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Silkeborg, Båstad,
Rockingham, Villa d’Este,
Rjukan, Strömsrum.

Samarbete
och kunskap
ger en bättre väg.
Nynas, din bitumenspecialist
bitumen-specialist

www.nynas.com/bitumen

En annons från tidningen The Autocar 1907 som illustrerar den för
Claude Johnson typiskt självsäkra attityden i reklamen för det ännu
bara tre år gamla företagets helt nya stora bilmodell,
Rolls-Royce Silver Ghost.

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB
De Tomaso Pantera gts1987

De Tomaso Pantera GT5S 1987. Helt
unik bil levererad och registrerad 1:a
gången 1991-07-18. Mätarställning endast 780 mil !! Och helt i nyskick. Bilen
köptes med en extra motor som också
medföljer bilen (helt fabny) Utrustad
med grupp 4 tävlingsstolar och original
läderstolarna medföljer. Troligen den
mest original, orörda, okörda De Tomaso
Pantera på jordklotet.

Bilar sökes!
Högkvalitativa sportvagnar
från 50, 60 och 70 talet köpes.
Vi söker fram för allt Ferrari
samtliga modeller, MercedesBenz 190 SL, 300 SL Roadster
och Coupé (måsvinge) Aston
Martin, Porsche 356 och 911
etc, Jaguar XK och E-type etc.
Även hela samlingar kan vara av
intresse. Korrekt värdering och
kontant betalning.

Bentley S2 Continental Flying Spur1960

Bentley S2 Continental Flying Spur 1960. En av 55 tillverkade vänsterstyrda
Flying Spur by HJ Mulliner. En Svensk ägarfamilj i över 25 år som köpte bilen
av det välkända Londonföretaget PJ Fischer Classic Automobiles på 80-talet.
Bilen som är i ett mycket fint skick har rullat ca 15 000 mil sedan ny. Nu besiktigad och servad och helt körklar.

Mercedes-Benz 300 SL “Gullwing”1956

Svensksåld bil levererad av Philipssons i Malmö med känd historik. Bilen har
en mätarställning på 5 300 mil och är i ett utsökt skick. Endast 12 levererade
med denna originalfärg “erdbeerrot metallic. För mer information ta kontakt.
Klassisk bil och investering av högsta klass !

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB, Adress: Stora Skottek, S 5-23 31 Ulricehamn, Sweden
Hemsida www.classicsportcar.se Tel. 0046 321 416 08 Mob. 0046 709 820 255 E-mail. kjell_lind@swipnet.se
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Åge Antonsen ønsket ikke gjenvalg, og
vi vil takke Åge for utrettelig innsats
gjennom tre perioder. Han har ledet
den norske seksjonen med et engasjmang og resultater som gir det nåvæ-
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Det ble bekreftet at Rally 2015 skal
arrangeres i Grimstad 21-23 august.
Grimstad ligger en halv times kjøring
øst for Kristiansand, som har god fergeforbindelse til Danmark, og vel tre
timers kjøring fra Oslo. Rally 2016 vil
bli arrangert i Oslo-området.
Med vennlig hilsen

Oddvar Birkedal

RREC Norska sektionen

rrec scandinavia 2
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rende styret inspirasjon til videre utvikling av klubben. Siste året har han
vært varamann i styret.
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Jens Rønneberg ledet oss gjennom årsmøtet som altid på en korrekt måte.
Jens ble gjenvalgt for en ny periode
på to år som sekretær med ansvar for
regnskap. Vi ønsker Rune Rokstad velkommen som nytt medlem av styret.

NO

Med en fantastisk sommer og en flott
begynnelse på høsten er det snart tid
for å forberede vinterlagring av våre
kjøretøyer. Vi kan se tilbake på flotte
turer med venner og familie.
Høydaren i den Norske seksjonen i
sommer var Rally Rjukan, som ble
arrangert og gjennomført av John
Ausland på en glimrende måte. Opplevelse av storslått natur kombinert
med engasjerte guider som formidlet
historien om et norsk industri eventyr
gjorde dette til et rally vi alltid vil huske. Vi satt stor pris på deltagelse av to
Danske biler.

Efter Aen
sommar på många
N I S fantastisk
O
H S E C TI
håll i vårt avlånga land går vi nu in i
hösten.
TH
E EN USIA
Det har
YC varit en säsong fylld av aktiviteter och träffar. Tack alla ni som hjälpt
till att ordna och arrangera alla dessa
R W aktiviteter.
trevliga
E GIA N SECT
Nästa år
firar klubben 35 års jubileum
och planeringen är redan i full gång
med att få till ett trevligt program.
Några av nästa års arrangemang finns
redan ute på hemsidan och fler skall
det bli.
Om ni har lust att hjälpt till att ordna
något nästa år eller har en idé om något trevligt utflyktsmål, ta gärna kontakt med mig eller någon av våra distriktsansvariga.
Men innan dess har vi möjlighet att
träffas på våra månadsluncher i Stockholm och Göteborg. Sedan har vi ju det
traditionella julbordet i december.
Vi planerar också att genomföra ett
”Flying rally” tillsammans med den irländska sektionen.
De har bjudit in oss till en långweekend
i augusti nästa år. Tanken är att vi flyger
till Dublin där vi möts av våra vänner på
Irland. Vi åker sedan med värdarna i deras bilar på utflykter i och omkring Dublin. Preliminärt datum är bestämt till
21-24 augusti 2015. Året efter är det vi
som tar hand om irländarna på liknanD

RR/Bentley
Entusiaster
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Bäste Medlem,

de sätt i Sverige under en långweekend. Mer om detta och program med
alla detaljer kommer längre fram. Håll
utkik på hemsidan!
Hoppas nu på en fin höst så du kan ta
en sista tur med finbilen innan det är
dags att ställa undan den i garaget till
nästa säsong.
BÄSTA HÄLSNINGAR

Lars Nord

Ordförande RREC svenska sektionen

rrec scandinavia 3
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Formandens hjørne
Vi kan glæde os over at der siden sidste Bulletin, har været afholdt årsmøde og generalforsamling, som i år
blev holdt med deltagelse af over 53
køretøjer på Hotel Scandic i Silkeborg.
Alle deltagere nød det vetilrettelagte
årsmøde til fulde, idet arrangementet
blev afviklet med militærisk præcision
og hele vejen igennem god stemning,
med tid og plads til hyggeligt samvær.
Vi takker arrangørerne Klaus Bering,
Hans Jørgen Enemark og Søren Markdal for det store arbejde de har lagt
heri og vi ser frem til næste år 2015,
hvor Gert Gustavsen igen står for arrangementet, der holdes i området
tæt ved Vesterhavet. Læs mere om årsmødet i Silkeborg inde i bladet.
Vi kan som en forhåbentlig god nyhed for ejere af Rolls-Royce- og Bentley-biler afsløre, at det gamle kendte
Rolls-Royce- & Bentley-værksted,
Bernt Hansen i Rødovre, fortsætter ud
i fremtiden, selvom Bernt Hansen personligt, efter et vist pres fra hustruen
og ”Chefen” Bodil, har valgt at gå på
pension i en alder tæt på de 80 år. Det
er Henrik Frederiksen, der sammen
med undertegnede har overtaget alle
aktiviteterne i selskabet, og er flyttet
til nye og større lokaler kun 500 meter
væk fra de gamle. Der er investeret i

der ved næste valg om 2 år ønskes et
skifte, således at vi kan tilnærme os de
regler The Hunt House har med max.
besættelse af en post i 6 år.
Da Bulletinen kommer ud efter den
27.-28. september, håber vi at vi i næste nummer kan bringe et referat af et
godt ”Teknisk Seminar” hos Kim Larsen i Bjerringbro, hvor der forhåbentlig
var god tilslutning fra hele landet.
Vi gør opmærksom på at vores arrangement med at fejre ”Mortens Aften”
på Risbyholm Gods igen i år bliver
gennemført lørdag den 8. november

2014 kl. 18. (se indbydelse i sidste nummer Bulletin 2/2014).
Vi har fra klubbens side indledt et
samarbejde på tværs af alle engelske
bilklubber i Danmark, og der vil blive
et møde primo oktober, hvor vi håber
på at vi fremover vil kunne udnytte hinandens informationer, arrangementer og måske endda klublitteratur. Herom vil I høre nærmere.
Godt efterår ønskes af formanden.

Jens Kjaerulff

Formand RREC Danish Section

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

Lørdag den 8. november 2014 kl. 18.00
komplet nyt værkstedsinventar i nyindrettede lokaler på 1000 m2 og de 3
dygtige specialist-mekanikere er flyttet med sammen med en ekstra mekaniker, der også er ansat. Se annoncen inde i bladet, med invitation til
åbningsreception den 1. oktober 2014.
På generalforsamlingen var undertegnede og Søren Markdal på valg og
da Søren Markdal havde meddelt at
han ønskede at træde ud af bestyrelsen, blev der indvalgt en ny sekretær,
Jens Georg Hansen, Ålborg, som har
været medlem i mere end 10 år sammen med sin hustru Grete Butler.
Undertegnede fortsætter med tak for
valget som formand i de næste 2 år, og
har ved samme lejlighed meddelt, at

rrec scandinavia 4

i kornmagsinet på Risbyholm Gods, Risbyholmvej 5A, 2640 Havdrup.
Beate og Claus Clausen har endnu en gang været så venlige at åbne dørene for klubbens medlemmer og denne
gang med ledsager.
Aftenen skal stå i hyggens tegn og inkludere spisning med ”Mortens-Aften”-mad med det hele. Omkostningerne pr.
person vil blive rene ”Høkerpriser” i lighed med tidligere år.
Tilmelding til Formand, Jens Kjærulﬀ tlf. 4014 8044

EVENEMANGSKALENDER
Varje månad: Luncherna i Stockholm

Belgobaren i Freys Hotel kl. 12.30 första måndagen i månaden.

för anmälan ring till Nils Vetterlein, tel 08-717 23 53, mobil 070-598 72 30.

Varje månad: Luncherna i Göteborg

Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 66.

Varje vecka: Träffpunkt Stockholm Norra, ”The Nut House”, Torsåkers Slott.
Meddelande
från distriktsansvarige kalle giertz
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Kanske vill du själv ordna en aktivitet? Hör av dig till mig! Tfn 0705 229258 eller maila kalle.
giertz@telia.com
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Bilmesse & Brugtmarked i Frederica.
”Mortens aften” på Risbyholm Gods ved Beate og Claus Clausen.
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Se hemsidan för aktuell information.
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Läs alltid på hemsidan för aktuell information!
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Sex
frågor
till DA

RREC Svenska sektionen har utsett distriktsansvariga
(DA) för att hålla i klubbens lokala
arrangemang. För att ge alla DA var sin
personliga presentation ställer vi sex
frågor och redovisar svaren i Bulletinen.
Denna gång är det Rune Sahlbergs tur och
han svarade så här på de fem första frågorna.
1. Vilket geografiskt område ansvarar du
som DA för?
Norra Stor-Stockholm, Södra Uppland
och Västmanland.
2. Vad vill du åstadkomma som DA?
Det finns många RR- och Bentleybilar i
distriktet som vi inte ser på våra träffar,
skulle gärna se att fler tar ut sina bilar och
kommer på våra träffar.
3. Vad har du genomfört hittills som DA?
2012 en vårträff i Upplands Väsby med
lättare lunch på ”The Nut House” vid
Torsåkers Slott och ett besök på Skånellaholms Slott, 2013 gjorde vi ett besök på
Nynäshamns Järnvägs museum och en
trevlig lunch nere vid Hamnen, deltog på
Valletuna flyg- och bildag i september och
i år har vi haft en träff på Lövstabruk ett
vallonbruk i norra Uppland (förlåt, det var
inte mitt distrikt). Sen får vi inte glömma
en återkommande tisdagsträff på ”The
Nut House”. Den träffen har pågått i 4 år
på tisdagar från mitten av maj till slutet på

QUIZ 3-2014
Rätt svar på Quiz i nr 2:

Claude Johnson

Dessa medlemmar kände genast
igen det avbildade unga ansiktet
tillhörigt Claude Johnson, trots att
vi annars oftast ser Mr Johnson fotograferad på äldre dagar:

augusti, förvisso ingen RREC-träff. Hit är
alla med entusiastfordon välkomna. Nytt
för nästa år blir att vi byter veckodag, återkommer vilken veckodag det blir, håll koll
på RREC:s hemsida och RREC FaceBook.

Hans Edvard Sunde,
Tommy Strömberg,
Herman Brandt och
Per Ramsöskar

GRATTIS!

Läs mer om Claude Johnson och
hans viktiga roll för etableringen
av Rolls-Royce Ltd på annan plats
i Bulletinen.

Och nu till ny Quiz:
Vilka är dessa två berömda ingenjörer som är avbildade här? Vad
har de gjort som är av intresse för
oss i RREC?
Skicka in ditt förslag till redaktionen, jan.segerfeldt@glocalnet.net
Rätt svar ger hedersomnämnande
i nästa nummer av Bulletinen.

4. Har du något kommande DA-arrangemang som du redan nu vill berätta om?
Här finns det flera saker i pipeline, en föreläsning hur vi på bästa sätt sköter lacken
på våra bilar platsen blir AHKs klubblokal
i Stockholm Bromma under detta vinterhalvår, en dag på Singö i norra Roslagen,
besök på Köpings bilmuseum, en dag i
Saltsjöbaden besöka några av dess sevärdheter och dess historia och besök på någon större industri. Vilka av dessa som blir
av 2015 återkommer jag till senare genom
RREC:s hemsida.
5. Hur får du medlemmarna i ditt DA-område att komma i kontakt med dig?
Jag sänder ut mail om kommande träffar
och arrangemang.

rrec
rrec scandinavia
scandinavia 10
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Aktiviteter säsongen 2014

i distriktet Södra Stockholm, Södermanland,
Östergötland.
Tur till Rejmyre den 10 maj

Stefan Tanzborn och jag deltog i vetaranfordonsmötet på Visingsö som ordnas vid Öbergs
kafé. En frågerunda förde oss runt den vackra ön. Några tävlingsmoment fanns inlagda vid
olika stationer. Av erfarenhet kan jag meddela att det inte är lätt att backa snabbt genom
en slalombana med en Bentley MkVI från 1950. Det gick mycket bättre för Stefan med sin
Silver Spirit III 1994. En samling väl renoverade traktorer hade parkerats framför Öbergs
kafés nostalgimuseum.

Min bror och jag gjorde sällskap till Rejmyre den 10 maj. Gestgifveriet serverade oss sju
deltagare i RREC-utflykten en mycket god lunch. Efter lunchen gick vi över till glasbruket
där två glasblåsare visade och berättade med inlevelse om sitt arbete för vår lilla grupp.
Hemfärden gick i dåligt väder vilket inte var roligt i en 64 år gammal Bentley.
Besök hos affären på landet 24 maj

I maj åkte vi med några vänner till Butiken på landet i Enhörna, där det var en samling för
engelska entusiastbilar. MG-,Morgan- och Jaguarklubbarna var rikligt representerade. Av
våra ädla märken kom två Bentley och tre Rolls-royce. Vädret var fantastiskt men det blir
varmt i en gammal Bentley. Butiken, som sålde engelska och andra kläder, hade utförsäljning och upp till 75 % rabatt. Det blev stor anstormning och kaos. Evenemanget var lyckat
trots låg anslutning.

Hembygdsföreningens möte i Vårstaparken, Grödinge den 24 augusti

Litografiska museet 16 juli

Ett tiotal medlemmar samlades på Sundby Gård i Huddinge för en visning av Litografiska
museet och lunch efteråt i den vackert belägna restauranten vid sjön Orlången. Vi fick en
informativ och intressant visning av museet och demonstration av litografin. Där finns en
stor samling litografiska stenar för att trycka bl.a. tändsticksetiketter. Vi fick också se stentryckspressen kallad ”Johanna”, en så kallad stoppcylinderpress från 1897,i aktion. Den var
byggd i Tyskland och hade varit på väg att skrotas ett par gånger men reparerats och satts
upp på museet. Än används stentryck vid museet av konstnärer som gör litografier. Mötet
avslutades med en god lunch i vacker omgivning.

Grödinge Hembygdsförening hade kallat till en aktivitet med veteranfordon med lokal anknytning, marknad, sång och servering i och vid Vasastugan i Vårsta. Från klubben deltog
Ralph Gustavsson med sin vackra Rolls-Royce Silver Cloud III 1965 och jag. Dagen började
i fint väder men ett regn drog förbi under em. så musikanter och kör fick flytta inomhus.

Ralphs RR Silver Cloud III. Min Corninche FCH 1976 och Bentley Mk VI 1950. Längre bort en T Ford från 1923

Andra evenemang

Vi har även deltagit i veckoarrangemang anordnade av andra klubbar som måndagar vid
Årstavikens segelsällskap, (AHK), onsdagar vid Nyköpingshamn, den 31 juli var temat Engelska bilar,(Automobilsällskapet i Nyköping) och torsdagar Trosa Hamnträffar (Trosa Veteranbilsklubb). Sist men inte minst Motorhistoriska dagen den 6 juni. Då samlades vi vid
Hågelby i Botkyrka och for gemensamt till Edsbergs slott. Bilder finns på annan plats på
hemsidan. Nu åker jag till Trollhättan och Rohdinsdagarna.
Grödinge den 4 september 2014
Kalle Giertz

Öbergs kafé, Visingsö 19 juli
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BARA 15 MEN INGET FÖR OSS

B

entley firar sitt 95:e verksamhetsår
med en specialmodell, Bentley Mulsanne
95. De 15 bilarna som tillverkas
är reserverade för kunder inom
Storbritannien. Allt är engelskinspirerat,
titta bara på färgställningarna, rött, vitt
och blått, samma som i den engelska
flaggan (det vill säga Storbritanniens
unionsflagga, ofta kallad Union Jack).
Helt följdriktigt har Bentley valt att kalla
färgerna för Empire Red, Oxford White
och Britannia Blue, tre färger som är
specialkomponerade bara för de här 15
engelskinspirerade bilarna.
Även inredningen har avpassats för att
se extra ”engelsk” ut. På den belysta
metallplattan vid insteget i dörrarna
finns en särskild inskription med Nintey
Five flankerat av en liten unionsflagga. I
övrigt följer inredningen den sedvanliga
eleganta och högklassiga stil som på alla
Bentley Mulsannebilar med utvalt skinn

Jan Segerfeldt

och valnötsträ. Speciellt för de här bilarna
är att man som utgångsmaterial för de
fina träarbetena har använt ett särskilt
valnötsträd, uppskattningsvis 300-400 år
gammalt, ett enormt träd som har stått
vid Fulbeck Hall i Lincolnshire. Under en
häftig storm 2007 blåste det enorma trädet
ner. Man tog vara på allt materialet och
sparade det till ett speciellt tillfälle. Det
tillfället är nu. Utmärkande för det här
Fulbeck Hall-trädet är att det har en egen

rrec scandinavia 12

signatur genom sina tydliga årsringar,
som man har låtit sträcka sig runt hela
bilens inredning och därigenom skapat
ett komplicerat och unikt mönster. Även
skinnet har gjorts särskilt utmärkande i
sanna brittisk anda för den här exklusiva
modellen genom att man har färgat det i
blått och vitt och kompletterat med röd
kontrastsömmar.

Alla stolsryggarna har fått var sitt
95-märke inpressat.
Nyheten om Bentleys 95-modell släpptes
redan i maj, så när ni läser det här är
förmodligen alla de 15 95-bilarna redan
sålda. Detta är ändå inget att gräma sig
över nu, för vi hade ändå inte kunnat
köpa en Mulsanne 95 om vi inte först
hade emigrerat till England!

rrec scandinavia 13

I Selma Lagerlöfs Spår

bla händer. De gav oss superb outtröttlig
Solen lyser i Karlstad har man alltid hört,
service hela helgen! Det var faktiskt en av
men det gjorde den även 30 km norr därvåra klubbmedlemmar som entusiastiskt
om vid Dömle Herrgård i Deje trakten där
berättade om denna plats i Värmland och
årets AGM och rally var förlagt den 16-18
fick oss att lägga årsrallyt på Dömle Herrmaj!
gård (om nu någon skulle undra hur vi hitRedan under torsdagseftermiddagen antade hit...)
lände vi några stycken för att installera oss
Fredag kl 15.00 officiell ankomst för raloch avnjuta en god måltid. Hotellägaren
lydagarna i vackra Värmland! Ett efter ett
hälsade oss välkomna och ursäktade sig
anlände ekipagen förbi golfbanan och
samtidigt att han tyvärr inte kunde näruppför den vackra uppfarten till Dömle.
vara under eventet då andra åtaganden
Parkerade fint på planen framför herrgårkrävde hans närvaro, dock överlämnade
han oss i hotell personalens mycket kaparrec scandinavia 14
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den och checkade in, välkomnade med en
sval välkomstdrink. Totalt 30 bilar, årsmodeller från 1933 till 2005.
Försommarvärmen var total - bara en svag
bris drog förbi då och då och genom parkträden såg man Smånssjöns glittrande
vatten - ett vackert läge med vackra bilar!
Tidig afton var det så dags att avsmaka
utegrillen med delikata sallader samt glas
vin, eller för de som önskade: en kall öl!
Ordföranden Lars Nord hälsade välkommen och Skål!

Bland våra deltagare fanns Miroslav och
Oddveig Simic - och en del av er känner väl
redan väl igen namnet. Jovisst - han hade
gitarren med sig och gav oss en stund av
njutbar musik och sång, vår Bellman-vän!
Det blev så dags att dra sig tillbaka så
man pigg och vaken kunde anträda nästa
dags program.
Lördagsmorgonen kom med lika soligt
väder! Idag var det besök till Mårbacka,
Selma Lagerlöfs hem! Efter frukost gav vi
oss iväg maken och jag, för att ”sondera

rrec scandinavia 15

terrängen”, innan alla ankom till Selmas
hem. Det var lugnt på vägen denna tidiga
morgon och en stor älgko stod vid vägkanten och glodde på oss när vi passerade. På
Mårbacka var det tyst och stilla. Knepigt!
Trodde det skulle vara fart och fläkt - sökte
mig upp till gården och fann en man avnjutande sitt morgon kaffe! ”Det är inte
öppet än!” sa han till mig. Jag presenterade mig och mitt ärende och frågade vem
han var. ”Björn heter jag,” svarade han:
”Jag är dräng här på Mårbacka!” Det var i
ett ögonblick som att vara tillbaka på Selmas tid och en av hennes noveller! Nåväl,
öppningstiden var kl 10.00 så vi hade god
tid på oss. ”Drängen” informerade även
om att Rolls Royce-klubben hade tillstånd
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att parkera utanför själva Mårbacka, inte
på den vanliga parkeringen för löst folk!
Vi posterade oss vid infarten till Mårbacka
och allt eftersom deltagarna anlände vinkades de in ”den speciella vägen”!
På Mårbacka delade vi upp oss i två grupper, en för visning och en för Cafebesök
(sedan vice versa). Den gruppen undertecknad hamnade i leddes av guiden Nils
(passande namn för en Selma rundtur) - en
mycket kapabel ung man som visste vad
han talade om och gav oss en mycket intressant tur runt Selmas hem. Andra gruppen påstod att deras guide var den bästa
någonsin - så det var duktiga guider på
Mårbacka. Selma skulle ha varit nöjd!
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Fikat i Cafeet serverades med en bit Mårbacka-kaka och det blev tillfälle att överräcka vår ”Rally-tallrik” till Lena Gynnemo,
indendent på Mårbacka, som ett minne
och tack för oss!
Lokalpressen hoppade på oss och ville
fråga en del om eventet, så det blev prat
och fotograferande en stund innan vi
vände tillbaka till hotellet för ännu en finparkering där och en del ”paparazzi” igen!
Denna gången även med lokal-TV.
Vi hade en trevlig och umgängesrik eftermiddag i solen, där allmänheten strosade
runt och tittade på bilarna, motorhuvar
lyftes och frågor ställdes. För några av oss
damer blev det ett Qi-Gong pass i parken,
bakom herrgården, som Malin, en av Dömle personalen, erbjöd oss.
En mycket avslappnande och rogivande
stund - tack snälla Malin! (Se bild på sid 5 i
förra Bulletinen.)
Vidare i programmet: kl 18.00 var det dags
för en aperitif i övre salongen och även ett
möte med rallyföraren/entrepenören Tommy Christoffersson! Är man i Värmland kan
man inte undgå ”landskaps-sporten” rallykörning! Tommy talade om hur han redan
som liten pys var intresserad av bilar och
körning och hans rally-liv och fick oss att

skratta gott flera gånger!
Han presenterade dessutom sin bok, som
kommer ut i dagarna och flera valde att
köpa den redan nu, signerad dessutom!
Detta gjort, så kommer det en man försiktigt inspatserande bland oss, ser lite vilsen
ut och undrar om han ”månne kommit
fel?”Han presenterar sig strax och vi har
bland oss den välkände poeten Gustaf
Fröding i egen hög person! Han deklarerar
några av sina verk och leder sedan vägen
ner till middagsborden! De söta servitriserna var klädda i tidsenliga (Selma-tid)
uniformer och skötte allt suveränt och
alltid med ett leende! Vi serverades en
3-rätters middag, helt fantastisk! Naturligtvis med vin (öl) i glasen. Esbjörn Öhlén
från Rohdin’s tyckte det var dags med en
skål för Sir Henry Royce - så vi ställde oss
upp och skålade för mannen som är anledningen till att vi alla träffas och uppskattar
dessa bilar!
Middagen väl avnjuten och avslutad, promenerade vi den korta biten på röd matta
in till herrgårdens kapell, för stunden inredd med dansband och bord och stolar,
samt ett prisgivningsbord! Här skulle nu
utdelas rallyts godsaker!
Det första priset som utdelades var den
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nyligen instiftade Glas-Ladyn ( som kom
till i Kosta 2013). Detta pris förärades den
bäste demokratiskt framröstade DA:n (distriktsansvarige) och det tillföll Göran Berg
(Skåne-distriktet) för hans insats i Norrvikens Trädgårder 2013.
Kalle Giertz blev förärad en bukett blommor för sitt engagemang i sitt distrikt med
utflykter. Nästa i tur var Vandringspokalen
hotellet hade röstat fram sin ”Favorit-bil”
och detta blev bil Nr 3, ägare Stefan & Annika Norén från Öland. De får nöjet att
”äga” denna tills nästa årsrally.
Sen var det då ”den längsta körsträckan”
och det visade sig vara svårt att avgöra
vem av två utvalda som egentligen hade
kört längst: så det blev två priser: ett gick
till Christian & Marianne Kugelberg från
Landskrona (60 mil), dessutom i en gammelbil (Rolls-Royce 20/25 1933), det andra
tillföll Jan & Ulla Eng som kört från Kristianstad i sin Rolls-Royce Silver Wraith 1953.
Nu var det så att Christian även hade den
äldsta bilen, så han erhöll även det priset =
dubbelpott!!
Båda fick en ”glasbit” med Emilyn inristad, samt lektyr av Lagerlöf och Fröding.
Rohdins Garage hade tagit med sig fina
presenter, som lottades ut genom att dra

bilarnas rally nummer ur en skål. Carina
Rohdin delade charmfullt ut dessa! Även
undertecknad med make förärades en
blomsterkvast! Det bugar vi för!
Ja, sen drog det iväg med dansmusik av
”Gretas Orkester”, några killar från Hammarön utanför Karlstad, med 60/70-tals
musik som specialitet. Volymen var hög,
men dansgolvet flitigt använt, men det
blev dock en inte alltför sen kväll - vi hade
ju årsmötet att tänka på söndag morgon
kl 10.00!
Söndagen i strålande sol och värme! Efter
avslutad läcker frukost buffé, öppnades
årsmötet av ordföranden i Dömle-salen.
Bl.a. beslöts att nästa års rally /AGM, som
även är klubbens 35-års jubileum, kommer
att förläggas till 5-7 juni 2015 - vilket också
innebär nationaldagen - närmare besked
kommer så småningom om plats nånstans
vid södra Vättern!
Man kan kanske summera att det blev ett
Värmlandspaket av helgen: - Lagerlöf Fröding - Rally ... samt solen!
Vid pennan och anteckningar,

Mona-Lisa Illingworth
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Norwegian Section Rally
på Rjukan
en kraftfuld oplevelse
set med Danske øjne.

Fire raske danskere drager til fjelds.
Trine og Hans Bukkehave, Hannebeth og John A. Petersen i hhv. 20HP
og Co2 neutral Silver Cloud. Afgang
fra København torsdag d. 21. august
med Oslobåden. Rolig sejlads til
Oslo, hvor vi på havnen bliver budt
velkommen af Jens E. Rønneberg ,
som byder os indenfor i deres dejlige
hjem på toppen af Oslo, hvor Anne
står klar med kaffe og chokolade.
Derfra videre mod Kongsberg. Undervejs klarer Hans en lille bilhandel
i Drammen. I Kongsberg vinkes vi ind
på Esso, hvor Bente-Lill, Åge, Ellen og
Esben, byder på frokost (lunch). Videre igennem det smukke landskab i

Rjukan. Udfordring for John´s 20 HP
med 10% stigning mod Gaustablikk
Høyfjellshotell,som den klarer fint .
Indtil der ikke er mere benzin i vacuum tanken. Den kan åbenbart ikke
trække benzin op, når det går op ad
bakke konstant i ca. 10 km. Gudskelov er der som i Tour de France følgebiler med, der hele tiden holder
lidt øje med bilerne. Så der er hjælp
både fra Åge, der er på vej op og fra
Hans og Trine, som er kommet næsten helt op, men vender om, da de
ser, vi ikke følger med. Lidt benzin på
vakuumtanken og så vi kører igen.
(Er der nogen af jer - der har været
ude for noget lignende og evt . har en
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løsning - ud over en elektrisk benzinpumpe??) Fremme ved hotellet . Pyha
! - og tak for hjælpen! Efter dejlig aftensmad og hyggelig aften med god
snak, tid til at gå til ro.
Lørdagen byder på en tur til Gaustatoppen 1883 moh, hvor vi skal med
lille tog - 10 passagerer ad gangen i
tunnel op gennem bjerget . På toppen
venter en fantastisk udsigt . Præmien
for trappeturen til tops er kaffe og
skønne friskbagte vafler. Derfra går
turen ned til torvet i Rjukan i dalen,
hvor vi efter en lille rundtur nyder
let frokost og oplever solen fra 2 sider på grund af de 3 store spejle (á 17
m). Dalen har nu pga. spejlene sol i

vinterhalvåret . (20HP får en fin gave:
et sortiment af tragter. Så bliver det
nemmere at fylde benzin i det lille 13
mm hul til vakuumtanken).
Videre til det indbyggerne tidligere
var henvist til: nemlig Krossobanen
- en gondol lift, som løfter de solhungrende 492 m op i højderne. Så
er det igen tid til at kæmpe os vej op
til hotellet i tunge biler. Men denne
gang er John jo forberedt på, hvad
der venter forude. Så vi har tanket
nede i byen og udset os et par steder, hvor vi holder ind med snuden
nedad. Holder et par minutter og
får fyldt vakuumtanken op. Sådan
går det fint hele vejen. Der er uddelt
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Jan Segerfeldt

FELIPE VI OCH

opgaver med en masse interessante
spørgsmål, som skal afleveres tilbage på hotellet . Det er lidt svært men
dog en trøst, at forkerte men originale svar også giver point . Så der er
håb forude.
Efter generalforsamling mødes vi
i baren. Skøn 3 retters middag med
diverse taler og underholdning af
toastmaster Tom samt Tor Nicolausen i flot Vintage-Outfit samt uddeling af præmier. Alle er spændte.
Hans og John får flot emblem med
Norske Sektionen til at sætte på vore
biler. Det bliver vi utrolig glade for.
Tak for det . Der er vist en eller anden præmie til alle og til sidst en
stor overraskelse: en trøje ”dog” med
Bentley logo til John. Så han ikke står
og fryser, når der fyldes benzin på en
anden gang. Derefter hyggeligt samvær i baren.
Søndag afrejse fra hotellet imod
Vemork Kraftværk. Rundvisning på
enormt anlæg , som i dag fungerer

som museum. Foredrag om tilblivelsen af anlæg og produktion af tungtvand. Film om forsøg med og uden
held på sabotage af tungvandsanlægget under 2.verdenskrig. Videre
til Mæl med rundvisning på dampfærgen Ammonia, som i dag også
er et museum og søster skib til D/F
Hydro. Foredrag om sabotagen af
skibet, som ligger på bunden af Tinnsjøen. Tyskerne ville under 2. verdenskrig sejle tungt vand - de havde
fået produceret i Rjukan - hjem til
Tyskland. Igen tid til frokost - på skibet - inden afsked og hjemrejsen kan
begynde. Og John løber ikke ”rigtig”
tør for benzin denne gang.
Turen til Norge var en kæmpe fin
oplevelse. 13 biler deltog – heraf 2
danske. Vi vil kraftigt anbefale jer
at besøge Norge næste år til Rally
i Grimstad.
Hilsner fra Trine, Hannebeth, Hans,
John og tak til vores rare og omsorgsfulde norske værter
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PHANTOM IV
Jan Segerfeldt

När den nye kungen Felipe VI skulle
tillträda som regent på den spanska tronen
genom en särskild kröningsceremoni i
parlamentet i Madrid den 19 juni i år, där
han också svor kungaeden, valde han att
starta från Zarzuelapalatset i en täckt och
skottsäker Rolls-Royce Phantom IV State
Limousine med chassinummer 4AF14.
När han sedan efter kröningen skulle åka
från parlamentet tillbaka till sitt palats
i parad genom huvudstadens gator för
att ta emot folkets jubel, tog han i stället
sin öppna Rolls-Royce Phantom IV med
chassinummer 4AF18.
Filipe VI blev utsedd till kung av Spanien
för att efterträda ex-kung Juan Carlos
I de Borbón, som den 2 juni hade
undertecknat en handling, innebärande

att han abdikerade och lämnade plats
på tronen för sin son. Händelsen
hade föregåtts av en del skandaler och
tråkigheter. Den spanska ekonomin
har ännu inte återhämtat sig efter den
allvarliga nedgången för några år sedan,
så det spanska folket är inte överdrivet
festglatt. Ritualen med insättandet av den
nye kungen på tronen hölls därför i en
passande återhållsam ton. Det var nog för
att markera sin ambition till sparsamhet
med kronans medel som man använde de
här nu mer än 60 år gamla Rolls-Roycebilarna under högtidligheterna, kan man
tänka.
Det spanska kungahuset äger genom
Patrimonio Nacional tre av endast 18
tillverkade och bara till kungligheter
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sålda Rolls-Royce Phantom IV. Det är
därmed störst i världen när det gäller att
samla på dessa ovanliga modeller. Alla
tre beställdes ursprungligen av Spaniens
diktator Generalissimo Francisco Franco
mot slutet av 1948. Leveranserna från
Rolls-Royce dröjde emellertid till 28 mars
(cabrioleten, 4AF18), 13 juni (limousine,
4AF14) respektive 4 juli 1952 (limousine,
4AF16). Franco använde den öppna bilen
för första gången i en segerparad den 18
juli 1952.
De tre bilarna delar i princip samma
design (limousinerna design nr 7181,
cabrioleten design nr 7183) och är
närmast kopior av den allra första
Phantom IV-limousinen som köptes
av dåvarande prinsessan sedermera
Englands drottning Elisabeth och hennes

make prins Philip. De båda spanska
limousinerna är inbördes helt lika medan
cabrioleten har samma linjer som de två
täckta från midjan och neråt. Alla tre
karosserna byggdes hos H J Mulliner &
Co i London. De är alla skottsäkra. Man
kan se på den öppna bilen att rutorna
runt baksätet är flera centimeter tjocka.
Trots en stark rak åttacylindrig motor får
chauffören kämpa för att få fart på så här
tunga bilar.
Det påstods på den tiden bilarna köptes
att Rolls-Royce hade lagt in en klausul i
avtalet som innebär att den som köpte en
Phantom IV inte fick lov att sälja bilen
vidare. Oavsett hur det förhöll sig därmed
och ett allvarligt avtalsbrott därmed
möjligen skulle ha kunnat begåtts, så har
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några Phantom IV faktiskt sålts vidare
till andra än kungliga i andra och tredje
hand medan både engelska och spanska
kungahusen har behållit sina bilar i alla år.
Skulle detta möjligen kunna tolkas som
en bekräftelse på antagandet att ett sådant
villkor verkligen fanns med i avtalen? Nej
det är knappast sannolikt att kungahusen
skulle låta sig bindas av sådana krav!

Som man kan se på bilderna så är
bilarna oerhört välskötta. Spanska
kungahusets Phantom IV med sin oneoff cabrioletkaross ser verkligen kungligt
ståtlig ut under kortegekörningen med
den nye spanske regenten Felipe VI
stående i full uniform i baksätet med sin
drottning Letizia sittande vid hans sida.
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Uppskattat föredrag om
RREC på Enköpings
Rotaryklubb
Kalle Giertz och Michael Insulander jämför sina bilar vid
mötet på Michaels gård.

Måndagen den 1 september höll Kalle
Giertz från RREC ett mycket uppskattat
och kunnigt lunchföredrag om Rolls-Royce
och Bentley för Enköping Rotaryklubb (distrikt 2350, klubb nr 13041). Kalle Giertz är
distriktsansvarig för RREC Södra Stockholm, Södermanland och Östergötland.
Inför föredraget höll RREC medlem Michael
Insulander en liten informell välkomst- och
garageträff hemma på hans gård Spelbo,
strax söder om Enköping. Där ställde Kalle
upp sin Rolls-Royce Corniche H.J. Mulliner
Park Ward Fixed Head Coupé 1976 bredvid

Michaels Rolls-Royce Silver Spur Standard
Saloon 1987 (vilken bara gått 2 800 mil).
Bilarna körde sedan gemensamt genom
Enköpings centrum till First Hotel Park
Astoria på Kyrkogatan. Där hade hotellet
reserverat gott om parkeringsutrymme till
de två bilarna som möttes med stort intresse bland Rotaryklubbens anländande
medlemmar.
Kalle Giertz inledde föredraget med stor
inlevelse och entusiasm om hur han fått
sitt bilintresse och berättade kunnigt om
sin Bentley Mk VI Four door saloon 1950

rrec scandinavia 28

och sin Rolls-Royce Corniche. Föredraget
hade den lockande och imposanta titeln
The Rolls-Royce Enthusiasts´Club for RollsRoyce and Bentley Enthusiasts och innehöll bl.a. en exposé över hur klubben RREC
arbetar och verkar både i Sverige och internationellt. Vi fick vidare höra om ett urval
av alla trevliga möten och hur ett rally kan
gå till. Kalle Giertz hade gjort sin hemläxa
ordentligt och berättade om klubbens anrika historia. Klubben grundades 1957 för
ägare av Rolls-Royce byggda fordon från
1904 till idag. Detta inkluderar förutom
ROLLS-ROYCE naturligtvis BENTLEY byggda
i Derby och Crewe efter Rolls-Royce Ltd
övertagande av Bentley Motors Ltd 1931.

Vidare fick vi höra historien om hur Charles
Stuart Rolls och den sedermera adlade Sir
Henry Royce inledde sin gemensamma affärsverksamhet efter en lunch på Midland
Hotel i Manchester i maj 1904.
Enköpingsklubbens president Katarina
Lyckstedt överlämnade som ett bevis för
klubbens uppskattning en gåva till Kalle
Giertz i form av ett värdebevis för End Polio Now, ett projekt där Rotary tillsammans
med Bill and Melinda Gates Foundation arbetar med utrotandet av polio.
Det var första gången någonsin som Rotary-klubben i Enköping behandlade ämnet veteranbilar och RREC. Vi hoppas det
kommer fler sådana tillfällen.
Vid pennan:

Kalle Gierts Rolls-Royce Corniche Corniche FHC. J. Mulliner
Park Ward 1976.
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Michael Insulander

Lövstabruk

RREC och AHK besöker

Louis De Geer ger oss ett varmt tack för
deltagandet med bilarna uppställda på
Borggården.

Vi anländer på lördagens morgon, 9 augusti 2014, med våra bilar som parkeras på
Herrgårdens borggård snyggt uppställda.
Efter att alla har anlänt sluter vi upp för
visning av Herrgården. Malin Björkvik är
vår Guide, hon ger oss en kort beskrivning
av visningen innan vi går in i Herrgården.
Visningen tar en timme.
Vi får se och höra mycket om Herrgården
dess olika rum och vilka av De Geer som
bodde eller tidvis besökte Lövstabruk.
Stiftelsen Leufsta bjuder på visningen en
uppskattning för vårt besök, ett speciellt
tack till Ulrika Borger Dåderman för all
hjälp och vänliga bemötande vid arrangerandet av träffen. Boka Upplands VD Lovisa

Mattson gav oss programförslaget, tack
för det. Sedan är det dags för en lunch på
Lövstabruks wärdshus.
Sammanlagt är vi 21 st denna första dag,
en trevlig lunch med god mat och dryck,
drycken blir mest vatten för vi har turen
med ett alldeles förträffligt väder, med andra ord svensk högsommar när den är som
bäst.
När nu lunchen är avklarad går vi till Orangeriet för att delta och åhöra invigningen av
Vallonveckan. Innan Upplands landshövding Peter Egardt invigningstalar deltar
vi i minglet vid orangeriet. Invigningstalar
gör även Valloniens chargé d´affaires. Vi
ser också Louise de Geer vid invigningen.
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Nu stundar ett besök i Kyrkan för att lyssna på en konsert, ”Magi och verklighet i
Leufsta Bruk under 300 år” av och med Ulf
Johansson Werre, ett arrangemang med
Kyrkans Chaman orgel 286 år renoverad
i flera omgångar till sitt ursprung då den
byggdes 1728. Piano, Bas, Trummor, Kör och
Spelmän med nyckelharpor deltar. En musikupplevelse som innehöll många changerar.
Med en fin konsert i minnet promenerar vi
till nästa begivenhet, nu en liten mer jordnära aktivitet, en guidning och beskrivning
hur ölbryggningen på Leufsta gick till. Vi
fick en beskrivning hur och med vilka verktyg, kärl och utrymmen i vilka bryggningen
föregicks. Hans Wallenberg var vår guide
beskriver de olika processer som ingår för

att få ett riktigt öl. Hans gör det med stor
inlevelse.
Efter en fullspäckad dag stundar middagen mycket efterlängtat, det åtgår energi
att vara på fot hela dagen. Middagen intas
på wärdshuset, vi avnjuter en utmärkt trerätters middag bestående av förrätt kräftSkagen. Till huvudrätt kan vi välja mellan
smörstekt röding eller ryggbiff, till efter-
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Norrvikens Trädgårdar
Udstilling af Engelske Klassiske biler ved Båstad,
Sverige, Juli 2014

rätt en pannacotta med färska bär. Värdshuspersonalen gör sitt bästa för att vi skall
trivas, det lyckas dom verkligen med.
Dagen avslutas med samling i det sällskapsrum som är i anslutning till våra
rum i Labbyt, vi avslutar dagen med drink,
summerar denna händelserika dag fullt av
upplevelser och kultur innan vi knyter oss
för natten.
På söndagen var inga aktiviteter planerade, egna aktiviteter fick ta vid. Själv får vi
en underbar tur hem i
den öppna Rollsen.
Vid pennan
Er Distriktsansvarige RREC

Rune Sahlberg

rrec scandinavia 32

Vi vil også op til svenskerne. Det er på
tide. Altså: Afsted til Norrvikens Trädgårdar 15-16. juli. Det lyder jo dejligt. Og en
tur til Båstad – Sveriges Miami: Bare jätte
bra. Det er kun lige over broen og hurtigt
når vi tennis byen Båstad og den smukke
Trädgården. Vores 20 HP gelejdes professionelt ind på perfekt plads. Lige i front.
Det første de besøgende ser, er os: rød 20
hp nu 85 år – og det smukke palæ endnu
ældre. Men der er masser af smukke biler,
som alle komplimenterer Trädgårdens
havearkitektur. Herlig udsigt over Laholmbugten.
Solen skinner. Vi føler os hjertelig velkomne – vi er 5 danskere. Bl.a. vores formand Jens Kjerulf og hans kone Edith
och Svenn Börgesen (som bor nära Båstad). Trädgården er glade for de smukke gamle biler, der naturligvis trækker

et muntert og interesseret publikum til
stedet. Ny ledelse på stedet og masser af
spændende nye tiltag. Unik europæisk
havekultur blandes med bl.a. musik og
kunst og Trädgårdens arrangør byder alle
biludstillerne på dejlig frokost i orangeriet med skøn udsigt over parkens landskab. Foredrag om Trädgården. Vi er en
lille flok, der overnatter på hyggeligt B&B
i Båstad hos en af Göran Bergs venner. Vi
er som en lille familie. Alle bydes på vin
og snacks i havestuen af Göran Berg og
hans kone.
Stejl gåtur ned til den livlige havnefront,
hvor dejlig middag indtages på hyggelig
restaurant. Hvorfor har vi ikke dyrket
Båstad før? Stemningen og den lune juli
aften er perfekt. Næste morgen igen til
Norrvikens Trädgårdar og se på biler og
snakke med vores entusiastiske svenske
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broderfolk. En bil i særklasse er
en selvbygget Bentley Roadster
bygget over et Bentley chassis.
Den ligner en kanon. Men det
er også indtrækket, der lokker.
Vindueskarme er betrukket med
benene fra en struds. JA !
Sæderne ligeledes beklædt med
en hurtigløbende struds, som i
dette tilfælde er indfarvet i blød
nougat. Men ”du kan selv vælge
farven” hører jeg. Stemningen i
Trädgården er dejlig og afslappet.
Vi har ikke så meget, vi skal nå.
Bilerne står jo smukt, hvor de er.
Og der er kun et par lækre serveringer vi skal nå. Kl. 15 vinker
vi farvel til alle vore nye venner
– men hov: vi er inviteret til kaffe
hos en af de svenske medlemmer.
Et sted ”lige” på ruten. Det lyder
da dejligt. En del biler kører derudad – hvor mon vi skal hen ?
Pludselig drejer førerbilen ind
ad en uanseelig markvej – in the
middle of no where. Hvad skal
vi mon her ? Der må være noget
galt . Vi er vist på vildspor. Men
nej: et nyt paradis åbenbarer sig
for vore 4 forbavsede øjne, plirrende gennem vor 20 HP’s glade
og oprejste splitforrude. Helt
oppe på bakken ligger en oase.
Eller er det en luftspejling ?
Nej – på skiltet står: Café Killerød.
Vi går ind. Der er ingen grænser
for vor forbavselse. Restauranten
er stor og i flere afdelinger. Er vi
i Spanien, Italien eller Frankrig?
Der er søjler – buer – hvide mure,
blomster og glade gæster, der
ser ud, som om de nærmest bor
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her – eller er på luxushotel. Ved
bordene serverer Dick og Eva i
løbet af et splitsekund en svingende portion friskpillede fjordrejer og hjemmebagt økologisk
brød fra restaurantens berømte
bageri - til alle. Men ikke nok
med det. Bagefter får vi kaffe og
stedets berømte æblekage med
marengs. Gennem husets utrolig flotte udsigtspartier skuer vi
nu ud over en blå blå himmel og
minsandten. På den anden side
af bugten øjner vi Kullen.
Alt får sin ende. Og det er ikke
sidste gang vi dyrker Norrviken, Båstad, Killerød og vores
svenske venner. Det har været et
fantastisk dejlig bil-træf. Tak for
det ! Danske medlemmer: Husk
også at dyrke resten af Skandinavien.
De bedste hilsner Hannebeth
Knudsen og John A. Petersen –
20HP Landaulette 1929.
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UNDER 4 SEKUNDER
MED GT3-R
Jan Segerfeldt

Vilken högpresterande gatbil! Bentley Continental GT3-R introduceras nu på marknaden. Självklart har den hämtat sin inspiration från den framgångsrika Bentley
Continental GT3, den renodlade banracerbilen. Racingversionen GT3 vann förresten
i andra omgången av tävlingen Blancpain
Endurence Race Series som ägde rum på
Silverstonebanan i England nyligen. Det
var första gången på 84 år som Bentley
tävlade på Silverstone. Vinsten i andra omgången av tävlingen med de specialbyggda GT3-vagnarna har nu lett till att man tar
fram en slags ”Bentley Silverstone Replica”
i form av exklusivserien Bentley Continental GT3-R (där R:et dock står för Road och
inte Replica!), den ultimata Bentley-GT:n
eller varför inte säga värsting-Bentleyn, för
det är precis vad den är. Motorn i gatversionen av racern får 580 hästar vid 6 000
varv och 700 Nm vridmoment redan vid 1
700 varv i en bil som är 100 kilo lättare än
en Bentley Continental GT V8 S och med
en ändrad utväxlling så att den accelererar
extremt snabbt. Vi är bortskämda med att
alla versioner hittills av Bentley Continental GT har verkligt imponerande prestanda
men här kommer modellen som ska gå

utanpå allt. Man har nu lyckats få den extrema GT3-R att gå från stillastående till
100 km/t på sensationella 3,8 sekunder (eller 0-60 mph på 3,6 sekunder), det absolut
snabbaste accelerationen för en Bentley
någonsin. Naturligtvis har även Bentley
GT3-R fyrhjulsdrift. Därför har den ett väggrepp som är överlägset många av de andra superbilarna som bara har drivning på
bakhjulen. Den kan faktiskt slå många av
superbilarna från Ferrari, Lamborghini och
McLaren på fingrarna.
Specifikt för GT3-R-modellen har Bentleys
ingenjörer utvecklat en nertrimmad version av den moderna Bentley V8:an på 4,0
liter med särskilda högtrycksdubbelturbo
så att man får ut 580 hästar. Detta i förening med en viktreducering på 100 kilo gör
att man har kunnat uppnå en acceleration
som är det vassaste som Bentley någonsin
har kunnat uppvisa. Det sker dock på bekostnad av toppfarten som i vanliga fall
brukar ligga kring 320 km/t men i den här
versionen är den ”bara” 270 km/t.
Med sådana oerhörda resurser att flyga
iväg från stillastående har det varit nödvändigt att förse bilen med sådana tekniska hjälpmedel som underlättar att få

den att hålla sig kvar på vägen. Därför har
Bentley GT3-R försetts med något som
kallas torque vectoring som innebär att
drivkraften kontrolleras individuellt för
varje bakhjul för sig och neutraliserar bilens tendens till understyrning. Till det
har man modifierat bilens ESC (Electronic
Stability Control) så att det fyrhjulsdrivna
chassiet är optimerat för bästa kurvtagningsförmåga och maximalt väggrepp.
Här kan man välja mellan Drive och Sport
där den senare inställningen har anpassats efter ett sportigare körsätt än vanligt
med en Bentley. En rolig detalj är avgassystemet, som på den här bilen har konstruerats helt i titan, vilket ger en viktreducering på 7 kilo men gör också att bilen får
ett annorlunda avstämt avgasljud som
liknar en barytonstämma! Naturligtvis är
bromsarna förstärkta och gjorda i specialmaterialet Carbon Silicon Carbide (CSC),
varför de har en fullständigt enastående
bromskapacitet utan risk för överhettning,
något av det mest fantastiska ingenjörsarbete som världen någonsin skådat (för att
citera pressinformationen). Den dyrbara
kolfibern har även använts till andra delar
av bilen, till exempel i den fasta vingen på
bakluckan och delar av inredningen.
Nya Bentley Continental GT3-R erbjuder
bara plats för två åkande. Baksätet saknar
stolar och är inte avsett som annat än ett
rent reservutrymme för eventuellt (lätt)
bagage. Men de två personerna i bilen garanteras hissnande kör- respektive åkupplevelser. Härtill ska resandet vara både tyst
och bekvämt - för det är ju en Bentley! GT3R är den mest avancerade gatbilen från
Bentley och det är den mest dynamiska
och involverande Bentley hittills i historien.
Det kan ju vara bra att veta att i priset ingår också fyra års fri service.
Bilarna handbyggs i Crewe och trimmas av
Bentley Motorsport division och kommer
bara att tillverkas i en liten begränsad serie

av 300 stycken. Köparna kommer bara att
få välja en enda färg, Glacier White med
påklistrade gröna fartränder och svarta
hjul. De först sålda bilarna kommer att levereras i slutet av året.
Företagsledaren Wolfgang Dürheimer säger så här om bilen:
”Känslan av att köra den nya Bentley Continental GT3-R är häpnadsväckande och den
tar den dynamiska förmågan till nya nivåer. Vi blev så inspirerade av racern GT3 att vi
ville skapa någonting speciellt extremt för
att köra på väg. Vi firar Bentleys passion för
att bygga enastående bilar för dem som
älskar att köra. För att uppfylla kraven för
en äkta Bentley måste GT3-R vara den lyxigaste Grand Tourern någonsin och den här
bilen förskjuter vårt varumärke, som står
för kombinationen av lyx och sportighet,
ytterligare ett steg.”
Så nu bygger Bentley ännu en superprestandabil som slår allt annat. Frågan är bara
var man ska kunna köra med den här bilen
för att få ut det den är bäst på, nämligen
extrem fortkörning på vanliga vägar. I Sverige finns det ingenstans där sådan körning är tillåten mer än på bana. Ska man
vara tvungen att hyra in sig på Kinnekulle
Ring bara för att få bekräftelse på att bilen
man har köpt verkligen motsvarar de löften om GT3-R:ens prestanda som man fick
av bilförsäljaren? Kanske räcker det för de
flesta av oss att välja den timidare och billigare Bentley Continental V8 S (0-100 på 4,5
sekunder och toppfart 309 km/t) i alla fall?

25 ÅR MED MIN FRUE
SIN 20/25
Herman Brandt
Vi har passert 25 år ,med vår Rolls-Royce
20/25 hp Sports Saloon by Thrupp & Maberly (GXB51), som eies av min kone.
Den kom for salg her i Bergen på høsten
1988 og vi falt for denne begge to. Bilen
har en historie fra England selvfølgelig
hvor første eier var Lady Baird of Soughton. Hun var gift med en høyt dekorert
offiser fra første verdenskrig. Foruten
tilværelsen rundt Middlesex har bilen og
hatt adresse Park Lane i London.
Senere ble den eksportert til Transvaal
i Sør-Afrika før retur til England og til
Norge i 1986. Da ble bilen lakkert og ny
clutch montert. Den gikk gjennom en
eier til før vi overtok den i 1988.
Bilen var i ganske god stand og har ikke
gått gjennom en total restaurering. Jeg
måtte ganske snart gå gjennom de vanligste oppgraderingene som var nødvendig:
Radiatorinnmaten ble byttet for motoren

gikk varm i bakker som vi har en god del
av på Vestlandet. Ladingen var dårlig,
men det var bare en av børstene som hadde satt seg litt fast i holderen i dynamoen.
Startmotoren ble overhalt og magneten
likeså. En av siderutene hadde en sprekk
og ble fornyet. Nye bremsebånd ble montert og en del overføringer fikk sprøytet
på metall og dreiet til riktig dimensjon.
Jeg demonterte hele forstillingen og monterte nye kingbolter og fjærboltene ble og
skiftet. I neste omgang ble bakakslingen
tatt ned og gått over.
Ved full tank ble det observert en lekkasje og bensintanken tatt ut. Her lå en liten
stein mellom beslagene og hadde gnagd
hull over lang tid. Tanken ble luftet godt
ut og fyllt med vann og lodding kunne
gjøres trygt.
Bensinmåleren så ut som den var ødelagt
og en ny måler fikk jeg tak i uten at det
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hjalp. Da la jeg rett slett opp nye ledninger for måleren og da var alt i orden.
De største investeringene har vært at siden topplokket hadde en sprekk som
riktignok var ”sydd” ble et nytt bestilt og
montert.
Vibrasjonsnivået i bilen synes jeg ikke
var godt nok for en Rolls-Royce. Det ble
montert en nyprodusert mellomaksling,
men den var ikke i balanse. Den ble balansert på nytt her i Bergen og da ble vi
fornøyd. Sist vinter demonterte jeg de
små differentialene til bremsene. Der var
ingen slitasje og ble bare rengjort og lakkert.
Da vi kjøpte bilen i 1988 så vi at dekkene
var litt slitt. Vi kjørte med em noen sesonger og fikk så nye dekk. De er nå slitt
ut og neste sett dekk er montert.
Vi har ikke vært redd for å bruke bilen.
Her i Norge har vi vært turer på Vestlan-

det med tur til Geiranger og opp på Dalsnibba som et høydepunkt sammen med
andre veteranbiler. Noen hadde problemer med koking, men ikke vår 20/25.
Vi har hatt bilen to ganger til Danmark
og to ganger til England. Vi i Bergen er
ønsker fergen til England tilbake.
Den sluttet desverre å gå for flere år siden, og med billige flybilletter er det vel
tvilsomt om den kommer tilbake.
Vi kjører noen brudepar av og til og er
ellers med på forskjellig vi blir spurt om.
I år kjørte vi i Hovedprosesjonen på 17.
mai, og var med i tv-programmet ”Norge
Rundt”.
Annen hvert år går veteranbilløpet
”Vossarudl’n” og i år deltok vi med inviterte gjester fra østlandet som aldri hadde
vært med på noe liknende.
Jeg tror de ønsker å være med ved en
sener anledning.
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Eksklusiv
markering
Tekst og foto: Ivar Engerud

S

iden det var ganske nøyaktig 110 år siden Rolls og Royce
møttes, hadde de invitert en liten, men eksklusiv gruppe RollsRoyce-modeller til en egen klasse på Concorso d’Eleganza Villa
d’Este. Fra en av de aller eldste Silver Ghost-modellene i verden
via de viktigste typene opp til 1960-tallet.
De beste av dagens kunder var også invitert, så hele den lille
landsbyen ble invadert av Rolls-Roycer kjørt inn fra hele Europa og nye modeller vist av fabrikken. Blant annet kunne kundene glede seg over premieren på den nye Waterspeed Collectionutgaven til minne om Donald Campbells fartsrekord på Lago
Maggiore ikke langt fra Como-sjøen i 1937.

EKSKLUSIV MARINEHYLLEST: Også Rolls-Royce er på spesialutgavehakket med sine
nyeste modeller. Den foreløpig seneste er Phantom Drophead Coupé Waterspeed Collection. Den er en hyllest til Sir Malcolm Campbell og hans rekordbåt Bluebird K3 som satte
verdensrekord med 203,3 km/t 1. september 1937. Publikumspremieren på Villa d’Este
hadde sin relevans i at Campbell satte rekorden i nabosjøen Lago Maggiore – og den var
selvsagt drevet av en Rolls-Royce-motor. Den gnistrende blåfargen på den spesialbygde
modellen er selvsagt «Maggiore Blue».
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XXL: Joda, du får Phantom i ganske lang utgave hvis du har behov.

FAMILIEJUVEL: Denne 1908 Silver Ghost Roi des Belges Barker har vært i Mark de Ferrantis familie i England siden 1965. De er kun andre eier på denne bilen som er en av de
eldste og mest originale gjenværende Silver Ghost-modellene i verden.

TETT TRAFIKK: Ikke noe sted i verden er tettheten av Rolls-Royce og store BMW-sedaner
større enn i Cernobbio i forbindelse med Concorso d’Eleganza Villa d’Este i slutten av mai
hvert år.

Anthony Bamfords Phantom II Continental, chassi nr 125 RY, Cabriolet de Ville by Gurney Nutting 1934
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SJEFEN: Rolls-Royce-sjefen Torsten Müller-Ötvös var selvsagt på plass. Han har holdt rattet som sjef for selskapet siden 2010.

TRADISJONER: Alle Rolls-Royce-modeller har en variant av den berømte grillen – fra
starten til i dag.

SUPERSJELDEN: Wraith-modellen kom første gang i 1938, og denne Park Ward-bygde
Sedanca de Ville er definitivt en av de mest eksklusive og sjeldne av de 492 bygde bilene i
årene 1938 og 1939. Eier er Rolls-entusiasten Norbert Seeger fra Liechtenstein.

STASJONSVOGN: Rolls-Royce lagde ikke noen egne stasjonsvogner, men denne 1959 Silver Cloud I har fått et såkalt «Enclosed Estate»-karosseri signert Harold Radford. Eies av
Marcello Fratini, Italia.
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Farväl

till

Rockingham
Efter fem år av ofta vått, stormigt, regnigt
(ibland allt på en gång) RREC Annual
Rally weekend på Rockinghams ägor, var
det så dags för den sista rallyweekenden
där. Denna sista gång bjöd det dock på
soligt väder och +25 grader - många ansåg att detta var den bästa hittills och passade bra som ett ”farväl till Rockingham”!

N

u ser vi fram emot 2015 och de nästa
fem åren på fantastiska Burghely House,
vid Stamford, inte långt därifrån.

G

äster på fältet var denna gång Vanden Plas Owners Club och de visade upp
några Vanden Plas Princess, stora och
små, varav några 4 litre R med BMC:s
version av Bentley Javaprototypkarossen
och Rolls-Royce F-60-motorn. Dessutom
hade medlemmar av Continental Elegance Section (mestadels bestående av
Phantoms) sin lilla plats och tält med för-

friskningar. De tog en runda runt Rockingham Castle, med både greven och
hans fru och son som passagerare och
återvände i kortege till fältet, där något
svalkande erbjöds.

H&H

-auktionen startade redan
på fredagskvällen med inbjudan till deras
tält för förhandsvisning av det som skulle
bjudas ut på lördagen.

M

ycket folk strosade runt på lördagen (en del med sina hundar) i det soliga
vädret med ett leende på läpparna, dukade upp sina picknick-korgar från bakluckan och njöt av tillvaron. En Merlinmotor stod uppställd för demonstration
och drog igång sitt vrålande motorljud
emellanåt (och störde idyllen).

V

id bespisningstältet - där allehanda
läckerheter fanns att köpa - spelade även
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de glada jazzgubbarna upp sin smittande
musik. Förutom alla tält med diverse biltillhörigheter, kunde nu även damerna
inhandla smycken, kläder och accessoarer av all de slag längs huvudstråket bland
tälten. Flera seminarer hölls och Clubshopen var även den flitigt besökt. Naturligtvis fanns vår gode svenskvän från
Irland, James Black, på plats med artiklar
både för bil och person (whiskyn hade sinat redan på lördagseftermiddagen!).

Saturday Night Fever

Så var det då dags för kvällens återupplevande av det tidigare så populära dinner
and dance-eventet, förlagt till The Three
Swans Hotel i Market Harborough. (Speciellt intressant att se utgången av det hela
då undertecknad och make stod för organisationen av denna.) En del gäster fanns
på samma hotell och andra som bodde i
närbelägna Rockingham Forest hade buss
fram och åter för kvällen.
Champagne bjöds på vid ankomsten och
strax efter spelades kvällens klassiska del
upp: Corinne Page (sopran) coh Gerard
LeClerk (cello) bjöd på en fantastisk halvtimmas underhållning. Gerard LeClerk
är för övrigt ordförande för den nyligen
startade Romand Section - och i sann
klubb-anda bjöd detta par på sitt musicerande!

T

rerättersmiddag serverades och
medan vi väntade på desserten passade
ordföranden Duncan Feetham på att säga
några väl valda ord, följt av Australiens
RROC-ordförande Kim Stapleton, som
föreslog att man skulle besöka deras trakt
och uppleva nåt rally down under!
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U

nder och efter middagen hade vi nöjet av att lyssna och dansa till The Millenium Jazz Band, en grupp av sex duktiga
musiker som fick det att spritta i benen!
Och det gjorde det speciellt för en av den
engelska nordöstra sektionens medlemmar, Jeff Dennis, som visade sig vara en
riktig danceman och höll igång värre än
Michael Jackson - speciellt oroande blev
det då någon sade att han hade haft en
hjärtinfarkt för några år sedan! Men när
undertecknad förhörde sig om hans hälsotillstånd, så fanns det inget att klaga på
- han mådde toppen av att studsa runt!

S

öndagen, fortfarande med sol och
värme, kom och med den nya aktiviteter
på fältet. Auktionen i H&H-tältet satte
fart och bland de bilar som fanns att bjuda
på var en Rolls-Royce Silver Cloud 1 1957
i ett förskräckligt tillstånd, då den varit
utsatt för brand - här kan man snacka om
vrak! Det påstods att en av ägarna varit
Zsa Zsa Gabor! Den såldes i alla fall för
£9.800!
Så var det då dags för Concours
d’Elegance. De putsades och donades
bland bilägare som anmält sig för bedömning - domare syntes åla sig under, i och
emellan fordonen och huvudet under huven för att granska motorer.

E

n gammal bekant dök upp! Ni som deltog i Schwarzwald-rallyt kanske kommer
ihåg Jonas Trachsel från Schweiz (han
som fick ta hem Hälge-älgen som tröstpris!). Nåväl, hans dröm hade alltid varit
att köra till England i sin 20/25 Hp 1932
för att delta i bedömning och parad. Och
det var verkligen hans dag: Han tog hem
både en blå rosett för First Class Elegance
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OCH en lila för Touring Class First! Gissa
om han pöste! Well done, som de säger
engelsmännen. För informations skull så
gick första priset First Concours Price till
en Bentley 4 1/4 litre. Numera är det dock
så att vinnarna inte får ta med eller behålla sina troféer - det blir en stunds glädjerus och sedan tas de tillbaka till Hunt
House för nästa års lyckliga vinnare!

E

n ny kul grej - ganska intressant - tilldrog sig detta året: Körlektioner i en 100
år gammal bil (en 1913 års Silver Ghost)!
Mermie Karger, ägare av slik, ställde den
till förfogande för personer under 45
år, som aldrig hade kört eller suttit i en
gammal bil. Så på söndagseftermiddagen
kördes det och svängdes runt och backades på en avsides plats på fältet. Mermie
visande ett oerhört tålamod i att förklara
för dessa ovana förare hur det går till.

Kanske det bidrog till att få lite ungt blod
i klubben?

S

öndagen avslutades med en magnifik uppvisning av RAF’s Battle of Britain
minnesflyg. Ett Spitfire- och ett Hurrican-plan snurrade, roterade, loopade och
svängde runt på ett mästerligt sätt ovanför våra huvuden!

N

är man tittade ut över fältet, glimmade alla dessa bilar i solskenet, dock
verkade det inte vara riktigt så många
tusen som andra år - men väl en mäktig
syn! Nu hoppas vi på lika många eller fler
besökare till nästa års event vid BurghleyHouse! Tilläggas kan kanske att lördagskvällen gick strålande!

Mona-Lisa Illingworth
Rapporterade från fältet
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Träffen i Kalmar län

Fem Bentleys (inklusive Stefan Noréns
två) och fem Rolls-Royce samlades hemma hos undertecknad på Tveta Gård.
Efter hand som bilarna droppade in parkerade man som vanligt runt fontänen.
RREC bjöd på kaffe och färdplanerna
gicks genom.
Det 2012 färdigställda dubbelgaraget med
liten hobbyverkstad förevisades. Inne i
garaget finns en mängd förstoringar från
tidigare RREC-möten, mestadels fotograferade på Öland.
I samlad tropp gav vi oss i väg den korta
biten till Skansen Hotell och Restaurang,
strategiskt beläget intill stadens hamn.
Ägaren Stefan Norén började med att visa
en otroligt fin modell av en äldre Bentley
i trampbilsformat. Ingen av oss trodde
att Stefan verkligen tillåtit en så fin bil att
”misshandlas” av yngre förmågor. Men
där hade vi fel. Skicket visade inga spår av

ovarsam körning, så barn och barnbarn
måste vara av ett väluppfostrat släkte.
Nyfikenheten var stor när Stefan tog oss
vidare till de nedre regionerna av huvudbyggnaden. Där förvaras nordens största
samling whisky, totalt ca 1 200 sorter.
Ganska snart förstod vi att våra enkla
flaskor hemma hade haft svårt att platsa.
Den finaste flaskan hade en intressant historia: Efter att ha legat på havets botten i
många decennier bärgades lasten. Endast
tre flaskor såldes till kunder i Europa för
150 000 kronor per styck. Stefan var en av
de tre lyckligt lottade. Enligt Stefan väntar
nu köparna - spridda över världen - på att
någon av dem ska släppa sin dyrgrip på
auktion. Då får man veta om man gjort
ett klipp eller ej.
Vi intog en utsökt buffélunch på Skansen.
Därefter satte vi oss i bilarna för fortsatt
färd till Strömsrums gods beläget strax
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söder om Mönsterås. Den långa allén förde oss fram till det största
träslottet i Sverige. Vi anvisades att
parkera på en jättelik, cirkelformad
och nykrattad grusgång intill huvudbyggnadens entré. Vi togs emot av
värdarna, friherreparet Thomas och
Katarina Rappe. Sekonderad av sin
hustru gav Thomas en mycket intressant redogörelse för godset och dess
historia. Arealen är på 5 000 ha, vilket gör gården till länets största. De
av åhörarna som är intresserade av
jakt lyssnade särskilt noga när berättelser om älgtätheten togs upp och
vildsvinsjakt beskrevs. Vi drömde
nog lite varstans att få vara med en
gång.

Promenaden genom den sagolikt
vackra parken, vars stigar till stor del
gick intill Alsterån, var en höjdare.
Aldrig har vi sett en så tät samling
liljekonvaljer, dessutom utbredd på
många fotbollsplaners yta. Måste
vara en syn vid blomningen, som nu
tyvärr var överstånden. Månghundraåriga träd hade tack och lov överlevt alla stormar. Fast några strök
med under stormen Gudrun. Vid de
branta stränderna av Alsterån, samt
ute på små öar, växte stora partier av
den sällsynta safsabusken eller jätteormbunken.
Före avskedet berättade Thomas
aningen ödmjukt att han just håller på med renovering av ett gammalt fordon. Därför blev han glad
för RREC:s tack; ett presentkort från
vuxendagiset Biltema.

Rune Johansson

,
distriktsansvarig RREC-Kalmar län/
Öland

Thomas nämnde att han var 8:e generationen Rappe som övertagit
skötseln. Han var relativt ung vid
tillträdet och bävade för vad som
väntade honom. Men det har gått bra
och familjen har trivts med det tunga
ansvaret. Tre döttrar och en son låter
tryggt beträffande kommande tronföljd.
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Forårsrally

i Silkeborg
den 29-31, maj 2014

Sædvanen tro, afholdtes årets forårsrally i Kristi Himmelfartsferien, denne gang i Silkeborg, hvor vi havde været en gang tidligere i 2004. På samme
hotel som sidst.
Mange deltagere valgte, at ankomme
allerede om onsdagen før den officielle start, som jo altid er på selve Kr.
Himmelfartsdag, hvor de på uformel
basis kunne spise aftensmad efter en
lang køretur fra hele landet og ikke
mindst slappe af i hyggelige klubmedlemmers lag.
Allerede tidligt næste morgen var der
registrering og udlevering af rallyskilte og kørevejledninger på Søtorvet
i Silkeborg, medens man kunne nyde
en kop kaffe med morgenbrød og

samtidig stille alle de flotte køretøjer
til skue for offentligheden.
Herefter lod man alle køretøjerne
blive stående på Søtorvet, naturligvis
under behørig overvågning af frivillige vagter, medens alle deltagerne gik
ombord på ”Hejren” som er et af de
mere moderne og lidt større motorskibe, der besejler Silkeborgsøerne
med guidet forklaring hele vejen.
Herfra kunne gæsterne nyde hele det
flotte sceneri samtidig med at de blev
sejlet helt frem til det kendte, gamle
Hotel Julsø, der ligger et par timers
sejlads fra selve Silkeborg, hvor man
skulle indtage sin frokost i nærmest
historiske omgivelser.
Tilbagesejladsen var kl. 14.30, hvor
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skibet sejlede den direkte vej tilbage
til Søtorvet, så alle kunne nå at komme tilbage til hotellet og straks gøre
sig klar til at deltage i årets generalforsamling, som var aftalt til kl. 1800.
På mødet, hvor formanden og sekretæren i år var på valg, blev det
vedtaget, at formanden fortsatte i
yderligere to år, og en ny sekretær,
Jens Georg Hansen, Ålborg som har
været medlem af klubben via sin hustru Grete Butler i 10 år, blev valgt ind
i bestyrelsen som sekretær, idet Sø-

ren Markdal allerede sidste år havde
meddelt at han ønskede at blive afløst
fra i år.
Vi takker Søren Markdal for mange
års dygtig og engageret indsats for
klubben, og ønsker ham et fortsat
godt medlemskab som mening medlem i mange år endnu.
Formanden meddelte ligeledes at han
ønskede at der ville komme en afløser
senest om 2 år, idet Hunt House i sine
regler foreskriver at man maksimum
bør sidde i 6 år for en samlet periode.
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holdesteder, uden at man blev væk fra
hinanden.
Denne opdeling fungerede perfekt,
og betød at alle kunne føle sig komfortabelt i godt selskab, uden at være
nervøse for at miste ruten.
Dog bør det nævnes, at der var udarbejdet en så god kørebeskrivelse, at
det næsten ville være umuligt at køre
forkert. Hatten af for dette forberedelsesarbejde – det fungerede og alle var
tilfredse hermed.
Første køretur var til toppen af Himmelbjerget, hvor vi kunne gå det sidste stykke op til tårnet, eller blot blive
på P-pladsen og nyde de flotte køretøjer og hygge med de andre deltagere.
Næste etape var en rute rundt om
og nedad af ”Bjerget”, som jo med
sine 172 meters højde er Danmarks
næsten højeste punkt. Her gik ruten
gennem nogle utroligt smukt beliggende ruter gennem skov og landskab
ned til Svostrup kro, som er en rigtig

Om aftenen var hele selskabet samlet
til uformel sammenkomst med forudbestilt middag, hvor aftenen blev
garneret med et raskt ”Amerikansk
Lotto” – vel at mærke, hvor man blot
fik udleveret 10 lodder hver, GRATIS
og dermed kunne vinde mange flotte
præmier til værdi af 100 kr op til hele
2000 kr. pr. stk.
Gevinsterne var alle blevet sponsoreret af vor næsten altid deltagende
svenske stamgæst Anders Rodins
fra Rodins Auto i Trollhättan, hvor

de beskæftiger sig med handel med
Rolls-Royce og Bentley samt vedligeholdelse og renovering af de skattede
automobiler. Vi takker Rodin for de
flotte præmier.
Allerede næste morgen tidligt gik
det løs igen, idet der var afgang fra
hotellet til dagens køretur, hvor man
som noget ny og godt, var opdelt i
mindre køregrupper af 7-10 køretøjer, hvor der var en forankørende og
en bagvedkørende, som havde ansvar
for at alle kom frem til de forskellige
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gammel bindingsværks gård, som er
indrettet til en af landets hyggeligste
Kroer, med antikviteter og gamle ting
overalt.
Her fik vi en stor righoldig frokostbuffet, med efterfølgende ost og kaffe, som kunne nydes samtidig med
at man gik rundt og besigtigede det
næsten museumsagtige Hotel og Restaurant.
Efter afgangen fra Svostrup Kro gik
turen til CC-Cars i Ans, som er en af
landets eneste store og professionelle
forhandlere af retro- og veteranbiler
samt classic cars og alt andet, der kan
kombineres hermed – Et rigtigt interessant handelssted at besøge eller til
at købe eller sælge sine gamle biler,
hvis man skulle ønske det.
Her blev vi budt på kaffe og flotte kager med RR-Logo, så man skulle tro at
det var et helt kæmpebryllup – tak for
kage og kaffe.
Kl. 16.00 var alle tilbage på hotellet,

og der var hermed et par timer til at
hvile og hygge og gøre sig klar til den
store festmiddag, såkaldte Gallamiddag, hvor mange bærer lange joler og
Smoking – det er virkelig en festaften,
hvor der også i aftenens anledning var
sponsoreret ekstra musik fra Henrik
& Vivi Frederiksen under middagen.
Vi takker Henrik & Vivi for det flotte
tilskud.
Senere på aftenen blev vi frekventeret
af an fantastisk ”Glas-Musiker”, der
havde lært kunsten fra sin far og optrådte med fantastiske musikværker

på randen af små og store glas.
På et tidspunkt skulle han naturligvis hente formanden op, og spille et
par strofer på glassene, hvilket var
utroligt svært. Hermed kunne man jo
tydeligt forstå at det var en fantastisk
kunstart, helt for sig selv.
Under aftenen blev der holdt de sædvanlige officielle taler fra formand,
udenlandske deltagere og andre, der
kunne ønske sig ordet, og der blev
også delt gaver ud til arrangørerne,
som bestod af Klaus Bering, Søren
Markdal og Hans Jørgen Enemark
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med hustruer, som jo alle har gjort et
stort arbejde for at det hele skulle lykkes.
Søren Markdal fik også en flot flaske
”gammel Rom”, som tak for god indsats gennem alle årene som bestyrellsesmedlem, formand og sekretær.
Aftenen fortsatte herefter med dans
og musik til sent på aftenen, hvor alle
morede sig og hyggede i stor stil. Flot
arrangement.
Selve præmieuddelingen for de flotteste køretøjer skulle vente til om
lørdagen, efter morgenmaden, idet

løbsledelsen mente at det ville tage
for lang tid at gennemføre det på selve
galla-aftenen. Det betød desværre at
en del af gæsterne ikke fik denne del
med, da de var nødt til at køre tidligt
fra hotellet for at komme rettidigt
hjem.
Således blev der samlet til præmieuddeling kl. 10,30, hvor følgende præmier blev uddelt:
Bedste Bil før 1945 - blev vundet af
vor altid deltagende Rolf Kuhnke, fra
Tyskland, medlem af the board i Hunt
house, der havde medtaget sin senest
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nyanskaffede Rolls-Royce 20/25 fra
1932, med 3-position Drop-head
Coupe, i Guerney Nutting-Style. Den
var valgt med overbevisende flertal
blandt alle stemmer. Vi ønsker Rolf
Kuhnke tillykke med præmien.
Bedste bil fra 1945-1975 – Rasmus
Damsgaard, Herning. Bilen der blev
præmieret var næsten enstemmigt
valgt som den flotteste, og tilmed var
det en bil, der næsten til forveksling
lignede Kongehusets Store Krone,
en Silwer whright fra 1957. Rasmus
Damsgaard havde selv været primus
motor for at få den adskilt og samlet
igen i hele den fantastiske restaureringsproces, han havde ladet bilen
gennemgå over flere år. Resultatet var
utroligt vellykket. – Tillykke til Rasmus Damsgaard.
Bedste ”Young Cars” efter 1975 – blev
sædvanen tro vundet af Björn Prytz,

Sverige for sin fantastisk flotte Bentley
Azure fra 1997, som er så flot, trods at
den bliver brugt til megen kørsel, at
man næsten ikke kan se at den overhovedet har kørt, selvom den snart er
over 17 år gammel. Vi ønsker Björn
prytz tillykke med præmien, som han
har modtaget mindst tre år i træk.
Årets ”Dummepræmie” blev i år givet
til vort medlem John A Petersen, for
sin præstation, ved at tro at en benzintank i en gammel 20 HP, landaulet er uudtømmelig. Dette medførte
at han standsede gruppen i et pænt
stykke tid, før en god ”ven” kunne
komme med en ekstradunk på 5 liter,
der betød at han lige kunne nå hen til
næste tank. Vi ønsker John A. Petersen tillykke med præmien.
Vi takker for et godt løb og en god generalforsamling.
Formanden
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Claude
Goodman
Johnson
Bindestrecket

N

är Claude Goodman Johnson
föddes i Datchet i Buckinghamshire, England, den 24 oktober 1864, hade automobilens tid ännu inte infunnit sig i Storbritannien. Hans pappa och hans släktingar i
tidigare generationer var inga stora landägare eller ens särskilt rika personer. Pappan kallade sig handelsman men efter att
ha misslyckats i denna sin yrkesutövning,
sökte han sig till avdelningen för konst
och vetenskaplig verksamhet på South
Kensington Museum i London, där han
med tiden avancerade till kurator. Påverkad av pappan att gilla konst och musik,
kunde sonen Claude beredas en plats i St
Pauls School och senare på South Kensington Art School, genom att pappan
jobbade extra på kvällarna för Bethnal
Green Museum.
JOHNSON

utställningsarrangören

Claude visade sig dock sakna förmåga
för konstnärlig verksamhet. Istället utvecklade han ett slags praktiskt artisteri,
som han hade god nytta av när han fick

Jan Segerfeldt

jobb på Imperial Institute, där han fick
ansvaret att arrangera olika visningar och
utställningar. En av dessa var The Great
International Motor Exhibition, sponsrad av Harry J Lawsons Motor Car Club,
redan 1896. På så sätt kan man säga att
Johnsons särskilda begåvning för att
marknadsföra det moderna påfundet
automobilen började ge frukt. The Motor Car Club var i själva verket en slags
försäljningsorganisation och många av de
framstående personer som sysslade med
bilförsäljning i London gick snart med i
den av Frederick R Simms 1907 startade
Automobile Club of Great Britain and
Ireland (senare ombildad under namnet
RAC).
Det var på Simms rekommendation som
Johnson erbjöds jobbet som klubbens sekreterare, vilket han antog.
Även i detta uppdrag ingick att sköta utställningar och ordna tävlingar, som var
utmärkta sätt att marknadsföra nya bilar
och som redan tidigare hade blivit något av entreprenören och organisatören
Johnsons specialitet.
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JOHNSON den eventansvarige

JOHNSON företagsledaren

En väldigt lyckad attraktion som regisserades av Johnson var 1000 Miles Trial
1900, där de tävlande körde sina bilar
på sträckan London-Edinburgh tur och
retur med åtföljande största möjliga publicitet.
En av de tidiga pionjärerna inom automobilismen i London vid denna tid var
den unge gentlemannen C S Rolls. Han
och Johnson blev snabbt goda vänner.
Vänskapen fördjupades ytterligare när
Rolls vann en guldmedalj i 1 000 Miles
Trial-tävlingen. På galamiddagen efter
loppet överlämnades, på förslag av Rolls,
en check på £ 100 till Johnson som bevis för uppskattningen av det arbete han
hade lagt ner före och under eventet.

Naturligtvis ville Rolls ha med Johnson
som affärspartner när han skulle starta
sin första bilförsäljningsverksamhet på
Brook Street i Mayfair i London, C S
Rolls & Co, 1903. Samtidigt hade Johnson blivit något besviken på den interna
utveckling som hade pågått en tid i The
Automobile Club, så han blev lättad av att
få säga upp sig från sekreterarjobbet och
börja arbeta för Rolls i stället. Johnsons
nya jobb blev i praktiken att sköta affärrerna på egen hand, eftersom Rolls ofta
var borta på motortävlingar, ballonguppstigningar och annat spännande, vilket i
och för sig var till nytta för företaget genom all den uppmärksamhet han drog till
sig i allt han företog sig. Johnson visade
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sig ha god hand med verksamheten. Han
hade givetvis också lämpliga bekantskaper inom media, genom vilka han fick
viss gratisreklam.
Efter det att Rolls och Royce träffats på
en lunch på Metropole Hotel i Manchester en majdag 1904 berättade Rolls
för Johnson att han hade hittat världens
absolut bästa ingenjör. Johnson fick rollen som verkställande direktör och en av
företagsledarna i det nybildade företaget
Rolls-Royce Ltd 1906. Med detta blev han
mycket inflytelserik när det gällde den löpande skötseln av företaget. Genom åren
lyckades han styra det rätt
även i svåra stunder, som
när Rolls förolyckades vid
en
flygplansuppvisning
1910 och under den långa
tid som Royce hälsa var
vacklande. På sätt och vis
var det något av en välsignelse för Johnson att Rolls
inte hade visat något större
intresse för företagsledning under åren tidigare,
så flygplansolyckan, för övrigt den första med dödlig
utgång i engelsk historia,
om än en personlig tragedi, hindrade inte
företagets framgångar nämnvärt.
JOHNSON skaparen av Världens
bästa bil

Johnson hade många goda idéer för hur
man framställer den nya Rolls-Roycebilens positiva egenskaper. Han tog initiativ till att köra ett 15 000 miles tillförlitlighetsrally med Englands vid tiden
mest tillförlitliga bilar, Rolls-Royce Silver
Ghost, följt av London-Edinburgh-loppet

och senare deltagande i Alpine Rally på
den europeiska kontinenten. Det var så
Rolls-Royce Silver Ghost blev världens
bästa bil i reklamen, som Johnson låg
bakom. Det är inte ägnat att förvåna att
det var Johnson som 1911 tog initiativet
att anlita konstnären Charles Sykes för att
förse bilarna med en lämplig kylarprydnad, The Spirit of Ecstasy.
JOHNSON visionären
Det var också Johnson som föreslog Henry Royce, som hade kollapsat av överbelastning och slarvig mathållning, att
lämna den dagliga skötseln
av fabriken till andra och
dra sig halvt tillbaka från
ledarskapet och bara vara
med i konstruktionsarbetet av de kommande RollsRoycebilarna med kontoret
hemma i bostaden. Johnson
kom också på den briljanta
idén att skaffa ett vinterhem
i Canadel-sur-Mer nära Lavandou på den franska Rivieran, (för övrigt granne
med hans egen Villa Jaune)
där Henry Royce kunde vila
upp sig under konvalesensen under överinseende av en sjuksköterska, Ethel Aubin. När han så orkade, kunde han ägna
sig åt konstruktionsarbete tillsammans
med en ditrest liten grupp ingenjörer. På
så sätt kunde Royce hållas borta från löpande företagsledande uppgifter och bara
ägna sig åt det han var bäst på medan
Johnson skötte företaget. Därmed kunde
Johnson också staka ut de övergripande
visionerna för verksamheten. Det var på
hans förslag som styrelsen för Rolls-Royce Ltd bestämde sig för att hålla sig till en
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enda modell i produktionen (40/50 Silver
Ghost från 1906 ända fram till 1922, när
den mindre modellen 20 hp introducerades parallellt). Därmed säkrade Johnson
företagets trygga ekonomi, som ytterligare förbättrades av att man startade tillverkning av pansarfordon för militären
och gav sig in i flygmotorbranschen, samtidigt som man byggde upp ett världsrykte för extremt hög produktkvalitet, som
inte något annat samtida industriföretag i
bilbranschen ens kom i närheten av. Man
kan nog säga att Rolls-Royce aldrig skulle
ha blivit ett så världsbekant företag om
det inte hade varit för marknadsföringsgeniet Claude Johnsons entreprenörsanda och hans storslagna och effektiva sätt
att framhäva bilarnas förtjänster. Han var
verkligen en anmärkningsvärd personlighet. Trots detta är han tämligen okänd för
de flesta utanför Rolls-Royce-entusiasternas skara.
JOHNSON personligen
Även om Johnson alltid arbetade hårt
fann han också tid för annat. Sin förkärlek för konst hade han ärvt från sin far.

Han älskade teater och klassisk musik.
Han beundrade landskaps- och porträttmålaren Ambrose McEvoy och den stora
favoritkompositören var Claude Debussy.
Han gifte sig med Fanny May Morrieson
1891 och de fick sex barn. I ett senare äktenskap med Evelyn Maud 1919 fick han
en dotter. Johnson stannade på sin post
som verkställande direktör ända fram
till dödsdagen. Hans bortgång drabbade
företaget allvarligt. Hans plats övertogs
tillfälligt av brodern Basil. Det finns uppgifter om att han hade fått ett erbjudande
om att bli adlad med en knighthood men
att han tackade vänligt nej. Vid sidan av
jobbet hann han också att skriva en bok
om bilismens tidiga historia (The Early
History of Motoring), som publicerades
postumt 1927.
Sorgligt nog drabbades han av en förkylning som övergick i lunginflammation.
Det sägs att hans hälsotillstånd förvärrades ytterligare av att han, trots inrådan att
avstå, deltog på en släktings bröllop. Han
avled i sviterna av sjukdomen på Adelphi
Terrace House, Robert Street, London
NW1, den 12 april 1926, 61 år gammal.

Vi utför service och reparationer
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
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n Bentley 3 1/2 litre från 1936 (B25GP) blev utsedd som segrare
i årets Palos Verdes Concours d´Elegance som hölls i Trump National
Golf Club på Rancho Palos Verdes i Californien, USA, söndagen den 14
september. Bilen ägs av Brooke och Gary D Moore från den högt belägna
förstaden till Los Angeles kallad La Canada Flintridge.
Bilen har inte fått behålla sin originalkaross utan den har byggts om till
ett fantasiutförande som ska påminna om B27LE, den så kallade Embiricos Bentley 4 1/4 litre från 1938, som vi har skrivit om tidigare här i Bulletinen och som ursprungligen bara gjordes som en one-off coupé från
en design av Portout.
Den avgörande skillnaden mellan Embiricosoriginalet och den här prisbelönta kopian är att den senare är en cabriolet. B25GP hade, när den
levererades till Sir Ernest Cain, Baronet, den 15 juli 1936, ett helt annat
utseende med en coupékaross från Gurney Nutting.
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Lasse Amarald
Teknisk samordnare
Buskudden 4, 18594 Vaxholm
Tel: 08 541 37279, 0707 774035
Epost: lasse@brollopsbilar.se
Göran Berg
Kontaktperson, If försäkring
Klavaslättsvägen 112, 26995 Båstad
Tel: 08 765 3103, 0431 366531, 0708 108118
Epost: goran.berg@rrec.se
Michael Andersson
Kontaktperson/Besiktningsman MHRF försäkring
Björnhuvudv 10, 184 93 Åkersberga
Tel: 08 54354376 må-to 8-17.00
Epost: michael42@telia.com
Anders Rohdin
Besiktningsman MHRF försäkring
Rohdins Automobile Service AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan
Tel: 0520-10806 Epost: anders@rohdins.se

Distriktsansvariga

Skåne, Halland
Göran Berg, Båstad, 0708-108118,
goran.berg@rrec.se
Öland o Kalmar län
Rune Johansson, Färjestaden, 076-2247705
runepolis@hotmail.com
Västergötland, Göteborg och Bohuslän
Ola Germundsson, 070-2791590
olagermundsson@gmail.com
Jönköpings-, Kronobergs och Blekinge län
Rolf Eriksson, Tingsryd, 070-6525630
genesmala@gmail.com
Södra Stockholm, Södermanland, Östergöland
Kalle Giertz, Grödinge, 0705-229258
kalle.giertz@telia.com
Norra StorStockholm, Södra Uppland, Västmanland
Rune Sahlberg, Spånga, 070-9975917
rune.sahlberg@telia.com
N Uppland, Dalarna, Norrland
Roberth Nironen, Gävle, 070-3991765
roberth.nironen@rrec.se

Bestyrelsen RREC Danish Section
Formand
Jens Kjaerulff
Ansvarsh redaktör
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
familien@kjaerulff.net

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

Bestyrelsemedlem Teknisk support
Kim Bögelund Larsen
Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 4147 tlf tid 1600-1800
kim@kimsvintagecars.dk

Naestformand
Henrik Kjaer
Kalundborgvej 204, Allerup, 4300
Holbaeck
tlf. 5944 0816, Mobil 2033 0816
hk@hkvvs.dk

Kasserer
Michael Christensen
Nordre Strandvej 82
8240 Risskov
Danmark
kasserer@rrec.dk

”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”

Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer
Formann
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210
birk@statoil.com

Styremedlem
Jørn Viumdal
Tlf. 908 26 307
jorn.viumdal@biooffice.no

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

Sekretær/Kasserer
Jens E Rønneberg
Tlf. 920 11 268
jensroen@online.no

Varamedlem
Lars Ramsdal
Tlf. 403 09 000
lars.ramsdal@online.no

Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745

Styremedlem
Tom Brubak
Tlf. 908 38 670
Brubak@online.no

Varamedlem
Åge Antonsen
Tlf. 975 77 464
age.ant.rrec.no@gmail.com

Nya Medlemmar
Svenska sektionen
DAH108765 Marcus Dahlqvist

Sundbyberg

MAN108766 Veronica Man-Wernsten Höör
REG108767 Pär Rege

Stockholm

ESK108768 Dr Philip Eskridge

Tärnsjö		

CAR108770 Bengt-Olle Carpenheim Sjöbo
ROS108769 Bengt Rosén

Mockfjärd

TIL108811 Mathias Tillman,

Arboga

KAS108812 Frank Kaså,

Alingsås

Den norske seksjonen
Paal Stenersen, Seilduksgata 4, 0553 Oslo.

Den Danske sektion
Inga nya medlemmar.

rrec scandinavia 78

rrec scandinavia 79

Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666

Vinder af
Morningstar
Award

Indsigt styrker afkastet i
Sydinvest HøjrenteLande
Et gennemsnitligt afkast på 11,0 %*) pr. år over de seneste 5 år. Det er en
del af baggrunden for, at Sydinvest HøjrenteLande har vundet Morningstars Fund Award 2014 – og det viser, at det kan betale sig at investere i
obligationer fra højrentelandene.
Læs mere på opsparing.nu
*) Pr. 1/9-2014. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

