry Royce, en man som kom från mycket
enkla förhållanden, sökte alltid efter perfektion
i allt han företog sig. Arvet efter hans ingenjörsskap lever vidare än idag och jag är övertygad
om att han skulle ha varit stolt över att se bilarna som handbyggs hemma hos oss på RollsRoycefabriken i Goodwood.
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Jan Segerfeldt

COYS FÖRSÖKTE SÄLJA
KLONAD BENTLEY

Embiricos

alldeles för mycket pengar över att leka med
så kan vi bara kontakta Bob Petersen så fixar
han resten.

från början medan det var fler personer med
gott om pengar som ville ha en - alltså man
tillverkade en till retrospektivt).

B

entleyn, som sägs ”har inspirerats” av
Pourtoutkarosseriet, skiljer sig från originalet med att den har glas i rutorna i stället
för Perspex och den har bara en bensintank i
stället för två. I övrigt är det mer eller mindre
omöjligt att skilja kopian från originalet, så
det är väl mer korrekt att beteckna bilen som
en konsekvent kopia av ett original.

Jan Segerfeldt

B

ob Petersen Engineering i Devon i England (hemsida: www.bobpetersenengineering.co.uk) byggde 2001 en replica av Embiricos areodynamiska lättvikts Bentley coupé
på uppdrag av Steven Collins. Basen blev
ett Bentley 4 1/4 litre overdrive-chassi, B119-MX, som tidigare hade varit försett med
ett risigt Park Ward sports saloon-karosseri,
reg nr FLK 966.

Den ursprungliga Bentley 4 1/4 litre, chassi
nr B-27-LE, den så kallade Embiricos Bentleyn, hade en kaross av Pourtout Carrossier
i Frankrike. Själva designen utfördes för dem
av Georges Paulin, som egentligen var tandläkare, och bilen ägdes av André Embiricos,
en rik grek som bodde i Paris och gillade att
köra racing. Den satte rekord på Montlherybanan med 171,8 km/t. Reg nr var 2RL-9 i
Frankrike. Bilen kom senare till England där
den fick reg nr FXW6. På Brooklandsbanan
gjorde den 184,64 km/t som bäst. Det skrevs
om den i The Autocar den 17 februari 1939
och sedan dess har det skrivits i omgångar
genom åren. Förra året gjorde bilen ett upp-

märksammat ”hembesök” hos Bentley i Crewe. Men den är förstås inte byggd där utan i
Derby...

N

är Octane skrev om bilen hösten 2010
ägdes den av Arturo Keller, en man som är
känd för att aldrig sälja någonting, så den
torde fortfarande finnas kvar i hans ägo.

S

å hur hanterar vi vår outhärdliga frustration över att inte kunna få äga Embiricos
Bentley eftersom det enda exemplar som
existerar redan är upptaget av Arturo Keller?

V

i får bygga en själva förstås! Om vi har
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Steven Collins ägde bilen ihop med David
Hodges och sedan den byggdes har den förvarats i ett garage i Warwickshire. Nu tycks
han ha tröttnat på den för den 13 april i år var
den till salu på Coys auktion som anordnades
i samband med 25-årsjubilerande bilmässan
Techno Classica i Essen i Tyskland.

V

F

örst snickrade man ihop en träform för
att forma karossen på. Detta arbete tog åtta
månader. Sedan byggde man upp ett aluminiumskelett som fästes på en subframe innan
allt monterades på chassiet. Det var säkert ett
mycket dyrt och jobbigt projekt men eftersom det är en Bentley och med litet racingkänsla och har en berömd förlaga som kanske nästan aldrig kommer ut på marknaden
till försäljning, så har det säkert lönat sig att
göra den här replican (på samma sätt som det
gjordes med den samtida Bugatti 57 SC Atlantic coupén som bara fanns i tre exemplar

år medlem Kjell Lind följde auktionen
på plats för RREC Bulletinens räkning. Kjell
var själv intresserad av att köpa den. Han
rapporterar så här:

D

en spektakulära Bentleyn såldes inte,
högsta bud blev EUR 300 000 och det accepterades inte, och det var över min smärtgräns.
Det blir närmare 3 milj SEK med auktionspåslaget och det tog de inte. Talade med James
Crickmay från Dale & Stepsons i London och
han ansåg att bilen var värd utropspriset på
EUR 350 000-450 000, men som sagt den såldes inte. Men det är trots allt en mycket fin bil,
om än med lite smått som behöver åtgärdas
för att den skall bli 100 procent.
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Service - Renovering - Reservdelar - Försäljning
Vi har världens största lager av karosseridelar till Rolls-Royce och Bentley

Rolls-Royce Silver Cloud II Drop Head Coupé 1962 av H J Mulliner & Co.
Chassinummer: LSZD 381
Bilen levererades i april 1962 till J.L.Rennart i Californien. Nuvarande ägare (sedan 1991) gav
Rohdins Automobile Service i uppdrag att helrenovera bilen till nyskick och att endast använda
RR.originaldelar. Rohdins har renoverat karosseriet, inredningen, motor och motorrum med mera till
nyskick. Bilen har vunnit många Concours d’Elegance tävlingar, nu senast på det danska RREC mötet
den 9-11 Maj. LSZD 381 är en av 75 vänsterstyrda av totalt 107 tillverkade cabbar Mulliner designade
till Silver Cloud II chassin. Bilen är utrustad med bland annat individuellt justerbara framstolar och
förvaringsskåp med skjutlucka i innerdörrarna, golvpedal för signalhornen och barskåp med bord i
framstolarnas ryggstöd. De senare är en Harold Redford komplettering.
Orörd komplett verktygslåda och alla original-verktyg finns i bagaget.
Detta är ett ypperligt tillfälle att skaffa en raritet i otroligt fint skick. PRIS: 3’600’000 SEK

SPECIALITÉ ROLLS-ROYCE (1904-2002) & BENTLEY

ENGELSKA

KLUBBKONFERENSEN

2013

Den första helgen i april hölls den 43:e årliga klubbkonferensen i RREC i The Hunt House i Paulerspury och
på Marriotts Hotel i Northampton. Omedelbart efter
det avlöpte klubbens AGM, alltså årsmötet i RREC.
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Dag 1

i The Hunt House, C S Rolls
Wing: De drygt hundra anmälda konferensdeltagarna utgjordes i allmänhet av
respektive sektions sekreterare och ytterligare någon företrädare sektionen. Förutom många från den engelska delen av
RREC:s sektioner hade deltagarna kommit från när och fjärran representerande
allt som allt cirka 10 000 medlemmar.
Flera delegater var från kontinenten men
det fanns de som hade kommit ända från
Sydafrika. En fjärdedel av de närvarande
hörde såldes till sektioner utanför England. Vi var två deltagare från Sverige,
medan Norge hade två företrädare men
tyvärr uteblev danskarna denna gång.
Anmärkningsvärt var annars att det var
så mycket som sex personer som var före
detta ordförande i RREC, vilket delvis
förklaras av att förordnandet är tidsbegränsat till max två år per utsedd person.
Många deltagare var endast närvarande
som observatörer i tron att de inte hade
rätt att uttala sig på mötet. Av mötesordföranden Trevor Baldwin fick de så småningom veta att de visst hade full rätt att
yttra sig, om de skulle känna för det.
En företrädare för The Federation of
Historic Vehicle Clubs (motsvarar vårt
svenska MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet) inledde med att berätta bland
annat om den i England ändrade gränsen för kontrollbesiktning av fordon som
nu gäller för 1960 och senare års modeller. Federationen har täta kontakter
med myndigheter och har möjlighet att
komma med synpunkter och förslag på
lagstiftning mm som berör gammelbilsrörelsen.

Clive Green berättade att RREC har lagt
ner stora kostnader och mycket arbete
och utrustning för att kunna kopiera och
bygga upp ett digitalt arkiv av ritningar
och annat om alla årgångar av Rolls-Royce. Det arbetet ligger långt framme. Det
är avsikten att alla medlemmar ska kunna
få tillgång till materialet på dator mot en
avgift. Det är ett enormt stort antal originalritningar som förvaras och has om
hand av klubben. Det är inte helt klart
om detta material ägs av klubben eller av
The Sir Henry Royce Memorial Foundation Ltd eller av båda. För att reda ut de
affärsmässiga förhållandena mellan klubben och The Foundation krävs förmodligen en gedigen utbildning i engelsk juridik. Någon förklaring till varför denna
juridiskt komplicerade modell har valts
som innebär en uppdelning av klubbens
verksamheter och intressen på olika bolag kom inte fram.
Tidigare år har konferensen arbetat i
smågrupper (s k syndikat) med enskilda
frågor för att behandla dem där och sedan redovisa gruppens analys och förslag
för övriga grupper. Den här gången valde
man att diskutera frågorna i ett öppet forum, vilket innebär att alla deltagarna är
närvarande samtidigt när frågorna gås
igenom och vem som helst kan begära
ordet och fritt ställa frågor eller framföra
sina åsikter inför hela auditoriet.
Konferensens huvudfrågor handlade om
transparency (genomskinlighet, insyn,
inflytande) och kommunikation - eller
snarare bristen därav - och därmed även
bristen på förtroende och medlemsdemokrati.
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Dag 2

på Marriott Hotel inleddes av
Andrew Ball från Rolls-Royce Motor
Cars Ltd som uppmärksammade den historiskt viktiga omständigheten att det nya
BMW-ägda företaget där han är anställd
har byggt Rolls-Roycebilar i Goodwood i
tio år. Så 2013 firar Goodwood både sitt
eget tioårsjubileum och Henry Royce´s
150:e födelsedag. Försäljningssiffrorna
pekar uppåt, fabriken har byggts ut med
fler modeller i produktion än tidigare.
Bolaget har satsat på många goodwillskapande event med fabriksvisningar,
lärlingsprogram, sponsrad välgörenhet
för lokala arrangemang och mottagande
av skolklasser med barn som en gång ska
växa upp och då förhoppningsvis köpa en
ny Rolls-Royce. Företaget vårdar sitt historiska arv på ett bra sätt med historiska
jubileumsjippon som exempelvis en tioårsjubileums publikfest på fabriken den
4 maj med cabaré och möjlighet att bli
körd i en Rolls-Royce med chaufför. Givetvis var han särskilt stolt när han presenterade den nya Wraithcoupén på film.
När ni ser videon på RR:s hemsida ska ni

tänka på att det behövdes 200 kameror i
den dyraste reklamfilmen i företagets historia för att spela in den korta scenen när
Wraithen stannar och kamerorna snurrar
runt bilen: And the world stood still!
Efter lunchuppehållet startade AGM, alltså årsmötet, vilket är öppet för alla medlemmar i klubben, teoretiskt skulle alltså
10 000 personer kunna komma. I vanliga fall brukar årsmötet vara en ganska
välregisserad affär och följer sedvanliga
procedurer och påminner närmast om en
årsstämma i ett aktiebolag. Klubbordföranden sedan två år, Jim Fleming, ersattes av den nye klubbordföranden Trevor
Baldwin. Han lär få en betydligt svårare
uppgift att hantera än vad han förmodligen hade förutsett när han kandiderade
till ordförandeskapet!
Det är trevligt att komma till England
och träffa många av klubbens ledande
personligheter som man kanske tidigare
bara har läst om i engelska Bulletin. Dessutom får man som deltagare på konferensen tillfälle att träffa och byta några ord
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med andra från de engelska sektionerna
och från de kontinentala sektionerna.
Det kan vara nyttigt att höra hur de andra
klubbsektionerna sköter sina frågor och
kan ge nyttiga idéer och förslag som man
kan ta med sig hem. Att få besöka moderklubbens hem The Hunt House är också
spännande. Här finns vårt gemensamma
Club Shop med
gott om prylar
med Rolls-Royce/
Bentleyanknytning och många
intressanta böcker. I klubbhusets
annex finns också
de historiska arkiven där massor
av uppgifter om
Rolls-Roycebilar
finns
bevarade
från tideräkningens början.
En annan förmån
med att få besöka The Hunt House är att
få se två av de mest berömda och finaste
Rolls-Roycebilarna i världen. Den främsta är förstås AX201, den Rolls-Royce
40/50 HP som döptes till The Silver Ghost
och som gav modellnamn åt alla de senare tillverkade bilarna fram till och med
1925. Den brukar betraktas som världens
mest värdefulla bil alla kategorier och ägs
numera av Bentley Motors Ltd, som vänligen har lånat ut den till RREC för placering i The Hunt House. Bilen renoverades
för många år sedan av P & A Wood och
är i perfekt skick.
Den andra bilen som finns på The Hunt

House är en Rolls-Royce Phantom IV
Landualet av Hooper från 1954, som användes av engelska kungahuset ända till
för några år sedan, då den ganska trött
togs ur tjänst. Detta är väl den enda chansen för de flesta av oss att få se en Phantom IV i verkligheten. Även denna bil ägs
numera av Bentley Motors Ltd och har
precis återkommit
efter att ha varit
med på den stora
utställningen på
Goodwood Festival of Speed förra
året (se artikel på
sid 18).
Förutom att man
har som uppgift att
representera vår
svenska sektion på
den årliga klubbkonferensen så får
man som deltagare
också tillfälle att på
plats skaffa sig en
inblick i frågor som berör hela RREC:s
organisation och man får träffa många
trevliga klubbmedlemmar från olika länder under trivsamma former. Dessutom
hinner man se litet av det vackra engelska
landskapet under de dagar som konferensen pågår för The Hunt House ligger
långt ute på den engelska landsbygden
och den lilla byn Paulerspury där klubbhuset ligger utgör precis en sådan där
charmig engelsk miljö som man har sett
i engelska TV-deckare. Om man blir tillfrågad att åka med till konferensen så ska
man absolut passa på tillfället. Det blir en
oförglömlig upplevelse.
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BILHISTORISK VINTERFEST
Ivar Engerud

Paris: Med god støtte fra bilprodusenter, klassikerforhandlere og private
samlere er Rétromobile et mekka for bilentusiaster i februarkulda.

Både Rétromobile har blitt gjennomført 38 ganger, men arrangørene slutter ikke å overraske
med ”nye” objekter du knapt har sett på bilder, langt mindre i virkeligheten.
private entusiaster, klubber, museer, forhandlere og produsenter går sammen om en herlig vinterfeiring av bilhistorien i Paris. Over 75.000 besøkende fra hele verden over fem dager kunne
glede seg over mer enn 500 utstilte biler og motorsykler av alle årganger, deler, automobilia,
kunst i to og tre dimensjoner. Og modeller - fantastiske modeller som gjør at man ble fristet til
å bruke en månedslønn for å skaffe seg en skalamodell av drømmebilen.
Alle de store franske og tyske produsentene stiller hvert år med store temautstillinger, gjerne
sammen med merkeklubbene. Den franske avdelingen av RREC hadde egen stand markert av en
gedigen Spirit of Ecstasy, en Bentley og en Silver Ghost-motor som ble studert nøye av interesserte tilskuere.
Volkswagen-gruppen stilte med den unike 1938 Bentley 4¼ Litre ’Embiricos’ Special. 75 år etter
at karosserimakeren Pourtout i Paris bygde det strømlinjeformede karosseriet var den igjen

tilbake i byen på lån fra eieren Arturo Keller i California.
Ellers er det standene til Europas mest profilerte klassikerpushere som byr på de mest verdifulle
objektene, gjerne på lån fra privatsamlinger. Mange biler er i utgangspunktet ikke til salgs, men
skulle det komme et uimotståelig bud er det jo mulig å diskutere.
Rétromobile er en strålende utstilling, hvor det er trangt om plassen på de tyngste publikumsdagene. Parallelt arrangerte også Artcurial auksjon på selve messen, mens engelske Bonhams
kunne friste med et stort utvalg Rolls-Royce og Bentley blant de over 100 bilene i fantastiske
Grand Palais ved Champs-Élysées.
Med tanke på at det foregår i mørkemåneden februar, er det vel verd å sette av et par dager
i Paris neste år. Tidspunktet er 5. – 9. februar. Er du riktig heldig kan byen allerede da nærmest
stille med skandinavisk sommertemperatur.
Eller kuldegrader som i år.
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ELHOLDT
VSKØNHED
Steen Falsner
Siden mit 14. År har jeg lidt af uhelbredelig kærlighed til Rolls-Royce , i helt særlig
grad til Silver Cloud´erne, og nu har det
stået på i mere end 51 år.
Så man kan vel forestille sig min henrykkelse da jeg og min hustru for 3 år siden
hentede en smuk Cloud III hos Charlie
(Ghost Motors ltd.) syd for London. Bilen er fra 65, en af de allersidste der blev
produceret, en af dem hvor bakspejlet er
fæstnet over forruden. Med bare 73 tus.
miles på bagen, og med, sagde Charlie,
hysterisk omsorg for bilen fra de to forgående ejere, var det et pragteksemplar vi
hjemførte. Charlie sagde i annoncen at
det var den bedste Cloud han havde set,
(og han har set mange), så det fik han
lov til udtrykkeligt at anføre i slutsedlen.
Med sin, tror vi, delvist originale lakering,
i silver over pewter, stod og står bilen i
stort set original stand, serviceret gennem
mange år hos P & A Wood.

D

et er vel forskelligt hvad det er der
tænder vores interesse og fascination af
disse fornemme gamle biler. For mit vedkommende er det navnlig bilens origina-

litet der tæller. Det var førnævnte Charlie
der gjorde at jeg sådan helt forstod betydningen af at tingene er originale. I forbindelse med en tidligere handel med ham,
det drejede sig om en Shadow, syntes jeg
at gulvtæpperne havde set bedre dage,
og forlangte at få leveret bilen med nye.
Charlie accepterede omgående, og jeg
anede et strejf af fornøjelse da han lige
betingede sig at han kunne beholde de
gamle gulvtæpper. Så lærte jeg det.

C

harmen ved en veteranbil, synes jeg,
er at den er et håndgribeligt udtryk for sin
tids tekniske niveau og smag, og belyser
og dokumenterer historien. Jo mere den
svarer til den bil der i sin tid forlod fx fabrikken i Crewe, jo mere veteran, jo mere
interessant, men sådan at man kan se at
bilen er blevet brugt, men med respekt.

A

ndre er mere optaget af at bilen er
fejlfri, ja det er jo faktisk sådan at det er
den fuldstændig restaurerede/genopbyggede veteranbil der vinder priser, og hvor
man endda kan se at man ser bort fra at
man ibland finder på at optimere og
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opdatere. Det er næppe forkert at påstå at
sådanne restaurerede biler til tider overgår sin tilstand som fabriksny.

V

ores Cloud er som sagt sådan som
den i 1965 blev ”født” i Crewe. Bilen bærer det respektfulde kælenavn ”den gamle
dame”. Hun har ikke en eneste gang (endnu) svigtet os, end ikke selvom vi kører
England tyndt. Kun Charlie får lov til at
servicere hende, og af samme grund er vi
hvert år i England. Sidste tur var på 1300
tyste og problemløse km.

I

2011 bragte ”den gamle dame” os til
Rockingham Castle til ”RREC annual
Rally”. Vi havde tilmeldt ”damen” til
bedømmelse i vores kategori, og , som det
vist fremgår af det anførte, kan jeg sige

at vi indfandt os stopfulde af selvtillid.
Vi havde sådan set hjemme allerede gjort
plads til det trofæ som vi bestemt regnede
med at hjemføre.

V

ed første øjekast forekom det os da
også at vore konkurrenter var til at tale
med. Der var ikke rigtig nogen på vores
- i hvert fald originale - niveau såvidt vi
kunne se.
Selvtilliden blev dog udfordret, da der op
på siden af ”den gamle dame” rullede en
Bentley S III, åben, man må sige at den
var rigtig pæn.

E

n snak med bilens chauffør bragte for
dagen at bilen netop havde gennemgået
en fuldstændig restaurering/genopbygning hos P & A Wood. Chauføren var

medarbejder i samme firma, og havde
stillet sig til rådighed til rallyet. På forespørgsel om hvem der var ejer af bilen
oplyste han at han ikke vidste det, blot
at der var tale om en rig oliesheik. Siden
konstaterede jeg at ejeren var H R H Sultan Idris Shah.

S

om sagt følte jeg mig udfordret, der
var jo reelt tale
om en stort set ny
bil, uden vidnesbyrd om et langt
liv i sin ejer(es)
tjeneste. Men jeg
må indrømme at
den var vanvittig
flot. Men vi valgte
ikke at slippe vores høje forventninger.

O

g det blev
vores tur til at blive taget i øjesyn. Fire noble herrer og en
ligeså nobel dame, gik grundig til værks.
Uden hensyn til almindelig anstand overfor en ældre dame åbnede man, kiggede
under neden, befølte, klappede og bankede her og der og alle vegne. Man noterede
flittigt, men de stive overlæber røbede
ikke den begejstring de dog måtte føle,
og gav ikke de jubelscener som vi havde
forventet og glædet os til.

O

K, sådan er de jo de englændere.
Deres inspektion af vores bentley-nabo,
som jeg fulgte ret tæt, røbede heller ikke
noget, så vi var henvist til at afvente selve
sejrsceremonien.
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V

oldsom overraskelse var vel ikke min
reaktion da resultatet forelå. Naboen, den
”nye” Bentley blev vinder, ja vores ”gamle
dame” fandt slet ikke vej til nogen som
helst hæder eller omtale. Det var tungt.

O

g hvad var så lærdommen af vores
optræden ved Rockingham? Johh. Vi var
rene nybegyndere og uvidende om hvad
veteranbilsskønhedskonkurrencer typisk handler
om. Lidt skuffet?
Njaijoo. Skal vi til
annual rally igen
behøver vi ikke at
tilmelde ”damen”,
ikke pga fornærmelse, men i erkendelse af at originalitet ikke kan
konkurrere med
restaurering

M

en oplevelsen rejser for mig at
se en relevant overvejelse, og det er mit
ærinde med disse linier.

J

eg kan sagtens se værdien af at kyndige
folk redder gamle biler som ellers vil gå
tabt. Der ydes en stor bilhistorisk indsats
som kalder på respekt.

M

en jeg finder at det er en mangel at
vi lægger mindre vægt på det historiske,
men snarere indlader os i en konkurrence
om hvem, der med de fornødne midler,
kan forny disse prægtige køretøjer.
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J

eg vil gøre mig til talsmand for at vi
også, måske som en særlig eller sideordnet kategori bedømmer veteranbiler efter
disses originalitet, løbende vedligeholdelse, alt som en opmuntring til at anerkende originalitet.

V

i mødte kun en anden dansk bil på
rallyet, en smuk ældre bentley continental. Den var uden for konkurrencen, og
da jeg spurgte ejeren hvorfor, var hans
svar helt klart at det havde de opgivet.

D

et har i øvrigt været en overraskelse
og skuffelse, at man, hvis man ikke bliver
præmieret, ikke får resultatet af dommer-

nes bedømmelse. Bedømmelsen anvender et let tilgængeligt pointsystem, og det
burde være sådan at man som deltager
dog får resultatet, det kan i hvert fald ikke
være svært organisatorisk for arrangørene.

”D

en gamle dame” har taget oplevelsen med ophøjet ro, sådan som det
sømmer sig for en rigtig dame. Hun
transporterer os fortsat på sin tyste, trofaste og driftsikre facon og kan til gengæld regne med vores fortsatte kærlige og
(næsten) hysteriske pleje og omsorg. Om
vi fremover vil skåne hende for sådanne
oplevelser har vi ikke besluttet, måske må
hun nøjes med vores fortsatte beundring
og respekt.

Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1978 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
571
830
1.024
1.214
1.397
1.600
1.849
2.097
2.218
2.541
2.841
kr. 1.411

Ansvar
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1979 til og med 1985:
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
1.403
2.044
2.518
2.988
3.436
3.937
4.549
5.157
5.455
6.250
kr. 4.229

Ansvar
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
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
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Tidenes

SLOTTSGARASJE
Ivar Engerud

- Jeg har vært med på det meste de seneste 30 årene,
som Pebble Beach og Villa d’Este, og trodde jeg
hadde sett alt…men ingenting hadde forberedt meg
på dette synet. Det er kort og godt overveldende, sier
Victor Muller vel innenfor portene på Windsor Castle
med sin 1929 Rolls-Royce Phantom I Barker Tourer.
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Denne 1925 Rolls-Royce Phantom I Jonckheere Coupé satt selv dronningens egne utgaver i skyggen.

Victor Muller hadde med sin 1929 Rolls-Royce Phantom I Barker Tourer, en bil som ble brukt av
daværende prinsesse Elizabeth da hun var i Kenya i 1952.

Dronningens 1977 Rolls-Royce Phantom VI er over 6 meter lang.

John McCaw har restaurert denne nydelige 1930 Speed Six HJ Mulliner Saloon som har historie
både som Maharaja-kjøretøy og klubbracer på Silverstone.
Dronningens 1949 Rolls-Royce Phantom IV H J Mulliner var også tatt ut av garasjen.

Håndplukkede perler
Det er ikke tilfeldig at den tidligere Saabeieren ble invitert med akkurat denne
bilen. Den ble nemlig brukt som offisiell
transport i Kenya under Prinsesse Elizabeths besøk der i februar 1952. Det var
der hun var da hennes far, kong George V
døde, og hun arvet tronen 25 år gammel.
Ingen andre av de 60 bilene som ble invitert av dronningen til den første Windsor
Castle Concours of Elegance var der ved
en tilfeldighet. De representerte kanskje
den mest eksklusive og sublime bilsamlingen som noen gang er vist på slike utstillinger.
Halvparten av bilene var av engelsk opphav, men arrangørene hadde gått langt

utenfor landets grenser for å samle de
vakreste og mest oppsiktvekkende eksemplarene du kan tenke deg. Bentley og
Ferrari var de merkene med flest deltagere, seks hver, tett fulgt av Alfa Romeo og
Rolls-Royce med fire biler. Blant de deltagende bilene var flere eksemplarer som
ikke har blitt vist offentlig på flere tiår.
Gjentas i 2013
Heldigvis blir denne fantastiske utstillingen en engangsopplevelse i anledning
dronningens 60 år som regent. For i år går
Concours of Elegance av stabelen sentralt
i London – i St. James Park. Tidspunktet
kan du like godt merke av i kalenderen:
5. – 7. september.

rrec scandinavia 56

Sir Anthony Bamford er eier av denne sprakende 1958 Bentley S1 Continental. Den ble bygd ny til
hans far, JCB-grunnleggeren, i disse fargene.
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Deborah og Arturo Keller stilte med deres vakre 1938 Bentley 4 1/4¼Litre ’Embiricos’ Special.

Tony Dyas 1912 London – Edinburgh Tourer fikk æren av å representere Silver Ghost-modellen.

En helt original 1931 Blower Bentley med Vanden Plas-karosseri har selskap med en 1930 Speed Six.
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SOMMERKLARGJØRING
Ivar Engerud

Hver vår åpner Askim Auto sine dører en lørdag for RRECs norske medlemmer og

deres biler for en sjekk av kjøretøyet før sommersesongen. Og 4. mai kunne eier
og RREC-medlem Odd Moen ønske 8-10 medlemmer med biler velkommen til å
bruke verkstedet.

Til daglig er det mest Opel og Suzuki som henger på løftebukkene – og en og
annen Rolls-Royce eller Bentley. For Odd har også satset på å utdanne et par me-

kanikere på disse merkene for å kunne hjelpe den økende bestanden av disse
merkene i Norge.

Denne lørdagen var det bare Rolls-Royce i verkstedet. Der kunne de få en gjennomgang av bilen sammen med den engelske spesialisten Patrick Lloyd-Jacob

fra Royce Service & Engineering. I 30 år har han drevet sitt eget selskap i Lower
Ashted ved Gatwick syd for London.

Læretiden tok han hos Jack Barclays i London, så bakgrunnen er på plass for den

sympatiske eksperten. Gradvis har han og partneren bygd opp virksomheten til
totalt ti mekanikere nå.

Patrick var formann i gruppen av Rolls-Royce-spesialister i tre år, og det var gjennom denne han fikk forespørsel om et slikt opplegg i Norge for noen år tilbake.

- Det er vel fjerde eller femte gang jeg har kommet over til Norge for en slik ”greasy fingers day”, smiler Patrick mens han retter lykten mot de kritiske punkter på
Rolls-Royce Silver Shadowens underside. Styring, hjuloppheng, bremser, girkasse
og motor blir gransket nøye fra utsiden for å se etter symptomer på om noe er

i ferd med å skje. Etter så mange år i business kjenner han hver modells mulige
svakheter og hva som er viktig å følge med på for eierne.

Viktige smørepunkter blir gått over, slitedeler skiftet og bremsesystem luftet under kyndig ledelse av Patrick sammen med Askim Autos egne mekanikere.

- Vi har funnet at der er best at medlemmene kommer med bilene og vi går over
sammen. Jeg kunne holde opplæring, men dette er nok mer effektivt for hver
enkelt, sier han mens medlemmene kan kjøre hjem og være litt tryggere på at
finbilen kan møte sommeren uten problemer.

rrec scandinavia 60

rrec scandinavia 63

Beretning fra
RREC DK’s 2013
Kristi Himmelfarts
rally Jesper Jarlbæk
Årets rally var henlagt til Lolland; en egn af
Danmark som vist udmærker sig ved ikke at
have et eneste RREC medlem. Og som festkomiteen konstaterede da heller ikke kunne
byde på standsmæssig indkvartering til 120
deltagere og deres prægtige køretøjer. Meget
snarrådigt fandt komiteen så på at sikre fremragende indkvartering i Svendborg – der jo
som bekendt kun er adskilt fra Lolland med
en 50 minutters færgeoverfart samt kørsel
tværs over øerne Langeland, Siø og Tåsinge
inden man når til Fyn. I dansk målestok er
dette en kæmpe afstand, selvom det målt i
nordiske ”mil” sikkert kun ville få vores norske og svenske deltagere til at trække på smilebåndet.

Rallyet startede som sædvanlig torsdag formiddag - Kristi Himmelfarts dag. ”Vestholdet” havde for det meste besluttet sig for at
ankomme til Svendborg allerede onsdag aften,
og kunne derfor torsdag morgen indlade sig
på den første af i alt fire færgeoverfarter. ”Østholdet”, hvoraf størsteparten kom fra København & Nordsjælland kørte direkte til rallyets
startsted, Krenkerup Gods torsdag morgen.

Det blev så til 150 km i konstant regnvejr- ikke
en lovende start. Velankommet kastede Østholdet sig over morgenbrødet kl. 9.30. Og ventede på Vestholdet – og ventede og ventede.
Alt i mens der blev spist morgenmad i store
mængder. Til sidst var Østholdet ved at være
bekymret for om Spodsbjerg-Tårs færgen var
sunket. Den var den ikke – men næsten. Færgen krydser T-ruten – der hvor Østersø trafikken til og fra Rusland passerer Storebælt. En
af vores russiske venner var skyldig i enten at
have faldet i søvn ved roret, at have indtaget
for meget vodka eller ikke at have læst på søfartsreglerne – eller alle tre. Så færgen måtte
lave undvige manøvre for ikke at blive pløjet
ned af russeren.
Men til sidst var alle deltagerne samlet på
Krenkerup Gods - 55 biler fra Norge, Sverige,
Tyskland, Holland og UK, samt Danmark.
Med mange gamle kendinge - men også nye
ansigter. Og så kom solen frem og rallyet kunne begynde. Og solen smilede over resten af
rally’et.

9. maj

På ægte dansk manér var hovedaktiviteten
under vort besøg på Krenkerup Gods et besøg til den butik hvor de solgte øl fra godsets
prisvindende mini-bryggeri. Nå ja, og så fik vi
en meget kort fortælling om godsets 700 årige
historie og de 17 generationer af samme familie der har beboet godset i den periode.
Så gik turen til torvet i Sakskøbing, hvor frokosten kunne indtages på byens hotel. Det
hører under Meyer’s madimperium. Så kvaliteten af frokosten var helt i top. Ret heldigt
i betragtning af at der nu var gået næsten 2
timer siden den sene morgenmad.
Herefter kørte vi en fantastisk smuk tur forbi
flere godser, igennem skovene og langs søerne
på midt Lolland. Solen skinnede igennem bladene i den ny udsprungne bøgeskov – smukkere bliver det ikke. Næste stop var Globen
Climate Center. Det var et multimedie forestilling, bygget af NASA og hvis lige kun findes 4 steder i verden - London, Paris, Helsinki
og Lolland! Meget lærerigt. Nu var der gået
1½ time siden sidste måltid – men heldigvis
var der kaffe og kager. Så gik turen til Tårs - og
det samlede rally felt tog for første gang opstilling i færgehavnen. Velankommen til Spods-
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bjerg gik turen til Hotel Christiansminde i
Svendborg. Et dejligt hotel, med en utrolig flot
beliggenhed ud til Svendborg Sund. Det blev
til generalforsamling for nogle og drinks på
terrassen i aften solen for andre. Om aftenen
nød vi et dejligt måltid og så var der lotteri
hvor 13 flotte gaver fra Anders Rohdin blev
uddelt. Et festligt punktum på en dejlig dag.

10. maj

Næste morgen var det af sted kl. 8.00 for at
sikre at alle nåede færgen kl. 9.15 fra Spodsbjerg. Så endnu engang holdt det samlede rally
felt i færgehavnens opmarch båse. I det strålende solskin blev der summet og snakket. Det
viste sig at disse ventetider i havn samt overfarten gav rig lejlighed til snak blandt rallydeltagerne, og var derved med til at gøre rally’
en i år ekstra social og hyggelig. Og opholdet
på færgen gav lejlighed til at der kunne nydes
kaffe og kager, og nu var det jo også 1½ time
siden sidste måltid…
Dagens først mål var Knuthenborg Safari
park. Hele rally feltet stillede op på en af ” savanne sletterne” omgivet af Afrikas vilde dyr.
Og midt på savannen stod et telt hvor der blev
budt på vin og fede oste. Det var jo godt for
nu var det jo over en time siden vi havde forladt færgen. Vinen blev skænket i glas med RR
logo, som var til eje. Derefter kunne deltagerne
udforske det eksotiske dyreliv på egen hånd.
Synet mindede lidt om veteranbilerne i Tivoli
- henover stepperne kom de kære gamle biler
svævende fra forskellige retninger i adstadigt
tempo - et smukt syn. Men ak, vi skulle videre
i en fart- til Bandholm havn med frokost på
hotellet: og nu var det jo også næsten en time
siden vinen og den fede ost – så sulten var begyndt at melde sig. Ankomsten til Bandholm
var fornem - publikum linet op, smilende og
vinkende, rullende kameraer, velkomstkomité
samt den røde løber lagt frem. Alt sammen i
dejlig solskin og med øerne i Smålandshavet
blinkede udenfor havnen. Efter frokosten var
der tid til ophold udenfor i solen, hvor man
kunne slå mave. Så gik turen til ”de Lollandske
alper” – de må være mindst 30 meter høje og
indeholder imponerende udsigter over Smålandshavet. Turen op og ned af disse bjerge var
anstrengende for bilerne og gæsterne- derfor
var det heldigt at der var pit-stop ved Birket

kirke hvor hver rallybil blev forsynet med luksus flødeboller rakt ind i gennem vinduet. Vi
kunne således endnu en gang undgå sult katastrofen. Så kørte vi til Tårs og tog for tredje
og sidste gang samlet opstilling i færgehavnen.
Mere snak, fotografering og hygge. Velankommen til Langeland gik turen hjem til Svendborg, men denne gang ad omveje for at nyde
synet af Valdemar Slot og Troense.
Galla Middagen
Aftenens kyndige og veloplagte toastmaster
var Frans Goldbach. Første indlæg leverede
vores formand, Jens Kjærulf. Jens havde to
særlige omtaler i sin beretning- det første var
en stor tak til Frank Frandsen. Frank havde
efter 15 års flot indsats som kasserer og bestyrelsesmedlem besluttet at hans borgerpligt
var overstået. Som anerkendelse for indsatsen
overrakte Jens en ” Spirit of Ecstasy” statue i
sølv til Frank. Frank modtog også præmien
som ”Årets medlem”. Franks efterfølger som
kasserer er Michael Christensen, der er økonomiprofessor fra Århus. Øjensynligt er klubbens formue og forvaltning således også i sikre
hænder fremover. Den anden særlige omtale
tilfaldt et par som på bedste gammel engelsk
maner blev omtalt af formanden som ”Hr. og
Fru Jens Bagge”. Det tog Anne Bagge nu meget

pænt. Jens og Anne modtog i år en RREC 40
års nål fra Hunt House. De skrappe iagttagere
vil notere sig at Jens og Anne således har været RREC medlemmer 8 år længere end RREC
DK afdelingen har eksisteret. Ydermere kunne
formanden oplyse at Jens og Anne har deltaget
i samtlige danske rally’ er i de 32 år- på nær
2. Den ene svipser var begrundet i sønnens
bryllup. Anne har gemt alt dokumentations
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materiale fra løbene. Vi håber at kunne sikre
en kopi af dette historiske materiale til klubben.
Vores gode ven Rolf Kühnke holdt en takketale på vegne af Hunt House samt alle de udenlandske deltagere.
Og Søren Markdal gjorde endnu et forsøg på
at indgyde den tungnemme forsamling evnen
til at udbringe en korrekt skål til Sir Henry. Tre
forsøg og så lykkedes det – næsten rigtigt.
Så kom aftenens overraskelse. Det var lykkedes
Frank Ferdinandsen fra festkomiteen at skaffe
Tom McEwan som underholdning. Tom er jo
”Yorkshire lad” med skotske aner, men både vi
og i starten Tom havde vist glemt at han taler
et udmærket engelsk. Tom har jo været så lang
tid i Danmark at han er en af vore egne entertainere. Hele Toms indlæg foregik på engelsk
– det var rigtig godt fordi for en gangs skyld
kunne alle vores udenlandske gæster følgende
med i underholdningen – også uden oversættelses pauser. Tom startede med at oplæse et
digt han havde skrevet til lejligheden. Vi er så
heldige at Tom har givet tilladelse til at vi må
bringe digtet her i bladet.(Se neste side). Men
inden da kunne Tom røbe at han havde erfaret
hvad RREC stod for- nemlig Rolls Royce EATING Club – en helt urimelig påstand jævnfør
beretningen ovenfor- hvor kan han have fået
den ide fra?? Efter Toms solo optræden som
afrikansk trommetæmmer, kinesisk ris-kaster,
m.m. med mere takkede han af. Men kun for
straks at dukke op igen, med Toms kvartet –
som så spillede dejligt jazz resten af aftenen.
11. maj
Rallyet sluttede lørdag morgen med morgenmad og præmieoverrækkelser.
Vinderne var:
Bedste bil før 1945: Henrik Frederiksen - 1939
Phantom III

Bedste bil 1945-75: Anders Rohdin
- 1962 Silver Cloud II DCH
Bedste nye bil: Søren Fruensgaard
– 1983 Silver Spirit
Alle deltagerne skylder stor tak til festkomiteen: Allan Rosetzsky, Claus Clausen, John Petersen, Frank Ferdinandsen, Frans Goldbach
og Per Thomsen.
Stor tak også til Teknisk Bistand:
Per Thomsen og Kim Larsen.
Deres meritter bestod bl.a. af motorjustering
af Phantom I, reparation af strøm fordeler på
Silver Shadow, og ikke at glemme: bugsering

af Phantom III ved hjælp af Silver Spirit. Sidstnævnte kortege blev fotograferet/ fartmålt af
2 landbetjente i Halsted med en fart som onde
tunger mener nærmede sig 100 km/t - hvor 50
km er tilladt. Nu venter de brev med posten.
Inden rally’et var der en smule skepsis omkring valg af egn - Lolland har ry som indbegrebet af ”udkants Danmark”, samt brug af
færgeoverfarten flere gange. Begge dele blev
gjort aldeles til skamme. Vi nød en pragtfuld
rally.
På deltagernes vegne, mange tak for nogle
herlige dage.

Danish RREC
2013 Rally
Galla dinner poem
by Tom McEwan

Hello, Good Evening, my name is Tom McEwan.
You may be thinking: “What is he doing?”
Standing there in his evening dress
Black bow tie and not a sign of stress
A piece of paper in his hand
Hoping you will understand
That with this piece of poetry, I’d like to show
How important it is to not “go with the flow!”
In this day and age all cars look the same
It’s depressing!! We might as well give them all the same name
But you, noble members of this fine club
Sound the trumpets! Bang the drum! A rub-a-dub-dub!
Cars may come and cars may go
But you lovely people! The direction you show!
You lead the way; you have made a wise choice
You are the proud owners of a Rolls-Royce
But…I won’t say this loud - I’ll say it gently
Two of your members drive a Bentley!
But live and let live! That’s what I say
Both cars are extremely elegant anyway.
The Rolls-Royce Enthusiasts Club was found in 1957
and since then how have we used the things we’ve been given?
In 1969 we put a man on the moon
And we might land on Venus or Saturn soon
We have rockets, missiles, internets,
We have digital cameras and jumbo jets
We can take photographs with our mobile phones
We’ve got computers, emails and the Rolling Stones
But if we didn’t have our Rolls-Royces, what would we do?
A world without a Rolls?? Let me tell you:
We could not drive in luxury from A to B!
Or travel over land and sea
Rolls-Royce cars are here to stay
So find the nearest motorway
Take that long and winding road
Don’t forget your highway code!
Have no worries – have no fears
These cars are made by top engineers
Drive all the way to Singapore,
To Barcelona or Ecuador,
To Pakistan or Budapest
Rolls-Royce cars are the best!
So now I would like to propose a toast
For the Phantom II and the Silver Ghost
For the most elegant cars you’ve ever seen
For the seven seater limousine
In Rolls-Royce cars you can have faith
In the Drop Head Coupés and the Silver Wraith
Say it softly – shout it out loud
Hip hip hurra for the Silver Cloud
A Rolls-Royce car can be your best friend
On a Rolls-Royce car you can depend!
Let’s toast to Sir Henry

JohnVentrups Restaurering af

RR Phantom II
1929, 67WJ
(se side 112 i Those elegant Rolls-Royces)

fortsat fra nr. 3/2012 Jens Kjaerulff

Som omtalt i artiklen i Bulletin nr.3/2012,
lovede vi at komme med fortsættelsen, af
restaureringen, som er et eksempel på en af
de flotteste restaureringer, vi har set i lang tid
om overhovedet.
Man skal stadig tænke
på, at John Ventrup, er
uddannet snedker, og
dermed er i besiddelse
af den akkuratesse, det
kræver, men til også at
kunne gennemføre en
så gennemgribende teknisk restaurering af hele
motoren og de omliggende dele, som er sket,
må man virkelig tage
hatten af.
Hver eneste detalje taler
for sig selv.
Den 6. februar, var vi en lille gruppe på 6 personer, der igen aflagde et besøg hos John Ventrup, efter at vi havde indtaget et aftensmåltid
på Gerlev Kro, som ligger lige i nærheden af
John.
Og.. vi blev ikke skuffede, for siden sidst
havde John fået monteret hele karrossen og
instrumentpanel, samt nogle meget flotte
massive træ-trinbrædder i begge sider.
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Desuden var dørene nu indsat, og alle ruder, inclusive rudeoptræk var nu også blevet
monteret og tilpasset.
Det hele er i en stand, som man kun kan forvente af et schweitsisk urværk, og hver dør
passer, som om det var til
et pengeskab.
Alle ”krom”-dele på bilen
har været til forkromer,
hvor de er blevet forniklet,
som den originale udførelse og alle instrumenter har
været sendt til en dygtig instrumentmager i England,
hvor de er blevet gennemgået til helt ny stand. Desuden er alle indgraveringer
på betjeningsgreb på bilen
og ved nøglebetjening blevet malet og indlagt med ny hvid tekstlakering, så det fremtræder som fabriksnyt.
Selv lygteglassene i P-100-lygterne er genskabt som de originale, helt nye hos en speciel
glasmester i England.
Det var tydeligt at der var noget helt særligt
ved lakeringen, idet hver eneste lakerede del
på bilen fremstod i en så smuk og blank overflade, at man ikke kan forestille sig det, før
man har set det.
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David LaChapelle

Forklaringen fulgte da også, senere, da vi
spurgte ind til, hvordan det kunne lade sig
gøre.
John har ganske enkelt fået sponsoreret alle
lakmaterialer fra et tysk lakfirma, der i forbindelse med lakeringen har instrueret maleren, i hvordan man opnår et perfekt resultat.
Ja- det var perfekt.
Den Phantom II bliver en omvandrende reklamesøjle for autolak i fremtiden.
På nuværende tidspunkt udestår, selve monteringen af træværk i kabinen, samt loftstof,

sidedele i dørene, læder på sæder og den endelige færdiggørelse af alle små betjeningsgreb og lamperinge, som for en stor dels
vedkommende består af ægte elfenben, der
i visse tilfælde må restaureres, før det passerer den meget finsigtede kvalitetskontrol
hos John Ventrup.
Desuden skal den indvendige træbeklædning i kabinen bagtil sættes i stand, selvom
den eksisterende originalstand var ganske
flot. Vi glæder os til at se fortsættelsen, som
fortsætter de næste par år.

”Angelina Jolie, Secret touching” fotografi C-type 29x19 cm

Vi köper och säljer konst från 1800-talet till nutid, måleri, grafik, skulptur och fotografi.
Se fler konstverk på www.mollbrinks.se

Mollbrinks Konst Kungsgatan 43, Uppsala ● 018-148080 ● www.mollbrinks.se
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entasis
en rak kurva
Jan Segerfeldt

Det grekiska ordet entasis eller enthasis är en
2 500 år gammal arkitektonisk term, så vad
kan den ha för koppling till våra entusiastbilar, bilarna från Rolls-Royce?

som uppfördes då var högre än de grekiska
med längre och tunnare kolonner. Renässensens mästararkitekter som Andrea Palladio
använde också entasis i sina byggnadsverk.

Raka kurvor finns väl ändå inte! Det är ju en
contradiction i terms!

Egentligen har man inte fått någon exakt förklaring från de historiska arkitekterna varför
man använde sig av entasis. Det finns flera olika förklaringar i modern tid till det ursprunglliga syftet. En sådan är att man helt enkelt ville
ge de tidiga primitiva koniska pelarna intryck
av att vara kraftigare än vad de egentligen var
för imponera. En annan är att betraktaren
från sin position luras tro att linjen är helt rak
fastän den böjer av litet. Om man hade gjort
den helt rak från början skulle den sett något
sviktande ut och det ville man undvika. En
tredje förklaring är att den utsvängda formen
ger ökad bärighet i konstruktionen och alltså
medföra att man kan belasta pelaren med en
tyngre byggnad utan att stödet för den ser alltför klumpigt ut.

Vänta litet - först ska jag bara försöka ange vad
ordet entasis betyder och var det härstammar
från.
Enligt The Concise Oxford Dictionary står
ordet enthasis för en svagt konvex kurva i en
kolonn införd för att korrigera synvillan att ett
helt rakt skaft ser ut som om det vore konkavt.
I vår svenska Nationalencyklopedin säger
man att entasis är en ansvällning av mittpartiet på en kolonn i grekisk arkitektur. Detta
går tillbaka till 500-talet f Kr och dess uttrycksfulla doriska arkitektur, med kolonnens
kraftigt markerade entasis.
Själva ordet entasis skulle betyda att sträcka
eller spänna så som man spänner musklerna.
Man finner den tidigaste användningen av
fenomenet entasis från den tid då de gamla
egyptiska pyramiderna byggdes men uttrycket återfinns också i den klassiska grekiska
perioden då man uppförde de stora berömda
tempelbyggnaderna, ofta stödda av eleganta
doriska kolonner, som exempelvis i Segesta,
Selinus, Agrigento och Paestum. Däremot
användes de mer sällan i arkitektur från den
hellenistiska och romanska tiden. De tempel

Här kommer man också in på det mindre
kända begreppet ekstasis, som betyder att den
inre sidan av kolumnen har fått en vertikalt
konkav linje som också sägs ge en illusion av
att kolumnen är helt rak. Även om ekstasis låter som den har något att göra med Spirit of
Ecstasy, alltså Charles Sykes skulptur som kröner så gott som alla Rolls-Roycegrillar sedan
1911, så har det faktiskt inget samband alls!
På det grekiska Parthenontemplet på Akropolis i Aten är entasiseffekten så subtil att
den knappast märks. Enligt historien klättrade Charles Rolls, på en semesterresa till
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Grekland, upp för bergstoppen Akropolis till
templet och blev så inspirerad av vad han såg
och fick lärt sig om grekisk arkitektur att han
fick idén att skapa den världsberömda grillen på Rolls-Royce, också den med sin nästan
omärkliga entasis. Den här historien kanske
är ännu en legend om Rolls-Royce men det
är helt korrekt att grillen har fått just den här
grekiska arkitektoniska finessen som kal�las entasis. Detta gäller alla grillar på RollsRoyce före Silver Seraph-modellen för på den
och efterföljande modeller har man valt att

pressa grillen i en bullig form där syftet inte
längre är att den ska se helt rak ut. Ända till
2002 tillverkades varje grill för hand av företagets skickliga hantverkare, som efter utfört
värv satte sina initialer på den på baksidan.
Det finns därför inte två grillar från den tiden
som är exakt lika på annat sätt än att alla linjer
och ytor på varje grill är något litet buktiga,
så den ska se ut som den är absolut rak. Alltså
finns det faktiskt raka kurvor - i varje fall på
en Rolls-Royce-grill!
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Ophold på Munkebo Kro
Gourmetophold

(Alle dage)
Munkebo Kros aperitif med udvalg af snacks.
5 retter inspireret af årstidens udvalg med tilhørende vine.
Friskmalet kaffe eller the med sødt.
Overnatning i et charmerende dobbeltværelse.
Vores store morgenbord med fynske lækkerier.
Pris per person i dobbeltværelse fra kr.
1695,-

QUIZ
FÖRRA QUIZ VAR NOG INTE SÅ LÄTT. BARA

HERMAN BRANDT, MONA-LISA ILLINGWORTH,
PER RAMSÖSKAR OCH TOMMY STRÖMBERG
KUNDE SVARET, ENTHASIS. LÄS MER OM BEGREPPET PÅ SIDAN 68.

KAN DETTA VARA LÄTTARE ATT SVARA RÄTT PÅ?
BILARNA PÅ BILDEN KALLAS ROLLS-ROYCE
SILVER SPUR CENTENARY. VAD VAR DET FÖR

SKÄL TILL ATT MAN FIRADE MED ATT TILLVERKA
DESSA SPECIALARE? REGISTRERINGSNUMRET
PÅ DEN FRÄMRE BILEN KAN MÖJLIGEN VARA EN

LEDTRÅD. HUR MÅNGA ORIGINAL SILVER SPUR
CENTENARY GJORDE ROLLS-ROYCE MOTORS?
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Redaktionen önskar er ha det så skönt
på era sommarturer i finbilen.

Var rädd om originaldelarna!

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

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

Produktvägen 16
246 43 Löddeköpinge

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

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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SWEDISH SECTION

Alfredsson

Post-War Rolls-Royce
& Bentley Parts Specialists

• New • Reconditioned •
• Recycled •
Visit Our Comprehensive Website:

www.flyingspares.com
Tel : +44 (0)1455 292949
Fax : +44 (0)1455 292959

Email: sales@flyingspares.co.uk
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Jan Segerfeldt

ROLLS-ROYCE
VISAR UPP SIG
PÅ BMW WELT

Jan Segerfeldt

S

om allom bekant ägs ju Rolls-Royce
av BMW sedan tio år tillbaka. Detta vill
man fira, tycker BMW, som har skött sitt
adoptivbarn exemplariskt med att investera stora belopp i en helt ny fabrik
och med helt nya modeller, den senaste
Wraith coupé, som presenteras på annan
plats i detta nummer av Bulletinen. Nu
är det första gången som BMW ställer
ut 15 olika Rolls-Roycebilar från 1907
till 2012 på sitt eget museum BMW Welt
i München. Det är ju i Tyskland som fabrikerna ligger där lejonparten av alla
BMW:s egna modeller tillverkas.
Utställningen, som upptar 1 000 kvadratmeter i BMW:s Museum i svängda påkostade montrar, har fått namnet Strive for
Perfection, ett uttryck för absolut högsta

kvalitet i Rolls-Royce produkter som är
The Best Cars in the World. En särskilt
framträdande roll har också The Spirit
of Ecstasy på utställningen. Man har en
särskilt betoning av hantverksskicklighet
där man beskriver hur varje nytillverkad
Rolls-Royce passerar genom händerna
hos 60 skickliga hantverkare i fabriken
i Goodwood som arbetar med utvalda
träsorter, det bästa skinn som finns att
uppbringa och dyra mattor. På ett uppställt svart bord som är fem meter långt
visar BMW hur det går till att bearbeta
dessa material till något av det finaste i
världen i en Rolls-Royce.
Den historiska avdelningen om RollsRoyce automobiler, som omfattar den
tid då BMW inte hade något med mär-
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ket att göra, visar varje modell av RollsRoyce genom tiderna i kronologisk ordning. Det börjar med en Silver Ghost
från 1907 via expermentbilen 10EX från
1926 till en Phantom III, en Phantom IV,
en Silver Cloud ”Continental”, en Silver

Shadow HJMPW coupé och en Phantom
VI. Genom initiativet till den här flotta
utställningen på BMW:s hemmaplan visar
BMW tydligt att det är ett seriöst åtagande från deras sida att vårda varumärket
Rolls-Royce!
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Varamedlem
Jørn Viumdal
Tlf. 908 26 307
jorn.viumdal@biooffice.no
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Sekretær/Kasserer
Jens E Rønneberg
Tlf. 920 11 268
jensroen@online.no
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Redaktør
Ivar Engerud
Tlf. 901 72 980
iengerud@online.no
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Styremedlem
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210
birk@statoil.co
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Bentley S2 1962
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Magnus
Almér, Färjestaden,
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Formann
Åge Antonsen
Tlf. 975 77 464
age.ant.rrec.no@gmail.com

Jan Bostrand, Charlottenberg,

IA

Rolls-Royce Silver Seraph 2001
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Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer

Rolls-Royce Silver Cloud Sport Saloon 1957
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”The name ROLLS-ROYCE, the ROLLSROYCE Badge and the linked RR
Device are trademarks of Rolls-Royce
plc and are used by the Club under
licence”

Inger Björnsson, Örebro,

LUB
S, C
ST

Kasserer
Michael Christensen
Nordre Strandvej 82
8240 Risskov
Danmark
kasserer@rrec.dk
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Naestformand
Henrik Kjaer
Kalundborgvej 204, Allerup, 4300
Holbaeck
tlf. 5944 0816, Mobil 2033 0816
hk@hkvvs.dk
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Bestyrelsemedlem Teknisk support
Kim Bögelund Larsen
Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 4147 tlf tid 1600-1800
kim@kimsvintagecars.dk
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Richard Grahl, Umeå,

NO

Sekretaer
Sören Markdal
Fredensvej 5, 8860 Ulstrup,
Danmark
tlf. +45 8646 3616
sekretaer@rrec.dk

Svenska sektionen
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Formand
Jens Kjaerulff
Ansvarsh redaktör
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
familien@kjaerulff.net

rrec scandinavia 78

IO

TH
E EN USIA
YC

W

Bestyrelsen RREC Danish Section
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Thomas W. Bjaarstad – 5937 Bovaagen
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O

N Uppland, Dalarna, Norrland
Robert Nironen
Tel 070-399 17 65
robert@nironen.se

Jan Andersen – 3520 Jevnaker

S

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

Öland och Kalmar län
Rune Johansson
Tel 076-224 77 05
runepolis@hotmail.com

Den norske seksjonen
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Mona-Lisa Illingworth
Internationell sekreterare
Tel 0524-213 10, 070-538 96 95
cloud1@telia.com

S Storstockholm,Södermanland
och Östergötland
Kalle Giertz
Tel 070-5229258
kalle.giertz@telia.com

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

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

N StorStockholm, S Uppland
och Västmanland
Rune Sahlberg
Tel 070-9975917
rune.sahlberg@telia.com

Nya Medlemmar
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Rune Johansson
Tel 0485-380 08, 076-224 77 05
runepolis@hotmail.com
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Ordinarie ledamöter
Per Östlund Vice ordf/Annonser
Tel 070-537 43 30
per11@telia.com

Jönköpings, kronobergs och
Blekinge län
Rolf Eriksson
Tel 070-6525630
genesmala@gmail.com

NO

Suppleanter
Ann-Christin Mårder
Tel 0708-53 20 22
ann-christin@marder.se
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Ordförande
Lars Nord
Tel 08-55 08 02 30, 070-395 75 58
chairman@rrec.se
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Svenska Sektionens Styrelse Och Funktionärer
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Medlemsannonser

Säljes:
rolls-royce silver shadow 1973
Denna bil är svensksåld och i skick som ny. Den
har endast gått ca 10 000 mil. Den har haft en
ägare sedan 1978 och är pedantiskt skött och ej
vinterkörd. Givetvis vänsterstyrd. Färgen är metallic blå med mörkblå interiör. Ägaren säljer p
g a åldersskäl och accepterar 200 000 kr. Bilen
visas genom mig och finns i Stockholm.

Säljes:
En frontgrill till Silver Shadow 1.
Oanvänd eller ny. Pris 10.000 eller bud.
Fyra vinterdäck på bra plåtfälgar till Shadow 1.
Pris 3.000 eller bud.
Ring eller maila.
Tommy Strömberg, tel 0705 171877 eller
e-mail: tommy@jdv.se

Säljes:
Rolls-Royce Silver Shadow 1974
Bilen är i fint skick. Tvåfärgad silvermetallic/
mörkgrön. Fin i lacken. Inredningen i närmast
perfekt skick. Mörkröd skinnklädsel. Högerstyrd.

Till Sverige 1990.
Mätarställning ca 90 000 miles I min ägo sedan
2005. Bromssystem renoverat 2008
Uno Andersson, Glemminge tfn 0411 522 082
mobil 073 958 7533

Säljes:
två bil-/slädfällar.
Fällarna kommer från L-M Ericsons gård Hågelby i Tumba och är sannolikt från 1920-talet. Det
är fårfällar med ylletyg..
De är omkr. 2,5x2m. En grön, se bilderna och en
grå med enfärgad nästan vit ull.
Kalle Giertz
kalle.giertz@telia.com
0705229258
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Massiva material
Naturliga ytor

