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Bäste Medlem,

Nya formatet på vår Bulletin fick ett
översvallande mottagande. Det är mycket
glädjande att Jan Segerfeldt och Christer
Byhr fått välförtjänt beröm för både
utförande och innehåll i vår tidning.
När du läser detta har vi nyligen
haft årsmöte med rally i Sigtuna. Vid
ordförandeskiftet för ett år sedan ansågs
det vara dags igen för ett årsmöte i
trakten av Stockholm. 2006 hade vi
Ekerö som bas. Jag tyckte mig 2016 ha
funnit den ideala platsen för vår träff och
räknade optimistiskt med att bortåt 50
fordon skulle deltaga. Det blev 30. Enligt
framtagen statistik var deltagarnivån
inte högre än så i Lundsbrunn 2015 och
i Värmland 2014. Därför delar inte alla i
styrelsen min personliga besvikelse över
att inte fler ville anmäla sig. Det är nästan
lika många bilar från ”mitt distrikt” som
från Stockholm, vilket jag naturligtvis är
mycket glad för. För mina småländska
vänner känns det alltid roligt att lägga ner
jobb med distriktsarrangemang.

Många bilklubbar kämpar med samma
problem: Att bara 10% är aktiva i klubben.
Vad gör alla andra medlemmar? Utnyttjar
förmån med försäkringen och låser in bilen
i garaget?
Bäst att avsluta med något positivt:
Tillsammans med Jan Segerfeldt deltog
jag i början av april på Annual Conference i
Hunt House. Dessutom besökte vi Graeme
Hunt och Frank Dale & Stepsons i London,
British Car Museum i Gaydon och Vintage
& Prestige i Grays. Oj, vad många vackra
Bentley och Rolls-Royce vi fick se! Det var
dyrgripar man bara kunde drömma om att
äga. På den senare platsen erbjöds vi åka
på en tur i en sjusitsig 1935 Rolls-Royce
Phantom II Limousine. Jan är så oerhört
kunnig om engelska bilar att man häpnar.
Bättre reseföljeslagare kan man inte få!
Välkomna!

Rune Johansson

ordförande RREC-svenska sektionen

Distriktsansvarig Rrec-Småland & Blekinge
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Kjære medlemmer.
Antar de fleste har klargjort bilene til
kommende sesong for deltagelse i Rally,
bryllups kjøring og turer med familie og
venner.
Det deltok tre norske biler, av totalt 65,
på det danske rally 5-8 mai. Deltagelse på
hverandres arrangementer er hyggelig og
inspirerende.

Tak fra afgående
forman
Jens Kjærulff
Det årlige træf i RREC-DK-sektion er netop
overstået, med deltagelse af venner fra
Sverige, Norge, Tyskland og Frankrig. Det
var en stor succes, der blev krydret med et
fantastisk sommervejr og mange gode indslag, der gjorde at hele turen blev til en
rigtig dejlig oplevelse, med de ædle køretøjer og det gode selskab i centrum.
På generalforsamlingen var formanden og
sekretæren på valg i år, og vi havde begge
ønsket, ikke at modtage genvalg.
Frans Goldbach fra Roskilde modtog valg

Det meste er på plass for Rally Østfold 2016
i Halden 26-28 august. Se presentasjon i
Bulletinen. Program og påmeldingsskjema
finnes på vår hjemmeside.
Den planlagte verksteddag / teknisk seminar ble avlyst grunnet få påmeldte. Det ble
nok valgt en noe uheldig dag, 14.mai. Det
var eneste dagen Patric var tilgjengelig, RR
/ Bentley ekspert fra England. Vi kommer
sterkere tilbake neste år med en mer passende dato.
Ønsker dere en god sommer, og ser frem
til å treffe mange av dere på Rally Østfold.
Med vennlig hilsen

Oddvar Birkedal
RREC Norska sektionen

til ny formand, og som ny sekretær, blev
vor flittige og gode WEB-Master Ole HviidNielsen valgt, således at han nu sidder solidt på alt hvad der hedder kommunikation
i hele den danske sektion.
Efter mere end 22 år som medlem, heraf 8
år som sekretær og sidst 8 år som formand,
mente jeg, at det var tid til lidt luftforandring, så der kan komme nye tanker og ideer
ind i klubbens bestyrelse. Jerg fortsætter
naturligvis som aktivt, menigt medlem og
glæder mig til at deltage i alle klubbens
aktiviteter fremover, dog i fremtiden uden
bestyrelsesansvar.
Jeg vil gerne takke alle for den tilslutning,
jeg har mødt gennem årene og alle de dejlige oplevelser, der har fulgt med indtil nu.
Jeg ønsker begge de nye bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget og takker for et
godt samarbejde med de øvrige bestyrelse-

smedlemmer, som fortsat er Kasserer Michael Christensen, Århus, Teknisk Support
Kim Larsen, Bjerringbro og Næstformand
Henrik Kjær, Holbæk.
Jeg vil også takke den afgåede sekretær
Jens Georg-Hansen for et godt og dygtigt
arbejde med at fremme hele vort kommunikationsniveau i klubben, samt at varetage den udefra kommende informationsstrøm fra udlandet.
I ønskes alle det bedste for fremtiden, med
ønsket om en fortsat god klub, hvor samværet og venskabet sammen med de ædle
biler vil trives i bedste velgående.
Med Venlig Hilsen
EX-FORMAND.

Jens Kjaerulff
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The Hunt House Seminars 2016
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C TI
Luncherna i Stockholm

2016-06-10/12 Årsmöte och Rally i Sigtuna
2016-06-18 Kulturdag i Djursholm med
3 attraktioner mm
2016-08-13/16 Irish flying rally, Lysekil
2016-08-27/28 Sörmländskt slottsrally
2016-09-4/10 Continental Rally 2016 ”Route du
Cidre” Normandie France - Fulltecknad men
väntelista finns!

W

DANSKA
SEKTIONEN

’ CBLUB
LSU
S’ SCT
ST

LUB
S’ C
ST

TH
E EN USIA
YC

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.se

ROLLS R
O

N

O

Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 6

TH
E EN USIA
YC ENTHUS
E
IA
YC

D

I S H S E C TI

Varje månad:
Luncherna i Göteborg
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Kan en person verkligen ha samma namn som världens mest berömda bilmärke, Rolls-Royce? Kanske egentligen inte - men så här blev han i vart
fall omnämnd av journalisterna i den svenska motorpressen. Det berodde
på att han var den enda bilförsäljaren i Sverige som blev anställd att sälja
bilar av märkena Rolls-Royce och Bentley med ensamrätt. Under sina 40

år i branschen (1961-1990) kom han att arbeta för tre olika svenska generalagenter för dessa båda ädla märken. Er redaktör träffade nyligen denna
distingerade gentleman i hans hem på Östermalm i Stockholm för en minnesresa tillbaka till det förflutna.
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Georg Wessmans favoritbil, en Bentley Turbo R, fotograferad vid Tjolöholms slott

P

å visitkortet i tjänsten hos Förenade Bil Import AB i WennerGren Center i Stockholm står
hans riktiga namn, George
Wessman. Han anställdes redan 1960
och då som verkmästare hos Wiklunds
Bil AB i Stockholm. Blott ett år senare
blev han rekommenderad av en försäljare på dieselmotorsidan hos Salén &
Wicander AB, som hade sitt kontor på
Artillerigatan 24 i Stockholm, att börja
arbeta som säljare hos dem. Då hade
Salén & Wicander, som då var svensk
generalagent för Rolls-Royce och Bentley, flera säljare anställda som delade
uppgiften att sälja de två exklusiva
märkena.
George Wessman hade tidigare arbetat för Nordex AB, svenska importörer
av Goggomobil, en liten enkel tysk mcbil med fyra hjul och mc-motor. Tidigt
under 1950-talet hade marknaden börjat översvämmas av den här typen av
riktigt små bilar, för efter kriget var det
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ont om bilar av alla kategorier och små
enkla bilar stod högt på köparnas önskelista. På grund av Suezkrisen 1956
med åtföljande bensinransonering var
det lätt att sälja billiga och bränslesnåla fordon. Men bara några år senare
var marknaden för mc-bilar helt död,
för 1959 kom BMC Mini.
Wiklunds hade innehaft generalagenturen för Rolls-Royce bevisligen sedan
1913 och möjligen ännu tidigare. Samtidigt sålde man förstås även flera
andra bilmärken. Men 1958 tvingades
Wiklunds lämna ifrån sig RR-agenturen. Detta berodde på att företagsledningen gärna ville få börja sälja
det engelska bilmärket Vauxhall och
dessutom amerikanska Oldsmobile.
Vid den här tidpunkten hade Vauxhall kommit med en ny modell kallad
Victor som såg ut som en nedskalad
1950-talsjänkare med panoramaruta,
bred kromgrill och höga fenor och som
man räknade med skulle kunna göra

stor succé på den svenska marknaden.
Det var bara det att det inte var helt
okej att sälja Rolls-Royce och Vauxhall
parallellt, av oförklarliga konkurrensskäl, så man fick ge upp Rolls-Royce
och i stället låta Salén & Wicander ta
över märket. I samma veva avstod man
från att sälja Rover och det uppdraget
togs över av Gjestvangs. Det hör till saken att Wiklunds och Salén & Wicander hade en gemensam huvudägare,
Sven Salén, så det var egentligen inte
någon stor sak att byta agenturer dem
mellan.
När George Wessman kom över till sin
nya arbetsgivare Salén & Wicander
som Rolls-Royce- och Bentleyförsäljare 1961, utgjordes finbilssortimentet fortfarande av Silver Cloud och Sserien (och någon enstaka Bentley S
Continental), som hade funits sedan
1955 och kanske gick att sälja högst
ett par stycken av per år. Men när de
helt nya modellerna Rolls-Royce Silver

George Wessman idag
Shadow och Bentley T-serien introducerades 1966, så tog försäljningen fart
ordentligt och då kunde man komma
upp i tio-femton sålda bilar om året.
Den nya revolutionerande biltypen
med modern självbärande kaross, skivbromsar, nivåreglering både fram och
bak, air condition, automatlåda med
elektrisk överföring från växelspaken
och många andra finesser som gjorde
dem mycket komplicerade, var ett stort
steg framåt rent tekniskt jämfört med
de 1930-talsmässiga Rolls-Royce (Silver
Wraith, Silver Dawn, Silver Cloud) som
dittills hade saluförts.
Nu var tyvärr de tidiga exemplaren
av Silver Shadow inte så befriade från
diverse fel som man kunde önska och
det medförde att en hel del initiala
servicearbeten erfordrades. Modellen
hade nog litet för mycket av ingenjörsglädje, som George Wessman elegant väljer att uttrycka det nu så här
i efterhand. Men på den tiden var han

tydlig och rak när det behövdes, så när
han var i England och träffade sina utländska Rolls-Royce-kollegor internt,
drog han sig inte för att framföra sina
åsikter om det högst otillfredsställande förhållandet att kvalitetsbilarna
hade så omfattande tekniska problem.
Den framförda kritiken ledde till att
fabriken bildade ett särskilt team, vars
uppgift var att se till att alla fel blev åtgärdade men också gjorde uppgraderingar av bilarna för att förhindra uppkomsten av nya problem. Ett exempel
på en sådan förebyggande åtgärd var
att man bytte ut den mekaniska fläkten i motorrummet mot en som var
elektriskt styrd, så kylningen blev mer
tillförlitlig och risken för överhettning
eliminerades.
De första Rolls-Royce Silver Shadow-/
Bentley T-serie-bilarna George Wessman sålde i Sverige var av 1967 års
modell. Det allra första exemplaret av
Silver Shadow, som Salén & Wicander

först använde som demobil, såldes till
Carl Testorf (SRX1321, reg nr AHG635)).
Bilen finns kvar i Sverige än idag och
har haft fem ägare sedan första registreringen 16 september 1966. Nästa
Silver Shadow såldes till R Fahlander
(SRX1331) men den lär inte finnas kvar
i landet. Sveriges första Bentley T bör
vara den som köptes av Dan-Axel Broström (SBX1477, reg nr FYR393), införd
14 oktober 1966 och finns kvar här. Den
har hunnit få elva ägare genom åren.
Nästa Bentley gick till A Carlsson i Gällstad (CBX1502, reg nr APE880) och är
Sveriges tidigaste Bentley T Mulliner
Park Ward Two Door Saloon. Den här
tvådörrade coupén är George Wessmans favorit vad gäller bilens design.
Efter fem olika ägare har CBX1502 varit avställd sedan 2003 och genomgår
för närvarande en totalrenovering hos
Rohdins i Trollhättan. Ytterligare en tidig Bentley som är värd att nämnas är
den standard Bentley T (SBX1800) som
köptes av Victor Hasselblad. George
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Wiklunds hade innehaft generalagenturen för RollsRoyce bevisligen sedan 1913
och möjligen ännu tidigare.
Samtidigt sålde man förstås
även flera andra bilmärken.
Wessman levererade den personligen till honom
i Onsala söder om Göteborg i början av 1967 och
minns att en liten incident inträffade vid leveransen, som gjorde att han plötsligt blev varse
att det var en extremt dyrbar bil han rattade. En
överväldigande känsla av nervositet kom över
honom momentant: Tänk om något mer allvarligt skulle ha inträffat! Förmodligen hade denna
eftertankens kranka blekhet sin upprinnelse i
den omständigheten att George Wessman inte
precis drog sig för att köra litet för fort, när det
gavs lämpligt tillfälle. Men han förträngde snart
oron, lika snabbt som den hade kommit över
honom. Han var nog ändå inte någon sedvanlig
vägbuse, så den dyra kundbilen var i goda händer! George Wessman är noga med att framhålla
att han under hela sin yrkesverksamma tid som
Rolls-Royce-försäljare aldrig någonsin åsamkade
någon skada på någon bil.
En ny Rolls-Royce Silver Shadow kostade vid introduktionen 105 000 kr, en avsevärd summa på
sin tid. Det fanns möjlighet att pressa ner priset
ett par tusen till 103 000, om man valde bort
air condition! George Wessman tycker ändå att
bilen hade ett alltför lågt pris, eftersom den var
en så fenomenal produkt med hänsyn till sin gedigna kvalitet och omfattande utrustning.
Här börjar George Wessman berätta om den
legendariske Mr E Robinson från England, som
på den tiden ansvarade för de tekniska inspektionerna av alla sålda Rolls-Royce och Bentley i
Sverige, mannen som enligt myten var ”inbyggd
i bakluckan”. Han var engelsman uti fingerspetsarna, klädd i fin kostym och hade oklanderlig
stil. Han var bosatt i Bryssel och men hans arbetsområde sträckte sig över hela Europa. Det
var också han som ansvarade för skötseln av det
danska kungahusets Rolls-Royce- och Bentleybilar. Sedan 1945 kom han regelbundet till Sverige,
kanske delvis beroende på att han var gift med
en svenska. Hans schemalagda inspektioner av
bilarna skulle alltid göras två gånger per år och
såväl nya som gamla ägare underrättades i god
tid inför hans ankomst. Mr Robinson kollade
varje bil noggrant och skrev protokoll över vilka
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Vid drottning Elizabeths officiella statsbesök i Sverige 1983 skeppades en RollsRoyce Phantom VI (inte drottningens egen utan RRMC:s engelskregistrerade
demobil i London, sannolikt ch nr PGH116 från 1980, eng reg nr SMB762V) över
från England för att användas som traditionell statslimousine. För att Rikspolisstyrelsens personal skulle tillåtas köra bilen krävdes från svensk sida att bilen
var svenskregistererad, så den fick det fejkade numret HMQ001 (ett olagligt
nummer!). George Wessman var med och hämtade bilen i Göteborgs hamn för
att köra upp den till Stockholm inför besöket.

En elegant svensksåld Silver Shadow från 1960-talet i vacker Stockholmsmiljö

En sobert grönmetallic Bentley Turbo R imponerade starkt på mässbesökarna

Mr Robinson demonstrerade också bilar och det
berättas att han till och
med gav sig av ända till
Sovjetunionen för att
demonstrera en ny bil för
självaste Josef Stalin (för
övrigt en känd
Rolls-Royce-ägare).
åtgärder som behövde göras på bilarna. George
Wessman medföljde på inspektionerna och förde egna protokoll. Alla påtalade fel och anbefallna arbeten åtgärdades sedan hos lämpliga auktoriserade verkstäder, antingen den i Stockholm
vid Kungliga Tennishallen eller Centralgaraget i
Göteborg eller en privat sådan i Malmö.
Mr Robinson demonstrerade också bilar och det
berättas att han till och med gav sig av ända till
Sovjetunionen för att demonstrera en ny bil för
självaste Josef Stalin (för övrigt en känd RollsRoyce-ägare). George Wessman minns att Mr
Robinson inte var särskilt förtjust i MercedesBenzbilar. Så vid ett tillfälle körde George och
han förbi en transportlastbil på vägen fullastad med Mercor. Lastbilen hade kört i diket och
vält. Detta kommenterade Mr Robinson så här:
”What a lovely sight!” (Vilken vacker syn!).
Redan mot slutet av 1960-talet fanns det omkring 30 nya Silver Shadow/Bentley T i Sverige
som omfattades av inspektionerna och fler blev
det. Fabriken i England hade upprättat en lång
lista med modifikationer som varje bil skulle genomgå.
När Mr Robinson slutade med inspektionsresorna av åldersskäl 1967, upphörde de regelmässiga
inspektionerna helt. Anledningen till att att han
inte fick någon efterträdare på posten var att
det helt enkelt hade sålts så många bilar, att det
varken var praktiskt eller ekonomiskt möjligt att
upprätthålla samma förnämliga service längre.
För övrigt är Mr Robinson kvar i Sverige genom
att han vilar på en begravningsplats här.
I samband med att Salén & Wicander tog över
agenturen för Alfa-Romeo under en kort tid på
1960-talet hade George Wessman tilldelats utökade arbetsuppgifter. Före kriget var det italienska märket väldigt exklusivt och relativt få bilar
såldes men efter 1960, när de började tillverka
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Rolls-Royce- och Bentley-montern på Stockholms bilsalong i Älvsjö. Här öppnar George Wessman
dörren till en Rolls-Royce Silver Spirit II för ett par särskilt intresserade mässbesökare.

12

George Wessman fortsatte
som exklusiv representant
för märkena Rolls-Royce
och Bentley med kontor
i Wenner-Gren Center i
Stockholm.
den lilla Alfa-Romeo 1600 GT Bertone-coupén, så
blev det plötsligt mer fart på verksamheten.
En ny epok inleddes i och med att Malmöföretaget Förenade Bil AB tog över agenturen för
Rolls-Royce 1972. Företagets ägare Allan Söderström var god vän med W O Bentley och hade
länge kämpat för att få bli ”Swedish distributor
for Rolls-Royce Motorcars”. Nu förärades Förenade Bil äntligen den exklusiva rätten att ansvara för Rolls-Royce- och Bentleyförsäljningen i
Sverige, något som Allan Söderström var oerhört
stolt över, trots att hans företag redan sålde andra fina bilmärken, bland annat BMW. George
Wessman fortsatte som exklusiv representant
för märkena Rolls-Royce och Bentley med kontor
i Wenner-Gren Center i Stockholm. Där stannade
han som ensam säljare av Rolls-Royce och Bentley till 1990. Ibland sålde han visst en och annan
BMW också.
Under sitt långa yrkesliv hann han således avverka fem olika arbetsgivare, Nordex, Wiklunds, Salén & Wicander, Förenade Bil och slutligen även
BMW Sverige, innan det var dags för honom att
släppa det exklusiva uppdraget och med ålderns
rätt dra sig tillbaka som pensionär. Tyvärr hade
BMW Sverige då bestämt sig för att inte fortsätta med Rolls-Royce och Bentley-försäljningen
i Sverige men BMW hade ju förstås flera egna exklusiva modeller i sitt breda sortiment.
Det kan tyckas märkligt att George Wessman
inte körde en Rolls-Royce som tjänstebil, men
givet gällande skatteregler skulle det ha blivit
alldeles för dyrt för honom. Han fick ju ändå tillfälle att köra många fina märkesbilar i tjänsten
genom åren. Privat kunde han därför hålla tillgodo med betydligt enklare och billigare bilar.
Kanske kan man tro att en man som George
Wessman, som har sålt nya Rolls-Royce och
Bentley i en betydande del av sitt professionella
liv, knappast skulle ha mycket till övers för äldre
modeller av märkena och deras historia men då
tar man fel. Jag lade märke till de höga välfyllda
bokhyllorna i hans lägenhet och förstod genast
att han är en vida beläst man. Här finns också
bilhistorisk litteratur och en del av den handlar
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om Rolls-Royce. Men han har också
samlat in, sammanställt och dokumenterat uppgifter om Rolls-Royce i
Sverige genom åren, från den allra första Silver Ghost som kom hit, kanske så
tidigt som 1911, och listat alla kända exemplar som har kommit hit. Han känner också till allt om de senaste RollsRoyce- och Bentleymodellerna, trots
att det nu är 25 år sedan han slutade
som säljare av märkena.

En annan märklig bil som George
Wessman gjorde i ordning för att köra
på rallyn och tävlingar var en Ford
Special-racer, som han delvis designade själv och renoverade. Ursprungligen var den gjord i Söderhamn på ett
chassi från 1938 parat med en trimmad
Ford V8 och körd som årsmodell 1949.
Med den vann han Motorhistoriska
Sällskapets (MHS) 40/56-rally 1972.

igen. Den besökte han redan 1958, på
den tiden då det var fritt att gå runt
vid banan och depåerna och uppleva
bilar och förare på nära håll.
När Rolls-Royce övergick i BMW:s ägo
2002, så ansåg inte de nya ägarna att
det förelåg behov av en särskild RollsRoyceförsäljare i Sverige. Vid den här
tiden hade George Wessman redan

Han uppmärksammade mig på kopplingen till gamla tider genom att nämna att karosstommarna i aluminium
till dagens Rolls-Roycemodeller byggs
i en fabrik i Dingolfing i Tyskland - (för
övrigt i samma fabrik som ägdes av bilföretaget Glas som i sin tur köptes upp
av BMW. Där byggdes en gång Goggomobilerna som George Wessman
sålde. Och numera ägs Rolls-Royce av
BMW...) - och inreds, lackeras och slutförs i den moderna Goodwoodfabriken
i England. Gamla tiders metoder, då
chassina byggdes i Derby men skickades vidare för att förses med karosserier hos andra utomstående företag,
påminner på sätt och vis om dagens
byggrutiner och moderna logistik.
Även efter kriget gjordes chassina på
ett ställe (Crewe) och fick sina separata pressade stålkarosserier från annat håll, nämligen från Pressed Steelfabriken, som ägdes av BMC, så det är
en tillverkningsmetod med traditioner.
När man frågar George Wessman vilken av bilarna han sålde på jobbet
som är hans favoritbil idag, så kommer
Bentley Turbo R från 1985-1995 högt
upp på listan. Han menar att den har
god acceleration, komfort och utrymmen och man kan komma över en till
ett så förmånligt pris idag att man får
pengar över både till underhållet och
till (de på sikt kommande dyra?) reparationerna.
George Wessman har en annan favorit
i Lancia. Hans första entusiastbil var
en Lancia Aprilia, som fick honom att
gå med i Lanciaklubben i Sverige. Han
bytte senare Aprilian mot en sportigare Aurelia GT. Med den körde han
landsvägen från Stockholm till Norrtälje (detta var innan det blev motorväg)
med en snittfart på 120 km/t klockan
fyra en söndagsmorgon!
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George Wessman med en Rolls-Royce Silver Shadow salubil cirka 1975
Annars får man intryck av att hans
största intresse nog ändå är och har
varit motorcyklar. Han visade mig
tjocka fotoalbum med privata färgfoton från classic roadracing, backtävlingar och veteran-enduro, där han har
deltagit med sina tvåhjulingar, bland
annat BSA, Ducati och Honda och en
Condor mc från Schweiz med Ducatimotor, som han har kvar än idag och är
ganska ensam om i Sverige. Han verkar
gilla när det går fort. I somras besökte
han Budapest för att kolla på Formel
1-tävlingar där. Han säger att han ser
fram emot att snart komma tillbaka
till racerbanan Spa-Francorchamps

gått i pension. Så någon ny Mr RollsRoyce i Sverige kommer nog aldrig att
bli aktuell igen.
Jag måste säga att det var hemskt
trevligt och intressant att få samtala
med George Wessman, en gång Sveriges mest exklusiva lyxbilförsäljare,
och få påminnas om den tiden då de
flesta svenskar, även icke bilkunniga
sådana, visste att varumärkesnamnet
Rolls-Royce stod för det bästa i sitt slag
i världen. Det var då varje ägare till en
Rolls-Royce var klart medveten om att
den var världens bästa bil på att markera utåt att han var en framgångsrik
person med exceptionellt god smak.

Det var inte ofta man fick chansen att se en Rolls-Royce Silver Spirit II på nära håll, så det gällde
att passa på, som här på Stockholms bilsalong
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ELIZABETHS
MULSANNE
SÅLD
Jan Segerfeldt

Drottning Elizabeth har ägt många bilar under sin
långa regenttid. En del av de mest spekulära har varit
Rolls-Royce men på senare år verkar intresset för RollsRoyce ha fått träda tillbaka till förmån för Bentley. Vid
mer högtidliga tillfällen brukar hon numera åka i sin
jättestora Bentley State Limousine men när det är fråga om litet mer nedtonade arrangemang passar det
bättre att anlända med en ”vanlig” Bentley Mulsanne.
Hovstallet anskaffade sålunda en Bentley Mulsanne
av 2012 års modell, chassi nr 016596. Den var lackerad
i mörkgrönt, Barnato Green med Twine Main Hide
som är en ljusbeige skinnfärg och med mörkbruna
valnötsrotspaneler. Den 1 februari 2012 registerades
bilen, dock inte på hovstallet utan på Bentley Motors i
Crewe (med det anonyma reg nr DK61FHM), men sattes omedelbart i tjänst hos det kungliga hushållet för
att användas uteslutande av drottningen själv under
en period av två år. Bilen fraktade ofta drottningen vid
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hennes diamantjubileumhögtidligheter, bland annat
till det historiska mötet hos premiärminister David
Cameron på 10 Downing Street, när hon i egenskap av
Storbritanniens regent för första gången övervarade
ett sammanträde i kabinettet.
Drottningens Bentley Mulsanne användes bara till
2014 då den togs ur tjänst. Den återgick till Bentley
Motors som bytte registeringsnumret mot ett annat,
viss utrustning avlägsnades så som polislampor, kommunikationsradio mm. Drottningens familjevapen
hade lagts in som intarsia i träpanelerna i baksätet när
bilen var ny, så nu togs de bort och ersattes av helt nya
träpaneler hos Bentley Motors för att avanonymisera
bilen. Efter detta blev den en normalt utrustad begagnad (engelsmännen väljer hellre att använda beteckningen ”preowned”) Bentley Mulsanne. Det blev
Bramley Motor Cars i Surrey som fick uppdraget att
sälja bilen på den öppna marknaden som vilken be-

gagnad bil som helst. Under de två åren hade den bara
körts knappt 1 000 mil i kunglig tjänst, så vid utannonseringen den första april i år var den knappt inkörd.
Det visade sig också att Bentleyn såldes direkt inom
24 timmar från det att annonsen hade lagts ut på
internet, till en samlare som redan har många andra
fina bilar i sin kollektion. Den lilla detaljen att drottning Elizabeth, trots uppgifterna i annonsen som inte
var något aprilskämt, aldrig har stått som ägare till

bilen, verkar inte ha avskräckt köparen. Den omständigheten att hon har blivit sedd i just den här Bentleyn
vid åtskilliga tillfällen ger bilen god proveniens och
garanterar dess framtid som ett historiskt intressant
samlarobjekt. Med beaktande av priset, som lär ha legat omkring £ 200 000, så var det ändå förmånligt för
en obetydligt begagnad Mulsanne, oavsett vem som
varit dess tidigare ägare.
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Service - Renovering - Reservdelar - Försäljning

ETT STORT ANTAL ROLLS-ROYCE/BENTLEY TILL SALU

DERBY BENTLEY MOTOR HELRENOVERING

NY VERKSTAD UNDER STÄNDIG UTVECKLING

TRÄ OCH SKINNARBETEN AV HÖSTA KVALITET

ROHDINS AUTOMOBILE SERVICE

BERNT HANSENS EFTF.

Vi är specialister inom Service, Reparationer och renovering av
klassiska bilar, och erkända leverantörer av reservdelar.
Vi utför beställningsarbeten på alla sorters Vintage och Luxury
fordon, men är specialiserade på Rolls-Royce och Bentley.

Vi har overtaget alle aktiviteter fra det velrenommerede
specialværksted igennem 52 år, Bernt Hansen i Rødovre – nu under
navnet Bernt Hansens Eftf.

Vi utför renoveringar på alla sorters bilar oberoende av märke eller
ålder, till den nivå som kunden och vi kommer överens om.
Vi säljer alla typer av Lyx, sport och entusiastbilar med focus på
Rolls-Royce och Bentley. Vi kan också förmedla försäljning av
din klassiker. Kontakta oss.
Vi har ett stort utbud av karosseridelar till Rolls-Royce och Bentley
modeller 1947-1985. Vi har också ekonomiplåt.
Kontakta oss för information.
Rohdins har ett av världens största reservdelslager utanför England.
Vi har ett stort utbud av tillbehör och accessoirer till dig eller din
Rolls-Royce / Bentley.

Vi er flyttet til nye og større lokaler på 1000m2 og teamet af erfarne
mekanikere er flyttet med, så vi sikrer service og reparation på højt
niveau. Vi har ekspertisen samlet på ét sted og råder over samtlige
specialmanualer, testapparater og specialværktøj, som gør at vi kan
løse komplekse reparationer.
Kig ind og hør meget mere om, hvad vi kan tilbyde. For os er hver
eneste bil, vi får i hænderne, noget helt særligt.
Kom med udfordringen – så løser vi det. Her går ekspertise, viden
og engagement hånd ihånd, så du kan være tryg, når du afleverer
din bil hos os.
Medejer af Bernt Hansens Eftf., Henrik Frederiksen er fra 1. januar
2016 ny ejer af det mere end 30 år gamle speciælversted for
Rolls-Royce og Bentley, Rhodins Automobile Service AB.

Tel: Sverige
+46 (0)520-108 06/96
Tel: Danmark
+45 44 91 00 11
Rohdins Automobile Service AB, Industrigatan 7,
46137 Trollhättan, info@rohdins.se, www.rohdins.se

Bernt Hansens eftf. APS, Erhvervsvej 30, 2610 Rødovre
bernthansen@bernthansen.dk, www.bernthansen.dk

115,4 %
i afkast
over 5 år*)

Der ligger indsigt bag afkastet i
USA Ligevægt & Value
Det amerikanske opsving har bidt sig fast. Sydinvest USA Ligevægt & Value har
de seneste 5 år givet et gennemsnitligt afkast på 16,6 %*) hvert år.
Læs mere på opsparing.nu
*) Pr. 01.10.2015. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Det verkar råda
största möjliga
sekretess kring
företaget Mutec.
Vadå Mutec?
Jaså har ni aldrig
hört talas om
Mutec?
Kan det kanske
vara för att de är
så hemlighetsfulla?
De verkar väldigt återhållsamma med
sin marknadsföring och vänder sig i
första hand bara till kunder som är i
behov av bra säkerhetslösningar. De
har säkert goda skäl för sin försiktighet, inte minst för att inte motståndarna ska få reda på allt om vilka som
är deras kunder, vad deras produkter
innebär och hur de fungerar. Jag hoppas att ni ursäktar om jag skulle ha råkat få felaktiga underlag för mina faktauppgifter i den här artikeln. Det kan
i så fall delvis skyllas på att det är svårt
att få reda på allt om vad de har för
sig på Mutec. Självklart ska ett säkerhetsföretag alltid vara måna om kundernas diskretion och handskas med
stor försiktighet med uppgifter som
de har fått förtroende att förvalta. Det
hindrar inte att jag vill försöka få reda
mer om dem av en särskild anledning:
Rolls-Royce!
Namnet Mutec ska inte föväxlas med
det svenska begreppet Nutek, den
statliga
förvaltningsmyndigheten
Verket för näringslivsutveckling. Men
antyder själva namnet Mutec möjligen att man är mottaglig för penningmutor? Nej, det är inte vad min seriöst
undersökande journalistik försöker
avslöja. Det handlar i stället om en
verksamhet som drivs genom Markus
Ungerer Consulting GmbH i Tyskland.
Jag kontaktade bolaget via e-mail för
ett par år sedan för att få veta mer
men jag fick inte alls de svar jag hade
önskat. De krävde ytterligare informa-
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Det omfattande men förstås strikt
hemliga kundregistret torde innhålla allt från kungliga hushåll och regeringar till mäktiga företagsledare
och andra betydelsefulla individer
över hela världen.
tion om mig som person för att de över huvud taget skulle
svara på min förfrågan. Eftersom jag inte iddes dela med
mig till dem av sådan privat information, så lät jag bli att
svara. Sedan dess har jag inte hört mer från dem. När jag
nu letar genom mina gamla mail för att se exakt hur jag
hade uttryckt mig i min kontakt med dem, så kan jag inte
ens hitta mailet. Konstigt. Skulle jag ha raderat det? Eller
skulle de ha kunnat hackat sig in i min dator och raderat ut
det i min mailbox utan min vetskap eller tillåtelse? Det här
verkar mysko...
Nu har jag på andra vägar äntligen lyckats få reda på litet
mer om Mutec. Således inte direkt från dem själva den här
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gången heller - men via EBay, där jag lyckades köpa en sällan utbjuden reklambroschyr som Mutec lät trycka upp redan 2007. Det skulle vara intressant att få veta vilka och hur
många den här informationsskriften spreds ut till. Kan de
verkligen bedriva något sådant som en hemlig marknadsföring? Är inte begreppet ”hemlig marknadsföring” rent
språkligt en omöjlig sammansättning av två helt oförenliga
ord?
Här kommer i alla fall några fakta som jag lyckades få fram:
Mutec grundades år 2000 av Markus Ungerer och har sitt
säte i Tyskland. Mutec ingick för några år sedan ett världsunikt avtal om samarbete med Rolls-Royce Motor Cars, innebärande att de som enda utomstående karosserimakare
fick lov att tillverka Rolls-Royce Phantom som extended och
armoured, alltså i förlängda och skottsäkrade versioner. Det
visar sig att Mutec är världsledande på att tillverka specialombyggnationer på Rolls-Royce-bilar så att de blir förlängda
men också överfallssäkrade. Det betyder att Mutec som teknisk partner har fått medverka redan från början när BMW
Group, vari Rolls-Royce ingår, utvecklade sina bilar, så att
de genom design och konstruktion lämpar sig för särskilda
situationer som kräver extra mycket skydd. I sådana lägen
måste oerhört hårda krav ställas. Här duger inga kompromisser. Behoven hos kunderna är ofta mycket specifika och
långtgående. Mutec måste uppfylla deras alla önskemål in

i minsta detalj. De måste förtjäna kundernas högsta förtroende och äga de bästa tekniska expertkunskaperna inom
området. Det omfattande men förstås strikt hemliga kundregistret torde innhålla allt från kungliga hushåll och regeringar till mäktiga företagsledare och andra betydelsefulla
individer över hela världen. Men vi vet inte exakt vilka de är.

samma kvalitet som om arbetet hade utförts av Rolls-Royce
Motor Cars själva. Hela byggprocessen kontrolleras mycket
rigoröst internt, så att bilen när den väl är färdig, kan levereras till kunden genom återförsäljaren som han lämnade sin
beställning till från början. Överlämnandet sker alltså där,
oavsett var i världen köparen befinner sig.

Precis som vanligt när vi själva beställer vår nya Rolls-Royce,
så vänder vi oss direkt till Rolls-Royce´ närmaste märkesrepresentant för att diskutera våra bestämda önskemål bland
annat när det gäller säkerhetslösningar. En tecknad order
av en på detta sätt av Mutec specialutrustad bil ges in till
Rolls-Royce Motor Cars via företrädaren, som i sin tur vänder sig till fabriken i Goodwood i England där Rolls-Roycebilarna slutmonteras. När den särskilda bilen har gått igenom hela processen hos fabriken i Goodwood skickas den
vidare till Mutecs fabrik i Tyskland, där den strippas till en
nivå som gör det möjligt för Mutecs team av 25 anställda
att inleda den omfattande och komplexa processen, som
innebär att förlänga bilen eller att bygga in armering av
olika slag beroende på beställningens innehåll. Arbetet
hos Mutec förlänger byggtiden för en Rolls-Royce Phantom
med ytterligare tre månader. De skickliga hantverkarna hos
Mutec klarar även att utföra svåra svetsningsarbeten, omlackeringar, inredningsbyggen mm, så att de upprätthåller

Mutec erbjuder en version av Rolls-Royce Phantom under
namnet Mutec Phantom 400, vilket innebär att den är förlängd med 40cm, till en totallängd av 623 cm. Både framdörrarna och bakdörrarna är förlängda så bilen inte ska se
oproportionerlig ut, trots att den blir väldigt lång. Det kan
vara på sin plats att påpeka att inte ens en 583 cm lång standardbil klarar av att stå inom en ordinär parkeringsruta eller i ett vanligt villagarage.
Sedan 2005 erbjuder Rolls-Royce Motor Cars en egen modell kallad EWB (Extended WheelBase), som är den förlängda versionen av Phantom. Den är ”bara” 608 cm lång.
EWB-modellen har större benutrymme i baksätet än vad
standardversionen kan erbjuda men med mellanruta och
därtill hörande utustning går mycket av det extra benutrymmet förlorat. I Mutecs version kan man få ett benutrymme i baksätet som verkligen kan kallas generöst trots
att det finns en mellanruta som skäl plats. Dessutom finns
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det alla möjligheter att bygga in diverse absolut nödvändig
extrautrustning som det senaste i multimediaapparater
inklusive DVD-spelare, avancerad hi-fi stereo och LCD-TV.
Mutecs inredningar är precis så lyxiga som man kan förvänta av en bil i mångmiljonklassen med utsökta träpaneler, bekväma säten, drinkkabinett mm. Mutec uppger vikten
på 400-modellen till 2 800 kg, vilket motsvarar en svensk
tjänstevikt på cirka 3 000 kg. Rolls-Royce Motor Cars egna
EWB-modell väger 2 670 kg enligt katalogspecifikationen.
Mutec har också i sitt modellprogram en version kallad
Phantom 1100, som efter vad man förstår av namnet är förlängd med hela 110 cm till 693 cm. Den ser ut att ha sex
dörrar men de två mittdörrarna är bara fake. Med den här
enorma längden i baksätet kan man få plats med ett extra baksäte, i vilket man sitter mot färdriktningen men precis lika bekvämt som i det ordinarie baksätet vänt framåt.
Detta bör vara en lämplig bil för regeringspotentater och
liknande för snabb och bekväm transport eller för parader,
om man kan stå ut med att bilen som de flesta av dagens
”limousiner” har helt felaktiga utvändiga proportioner och
att den endast med svårighet kan ta sig fram i vanliga trafikrondeller.
Mutecs forte är ändå de skottsäkra bilarna. Mutec lägger
ner ett omfattande och seriöst forskningsarbete på skott-

24

säkerhet. De metallplattor som används för att göra bilarna
skottsäkra är certifierade enligt VR 7 BRV 1999 för att de ska
anses klara en fientlig högrisksituation. Glasrutorna består
av flera lager av laminerat och armerat glas och polyvinylbutyral (PVB). Ett lager av polycarboratfilm på insidan förhindrar att någon i bilen ska skadas av flygande glassplitter
om rutan skulle brista. I karossen har byggts in plattor av
högstyrkestål av BRV 1999-standard, allt konstruerat med
hjälp av CAD för bästa teoretisk konstruktion i förhållande
till vikten. Andra delar på bilen som hjulupphängningar,
bromssystem mm har uppgraderats för att klara den ökade
vikten. Till och med däcken, Michelin PAX punkteringsfria,
har förstärkts så att man ska kunna fortsätta köra upp till
80 km/t i minst en timma efter att man angripits utan att
de förstörs. Det enda som inte modiferas av Mutec är motorn. Den har kraft så det räcker, som alla Rolls-Royce!
En standardlängds-Phantom på 583 cm har en vikt på 4 250
kilo efter det att Mutec har utrustat den med hela det kompletta antiterror-kittet.
På internet (sökord: mutec rolls royce) finns en film som visar hur en förstärkt bil utsätts för skottlossning som om den
vore ett mål för ett terrordåd. Bilen blir helt sönderskjuten
men garanteras fortfarande vara säker för sina passagerare,
om de hade varit med. Detta är förstås bara ett prov ”under
realistiska förhållanden”.

Mot bakgrund av vad som har
kommit fram här så förstår ni
att bilen bara är avsedd för vissa
mycket speciella köpare som bryr
sig om sin egen säkerhet men
inte bekymrar sig nämnvärt vad
det kostar att skydda sig. Det är
klart att de måste kunna lita på
att säkerhetsföretaget håller på
full diskretion, så att uppgifter om
de här bilarna inte lämnas vidare.
Kanske finns de inte längre några
Mutec-modifierade Rolls-Royce
att köpa, för domänen www.mutec-cars.de är för närvarande till
salu på nätet. Betyder det i så fall
att tillverkningen av Rolls-Royce
Phantom Mutec har upphört eller
har den bara gått under jorden?
Allt verkar väldigt hysch-hysch...
Alltså, för säkerhets skull: Det ni
nu har läst, berätta det inte för
någon! Lova det! Här råder absolut strängaste sekretess!

25

26

RREC ANNUAL
CONFERENCE
Jan Segerfeldt

Den årliga konferensen (RREC AC) hade denna gång, den
46:e i ordningen, samlat exakt 100 deltagare som representerade de olika sektionerna och registren som ingår i
RREC. Mötesplatsen var RREC:s högkvarter The Hunt House
i Paulerspury utanför Northampton i England. Från Sverige
närvarade ordföranden Rune Johansson samt er undertecknade redaktör. Från den norska sektionen kom formannen
Oddvar Birkedal uppbackad av Rune Rokstad. Tyvärr kom
inte någon från den danska sektionen. Mötet brukar pågå i
två dagar och inleds med ett Annual Meeting (hela RREC:s
årsmöte), vilket verkar vara ett redan i förväg välrepeterat
och uppgjort förfarande. Därefter inleds det som är själva
konferensen, där några aktuella och i förväg beslutade ämnen diskuteras. RREC AC är enbart ett diskussionsforum, så
några beslut fattas inte här. Däremot kan det som kommer
fram på RREC AC påverka dem som sitter i styrelsen (tidigare kallad Management Committee), där alla beslut fattas. Ämnena som förelades deltagarna den här gången var
följande:
Ska hyran som Sir Henry Royce Memorial Foundation
betalar till RREC (för närvarande £ 1,25 per kvadratfot)
höjas?
Bör registren ges samma självstyre som sektionerna?
Bör anslutningsavgiften för nya medlemmar tas bort?
Bör engelska årsrallyt outsourcas till ett eventföretag?
Hur kan RREC Database-registret över bilinnehav förbättras?
Är vi nöjda med kommunikationen från HQ
(=The Hunt House)?
Bör The Hunt House ha företrädare på plats på
Epoqu´Auto Event som anordnas av Romande-sektionen?
Vi fick alltså inga bestämda svar på de olika punkterna. Däremot visade man hur den nya hemsidan ska se ut framöver. Updraget att utforma den hade överlämnats åt ett dataföretag i USA men deltagarna på RREC AC var inte särskilt
nöjda med det som visades. Sedan höll Rolls-Royce Motorcars kommunikationsansvarige Andrew Ball en elegant

Avgående Club Chairman Duncan
Feetham lämnade nu efter sina två
år över till belgaren Johan Vanden
Bergh, tidernas yngste ordförande
för RREC och dessutom den första
som inte är från England.
presentation av företagets planer och avslöjade något om
kommande bilmodeller. John Beecroft från sektionen för
norra England ville diskutera om vi fick valuta för vad vi
betalar i medlemsavgift till engelska klubben. Denna fråga
liksom de flesta som var förutbestämda inför mötet hade
ett engelskt perspektiv, så vi som företrädde de utländska
sektionerna fick inte belyst några eventuella synpunkter
som vi själva initierat.
En sak som var tydlig är att det kostar mycket att driva The
Hunt House. Det är The Henry Royce Memorial Foundation
som förfogar över alla arkiv mm. Det krävs flera anställda
för att sköta allt. Man räknar med att 30-40 procent av
medlemmarna är bosatta utanför England och de flesta av
dem har aldrig besökt The Hunt House.
Det årliga rallyt (Annual Rally) i England går med avsevärd
förlust. Engelska klubben står också för reskostnaderna
för en deltagare på RREC AC för varje sektion. Så det finns
många hål att stoppa i. Mycket av detta finansieras genom
den årsavgift som alla medlemmar i RREC får betala, vare
sig de bor i England eller i länderna på kontinenten. John
Beecroft utgick från att principen om att klubbavgiften är
OK så länge den är lägre än en full tank i en Rolls-Royce,
vilket den alltså alltjämt är.
Den omständigheten att sektionerna utöver medlemsavgiften till England har egna kostnader som ska finansieras
berördes inte. Det bör kunna ifrågasättas om vi från andra
länder får valuta för vad vi betalar till RREC i England.
Dock var det ingen som framförde några synpunkter i denna fråga vid konferensen. Om så hade skett skulle vi ändå
inte fått någon indikation på hur det skulle komma att beaktas i styrelsen.
Kanske kommer våra möjligheter att diskutera frågor ur
ett mer kontinentalt perspektiv att öka framöver, för klubben har precis valt en ny ordförande för RREC.
Avgående Club Chairman Duncan Feetham lämnade nu
efter sina två år över till belgaren Johan Vanden Bergh,
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tidernas yngste ordförande för RREC
och dessutom den första som inte är
från England. Han har nu två viktiga år
där han kan göra skillnad, om han har
sådana ambitioner. Vi får se om detta
medför att de kontinentala sektionerna får ett större inflytande över styret i
RREC än hittills.
RREC AC-mötet i The Hunt House ger
goda möjligheter för alla oss i klubbens sektioner och register att träffa,
språka med och något lära känna representanterna för den engelska klubben och även dem som företräder de
andra utländska sektionerna.
Även om vi har läst om Rolls-Royce
Dawn, den nya cabrioletversionen av
Wraith, så har inga bilar ännu levererats till kund. De första produktionsexemplaren är precis på gång. Inga
färdiga Dawn hade hunnit nå ut till
återförsäljarnas showrooms ännu
men mötesordföranden Ted Meecham
hade faktiskt lyckats övertala RollsRoyce Motorcars att skicka en bil med
lastbilstransport till The Hunt House
under konferensen. Det var ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med det
senaste från Rolls-Royce. Tyvärr fick
bilen inte köras ute på de engelska
vägarna för den saknade reg nr och
var alltså inte ”road legal”. Det var för
övrigt samma bil som är på omslaget
på den senaste årsboken. Nu har den
hamnat på denna Bulletinens omslag
också! De flesta verkar eniga om att
den nya Dawn är den snyggaste bilen
från Rolls-Royce på åratal och det intrycket bekräftades definitivt när man
fick se och uppleva den i verkligheten!
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DET DANSKE
FORÅRSRALLY
OLE HVIID-NIELSEN

Det danske forårsrally blev afholdt d.5.
og 6.maj i nærheden af København. På
Rungstedgaard ved Øresund samledes
63 Bentleyer og Rolls-Roycer omkring
et fint arrangement, hvor selv vejret
var bestilt, så det kunne underbygge
de skønne ture i Nordsjælland og København.
Den første dag var der arrangeret en
fantastisk tur langs det blikstille Øresund og gennem det lysegrønne Nordsjællandske landskab til Frederiksborg
Slot i Hillerød – et af Danmarks smukkeste slotte. Her fik alle mulighed for
at besøge det gamle slot eller opholde
sig ved slotssøen i det smukke solskinsvejr.
Mange turister havde fundet vej til
Frederiksborg og fotograferede vores
skønne biler. Jeg tror at billeder findes
i mange fotosamlinger – her et billede
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af den flotte række af vores biler.
Fra Frederiksborg Slot gik turen til Frederiksborgcentret, hvor der var frokost.
Fra Hillerød gik turen igen gennem det
lysegrønne forårslandskab tilbage til
Rungsted. På Rungstedgaard afholdt
vi den årlige generalforsamling. 2 af
bestyrelsens medlemmer havde valgt
at de ikke ville genopstille efter årets
valg, så den danske sektion fik en ny
formand og en ny sekretær. Frans Goldbach og Ole Hviid-Nielsen blev valgt
som henholdsvis formand og sekretær.
Efter generalforsamlingen var der tid
til at sidde i parken eller gå tur i det
gode vejr på Rungsted Havn før middagen.
Fredag var man tidligt i gang igen og
turen gik til København, hvor arrangø-

rerne havde sørget for at bilerne kunne
placeres på kajen foran Amaliehaven.
Igen var vejret så det kaldte alle turister til at spadsere på havnen. Der var
sørget for vagter ved bilerne, og vi kunne trygt sejle med en bestilt rundtursbåd til næste bestemmelsessted. På
turen lagde båden til ved Københavns
Operahus, hvor 2 operasangere og en
pianist stod på. De tre underholdt med
populære arier og sange på vores tur
gennem kanalerne til Christiansborg
Slot.
På slottet var der bestilt frokost i den
restaurant som de danske politikere
benytter – ”Snapstinget”. Der blev
budt velkommen af folketingsmedlem
Brian Mikkelsen, der kender folketinget efter at have været konservativ folketingsmand siden 2007 og har været
minister i tre perioder. Lige nu er Brian

Mikkelsen næstformand i Det Konservative Parti. Efter frokosten viste Brian
Mikkelsen rundt på ”Borgen”.
Så gik turen via båd tilbage til Amaliehaven og bilerne, der skulle være ude
fra kajen inden kl. 17.00. Desværre var
et par biler spærret inde; men med lidt
snilde og publikums hjælp kom alle tilbage til Rungsted.
I Rungsted klædte alle om til Gallamiddag med underholdning og uddeling
af årsnåle samt præmier for de flotteste biler.
Mere om det danske rally i næste Bulletin – hvor vi også afslører hvem der
fik præmierne for de smukkeste biler.
Vi vil sørge for at mange flere billeder vil kunne findes på hjemmesiden
snart.
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GWE48
ON THE ROAD
AGAIN
RUNE SAHLBERG
VID PENNA OCH KAMERA

Lördagen den 21 Maj 2016 - en stor dag hemma hos familjen
Clifford och Siv Hellzèn. Alla var på plats inför invigningen
av 30 års renovering av 1934 års Rolls-Royce 20/25 Barker
Limousine. Exakt (nja) på slaget 13.00 tryckte Clifford på
startknappen efter 30 år 4 timmar 16 minuter och 14 sekunder. Vi fick alla uppleva hur motorn spann igång i stort
ljudlöst inte minsta tecken på vibration.
En fantastiskt fin renovering lika fin på undersidan som
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översidan. Vädret var på vår sida för att inte tala om alla
läckerheter som bjöds på, här var det massor med godsaker
uppdukat i garaget. Clifford hade ordnat parkering på baksidan av sin villa, många fina bilar gick att se och beundra.
Cliffords entusiasm gick inte att missa det här var en stor
dag även för oss som var inbjudna och på plats.
Tack Siv och Clifford för att vi fick vara med på en
oförglömlig dag.

LILLA TEKNISKA
HÖRNAN DEL 1
Vid pennan Clifford
Vid våra välbesökta luncher som går av stapeln den första
måndagen i månaden i Stockholm så blir det ofrånkomligt
att vissa spörsmål ock teknik kommer på tal. Och vid ett
sådant tillfälle nämnde Tommy Mårder att han skulle byta
ventiltätningar på sin Silver Shadow 2 1980 och jag som har
ett nyfiket intresse föreslog att jag tar penna och kamera
med mig vid detta tillfälle. Att Kaj Adolfsson visade ett
mycket stort intresse vet var och en, om man har åkt efter
hans bil eller har haft oturen att stå bakom avgasröret med
nytvättade bästa gåbortbyxorna. Nu var det inte så att Tommys problem var detsamma som Kajs. Tommys dilemma var
att tändstiften skitades ner och när bilen stod på tomgång
så gick motorn ojämnt.
Nionde april var dagen allt skulle gå av stapeln: Tommy
hade redan tränat så höger sida var klar och två ventiler
på vänster sida skulle förevisas hur det går till. Att ta bort
ventilkåpan på höger sida tar sin modiga tid, hela länkage
till förgasarna måste demonteras, samt även luftintaget till
förgasarna som på senare modeller består av metall. Vid
detta tillfälle skulle Tommy även passa på att byta O-ringar
till dessa rör, för det är ett antal skarvar som man bör täta,
då dessa blivit något platta. Tommy kollade med Introcar
och en O-ring (den största) kostade 18 pund. Då gick Tommy upp till Nomo/Rotera kullager och köpte fem stycken
(för han var osäker om dom skulle vara fyra eller fem mm
tjocka) till en kostnad av 85 kr.
Nu var det inte så att det var lättare att ta bort ventilkåpan
på vänster sida, bl.a. måste oljepåfyllnadsrör tas bort och
generatorns långa bult går in i oljeröret. Därvid var generatorn tvungen att vikas/alternativt tas bort.
Så var det dags att gå till verket.
Bild 1 föreställer ett instrument som är vanligt inom flygindustrin som har en adepter att sätta in i tändstiftshålet
med 80 PSI så kan man läsa av om det är ventilerna/ventiltätning eller kolvringar, vilket inte man kan läsa av med
enbart ett kompressionsprov. För att hålla vevaxeln stilla så
användes ett spännband runt remskivan, och det behövdes
spännas riktig ordentligt. Som har en adapter som sätts ner
i tändstifts hål och sätter på ett tryck av 80 PSI som garanterat håller upp ventilen men också kan ge en fingervisning
om det är något annat fel. Ett kompprov ger inte en klar bild
av läget - är det ventilen, kolvringar, kolvtätningen? I detta
fall så höll varje cylinder mellan 76-78 PSI
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Bild 1: testverktyget

Bild 2: Översiktsbild 5 och 6 räknat framifrån var det ventiler
som stod i tur att vara försöksobjekt, som synes var det en
hel del som var demonterat även hydrauloljehållaren

Bild 3: Ventilerna sätts under lufttryck med ett av Tommys
eget konstruerat verktyg

Bild 4: Ventilfjäderspännare, billig modell, fungerade alldeles
utmärkt men för att klara ventilerna närmast torpeden så
var det tvunget att ta bort hydrauloljebehållaren och det
var också praktiskt då den kunde göras skinande rent i.

toppen på ventilen är vass så även spåret där knastret skall
monteras allt för att skydda dom nya ventiltätningarna,
som någon fyndigt uttryckte sig, den fungerar som en kondom. Lite silikonspray, en 14 mm lång hylsa på ett förlängningsskaft och ett par lagom hammarslag så gick don nya
ventiltätningarna ner på plats. Det kändes när dom var nere,
dessutom så hade Tommy mätt upp varje ventil att dom
hade samma längd före som efter operationen.

Bild 5: Gamla ventiltätningarna, som kan läggas i lådan
”bra-å-ha”. Dock finns ett nödvändigt användningssätt i
denna renovering, se nästa bild.

Bild 9: Knastrens mellanrum skall limmas och enligt uppgift
så finns det lite olika sorter men det skall vara den svarta
som klarar högre värmetemperatur.
Bild 6: Då den synliga delen av ventilstyrningen är konkav
och har en vass kant och för att den inte skall skada dom
nya ventiltätningarna så gjordes det ett hål i en smärgelduk
så att ventilskaftet gick igenom och sedan limmades den
fast på gamla ”hatten”, sedan snurrades ner på ventilstyrningens vassa kant för att ta ner den för att inte göra någon
skada. Man kan möjligtvis se en antydan till slipningen av
ventilstyrningens övre vassa kant på bild 8

Bild 7 De nya ventiltätningarna

Hur lång tid tog det ? inte en aning, fråga Tommy
Vad kostade det?
Totalt 219.16 pund inkl VAT och frakt, antal 16 st à 10.17 pund
Inhandlades hos INROCAR Ventil stem seal UE 428NFP
Passar Silver Cloud 2 Bentley S2
Spirit och Mulsanne och naturligtvis Silver Shadow
Vet ej när dessa Vaxsnören försvann

En glad mekaniker efter en lyckad operation, så nu är det
bara till att lägga ner ett antal timmar att återställa all
kringutrustning som skall på plats igen.
Någon dag senare så ser jag genom köksfönstret en gul
Rolls-Royce Silver Shadow susa förbi, det måste varit Tommy
Mårder som var ute och testade och det verkade ju fungera
alldeles utmärkt.

Bild 8: Tommys idé med att använda en krympslang då

Några siffror		
HC ( oförbrända kolväten )
CO-halt		

Före		
400		
4.5		

Efter
136
2.5
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DEL 2

I samband med övningen i Tommy
Mårders garage med byte av ventiltätning, så ringde Kaj Adolfsson till mig
och sa att han tar med sig ett mätningsinstrument så kan vi ta en titt på
varför du inte får igång din Silver Shadow 1968 som ställdes in i mitt garage
på höstkanten. Då fungerade den hur
bra som helst. Normalt brukar jag månadsvis starta upp den och varmköra
den på garageinfarten men nu vägrar
den att starta, tände inte till ens en
gång. Efter övningen hos Tommy var vi
nu i mitt garage med huvudena nere i
motorrummet.
Fick en 10 minuters lektion av Kaj av
detta mätinstruments förträffligheter
och allt man kunde läsa av, får väl erkänna att jag förstod lika mycket som
före lektionen.
Kaj mätte upp batteriet 12.4 volt, sedan mättes tändspolen 7,4 volt. Kaj sa
kabelbrott, oj,oj två stora stenar hamnade nu helt plötsligt på mina axlar
hur, var går kabeln hur byter man den?
Men vi gick upp slog på datorn och tog
fram den Australiska RROC:s hemsida
och bläddrade fram till el-schemat,
som går till min bil, fattade ingenting

Tak i anledning af
Jens Kjærulff afgang
som formand for
RREC
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Två glada, en mekaniker och en åskådare:
- streck hit och dit - funderade ett tag
om Kaj hade plockat fram en karta
över VA-nätet över Täby kommun!
Helt plötsligt säger Kaj: ”BALLAS RESISTOR” det kände jag igen. Det finns på
min 20/25:a. Det är som det skall vara,
sa Kaj: Jag tyckte jag hörde en duns, var
det en sten som föll från min axel? Ner i
garaget igen, testa kabelanslutningar-

Ved starten af mit medlemskab af den
danske sektion af RREC fungerede Palle
Winther som formand for klubben – det er
snart 14 år siden – og ved hans side havde
vi en sekretær, Jens Kjærulff, som jeg personligt fik et rigtigt godt forhold til.
Jens og hans kone Edith var nogle af de første til at byde Marianne og jeg velkomne
i den nye ”familie”. Min kone Marianne og
jeg oplevede en fantastisk gæstfrihed og
ikke mindre hjælpsomhed fra alle sider, og
dette er vigtigt, hvis vi i klubben vil have
nye medlemmer. - Jens øste gerne af sin
store viden, og Edith hyggede om os.
Efter 8 år på posten som sekretær blev det
så Jens’ tur til at beklæde formandsposten.
En post, som han har udfyldt rigtig godt.
Jens er ikke den, der farer op eller hæver
stemmen, dog er man ikke i tvivl om, hvilken vej han mener klubben skal udvikle sig,
altid i demokratiets ånd.
Jens, som eller havde forladt arbejdsmarkedet, overtog sammen med et andet

na i fördelarlocket - ingen förändring.
Fördelarlocket av, nya starförsök. Då
upptäckte Kaj att en av brytarna inte
öppnade sig (tidiga Shadow har dubbla brytare, en för varje cylinderbank)
En skruvmejsel, öppnade brytararmen
och låste den, motorn startade genast
och dessutom utan att jag rört choken.
Nu föll även den andra stenen från min
axel!

klubmedlem Bernt Hansens autoværksted
for ca. 1 år siden og mistede desuden for
kort tid siden sin kone Edith. Med det store
arbejdspres og den kendsgerning, at hans
store støtte på hjemmefronten ikke længere er her, har han besluttet at træde tilbage
som formand for den klub, han har gjort så
meget for. Det blev til 8 år som formand – 8
gode år, hvis man spørger mig.
Jeg har haft fornøjelsen af at sidde sammen med Jens i bestyrelsen for den danske
sektion, og det har jeg været meget taknemmelig for. Han har forstået at holde
”begge ben på jorden”, og ikke gøre det
vanskeligere end nødvendigt er. Derfor
ønsker jeg hermed at takke dig, Jens, for dit
store arbejde for klubben og for de rigtig
mange gode og hyggelige stunder vi har
haft sammen med dig og din familie, hvilket jeg glæder mig til at fortsætte.
Med de bedste ønsker for fremtiden

HENRIK KJÆR

ENGELSKA KYRKAN
TEXT: OLLE LJUNGSTRÖM OCH RUNE SAHLBERG
FOTO: RUNE SAHLBERG OCH JERRY DÅVERSJÖ

AHK:s och RREC:s besök i Engelska kyrkan i Stockholm 24 april 2016.
Ett 25-tal Rolls-Royce- och Bentleyentusiaster träffades denna söndagseftermiddag för att få kunskap om den
utvändigt så ofta besökta Engelska
kyrkan i Diplomatstaden på Djurgården. Efter sedvanligt mingel välkomnades vi in i kyrkan som heter S.t Peter
and S.t Sigfrid och som är en ”Anglican
Episcopal Church” av församlingsprästen, Reverend Nicolas Howe.
På plats i kyrkorummet fick vi en beskrivning av kyrkan, dess ursprung och
anledning varför det byggdes en engelsk kyrka i Stockholm på 1860-talet.
Nick Howe beskrev hur en gudstjänst
i en anglikansk kyrka går till, ganska
skild från den svenska kyrkans ritual
och med ett större deltagande av kyrkbesökarna än vi är vana vid. Några av
oss hade deltagit i dagens gudstjänst
och fick uppleva en sådan gudstjänst

på plats.
Kyrkobyggnaden har inte alltid stått
på den nuvarande platsen, 1860 års
Garnisonskyrkogård. Kyrkan uppfördes först vid Wallingatan i närheten
av Norra Bantorget, men flyttades 1913
till sin nuvarande plats. Dåvarande
kronprinsessan Margareta, barnbarn
till drottning Victoria av Storbritannien, bidrog starkt till att flytten till
ett mera lantligt läge blev av. Kyrkan
är byggd av röd roslagssandsten i nygotisk stil och efterliknar en engelsk
lantkyrka. En senare tillbyggnad ”The
Princess Hall” uppfördes 1989 och invigdes av prinsessan Margaret, syster
till drottning Elisabeth. Efter en livfull
konkret och innehållsrik beskrivning
av kyrkans uppförande, dess arkitektur
och inventarier liksom av byggnadens
symbolik i den kristna tron, förflyttade
vi oss till The Princess Hall för ytterligare en högtidsstund: ”Afternoon Tea”.
Här möttes vi av ett uppdukat bord

”The Princess Hall”
uppfördes 1989 och
invigdes av prinsessan
Margaret, syster till
drottning Elisabeth.
med allt som hör ett klassiskt engelskt
Tea till. Serveringen och tillagningen
av alla fina bakverk sköttes av Anne Ekström och Agnes Svensson. Här fanns
förutom gott te, scones, sylt, flera sorters sandwich och flera sorters kakor,
allt utsökt gott och rikligt serverat. Vi
tackar hjärtligt för den fina servicen
och de goda bakverken.
Efter en trevlig dag med nya kunskaper mätta och belåtna var det slutligen
dags för hemgång. Kanske kan vi göra
detta till en återkommande aktivitet.
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RREC träff.
Trollhättan/Anten 2-4 september 2016.
PROGRAM FREDAGEN DEN 2 SEPTEMBER.
Kl 19,00 Samling vid baren/terrassen, på Alberts
i Trollhättan.
Kl 19,30 ”Fredagsmys” god mat i bufféform, på
Alberts.
PROGRAM LÖRDAGEN DEN 3 SEPTEMBER.
Kl 08,00 Frukost.
Kl 09,30 Avresa mot Anten. (48 km)
Kl 10.30 Ankomst Anten med Guidad tur i
utställningen och verkstaden.
Kl 11,30 Avresa med Ånglok till Gräfsnäs.
Kl 12,15 Ankomst Gräfsnäs.
Kl 12,30 Lunch i Slottsparken.
Kl 13,15 Guidad tur i Slotts ruinen.
Kl 15,15 Åter Anten.
Kl 16,00 Åter på Alberts.
Kl 18,30 Samling vid baren/terrassen, på Alberts.
Kl 19,30 ”Gala middag” med underhållning av
”Smoke Ring Sisters.”
PROGRAM SÖNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER.
Kl 08,30 Frukost.
Kl 09,45 Lämnar vi hotellet för färd till SAAB
museet. (5 km)
Kl 10,00 Guidad tur på SAAB museet.
Kl 11,30 Guidad tur på Hojum kraftstation från
1910.
Därefter slut, eller varför inte titta på slussarna?

BIL &
INDUSTRIBROMSAR

BILRESERVDELAR FERODO Friktionsmaterial.
Vi svarvar Bromstrummor, Bromsskivor och
svänghjul. Renov. Bromsok. SPEC limmar alla
typer av bromsbackar och friktionsmaterial
för industriella ändamål. Planar även Toppar.
Öppet: Månd. Torsd. 7.30 -17.00 Fred. 7.30 -15.00

Ranhammarsvägen 5, 16867 Bromma

Tel. 08-34 75 98, Fax. 08-32 55 46
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Kostnad:
Fredag till söndag för hela programmet
inklusive hotellrum på Alberts i
dubbelrum (två nätter), per person.
2.950:- Pris i enkelrum. 3.650:Betalning till RREC:s konto, bankgiro
5965-7528 Glöm ej uppgift om deltagare, postadress, epost och telefon/
mobil.
Om man ansluter först till Anten på
lördagen och bara bor en natt (lördag
till söndag) på Alberts i dubbelrum.
Blir kostnaden 2.050:- Pris i enkelrum
2.400:OBS All alkoholhaltig dryck tillkommer
på ovanstående priser.
Anmälan senast den 5 augusti 2016 till:
Anders Rohdin Telefon jobbet 0520-108
06 eller hem 0340-319 61
Carina Rohdin Telefon 0738-26 31 58
eller hem 0340-319 61
Vid förfrågningar ring Anders eller
Carina.
Detta är ett ”Öppet RREC” evenemang,
där även AHK:s Rolls-Royce & Bentley
sektionen och RRBC klubben samt andra
bilägare till dessa båda ädla bilmärkena
är inbjudna.
Huvudsponsorer Floortech Center.SE
& ”CAR kollektion” (Carina o Anders
Rohdin)

Rolls-Royce & Bentley Parts

Tel: +44 (0) 1455 292949
Email: sales@ﬂyingspares.co.uk
www.ﬂyingspares.com

BRA P1 OBJEKT

Bestående av renoverat chassie
WR78, med låg styrning och hög
utväxling i kardan 17:52.
Chassiet är av den senare typen,
där man kunde ha reservhjul i
bak. Open touring body by Dudley-Heath, vindruta och Auster
screen.
4 skärmar gjorda av Wilkinson i
Derby. Med mera.
Ingemar Liljegren
Berget.527@spray.se
0553-15060

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

Svenska Sektionens Styrelse Och Funktionärer
Styrelse

Christer Byhr
Ledamot, Layoutansvarig Bulletinen
Änggårdsplatsen 10, 413 19 Göteborg
Tel: 0706-636077 Epost: christer@byhr.se

Rune Johansson
Ordförande
Tveta Gård 103, 38696 Färjestaden
tel 072-5464911
Epost: chairman@rrec.se
Skype: rune.johansson46

Rolf Eriksson
Suppleant
Genesmåla Gård, 362 93 Tingsryd
Tel: 070-6525630 Epost: genesmala@gmail.com

Kai Adolfsson
Ledamot, Kassör Bankgiro: 5965-7528
Nordqvists väg 6, 13649 Vega
Tel: 08 7454878 Epost: treasurer@rrec.se

Övriga funktionärer

Roberth Nironen
Ledamot, Sekreterare, Webmaster, Medlemsregister
Domarringen 53, 80433 Gävle
Tel: 070 3991765 Epost: secretary@rrec.se
Per Östlund
Ledamot, Vice ordförande, Annonser, Sponsorer
Villa Sjöhammar, 77499 By Kyrkby
Tel: 070 5374330Epost: per11@telia.com
Mona-Lisa Illingworth
Ledamot, Internationell sekreterare
Torpet. Färlevfjordsvägen 32 Torreby, 45593 Munkedal
Tel: 0524 21310, 070 5389695 Epost: cloud1@telia.com
Jan Segerfeldt		
Ledamot, Redaktör
Västra Palmgrensgatan 189, 42677 Västra Frölunda
Tel: 031 292946 Epost: jan.segerfeldt@glocalnet.net
Stefan Tanzborn
Ledamot
LJusnevägen 9 E, 128 48 Bagarmossen, tel 0708475909. Epost: stefan@tanzborn.com

Lasse Amarald
Teknisk frågor
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

Småland O Blekinge
Rune Johansson, Färjestaden, 072-5464911
chairman@rrec.se
Västergötland, Göteborg och Bohuslän
Anders Rohdin, Dagsås 24, 070-675 10 06
43277 TVÅÅKER
anders@rohdins.se
Södra Stockholm, Södermanland, Östergöland
Kalle Giertz, Grödinge, 0705-229258
kalle.giertz@telia.com
Norra StorStockholm, Södra Uppland,
Västmanland
Rune Sahlberg, Spånga, 070 3898088
rune.sahlberg@telia.com
N Uppland, Dalarna, Norrland
Roberth Nironen, Gävle, 070-3991765
roberth.nironen@rrec.se

Nya Medlemmar
ERI109675 Leif Eriksson, Luleå

SVA109667 Ove Svahn, Sandviken

ERI109570 J Christer Ericsson, Alingsås
HUL109571 Åke Hultgren, Linköping

HUL109571F Anita Hultgren, Linköping,
familjemedlem

ORE109572 Glenn Oredsson, Hässleholm
SYB109573 Sverre Syberg, Grums

KUL109574 Stefan Kulander, Färjestaden
STJ109666 Göran Stjärnholm, Boden

THO109618 Christina Thörnquist Bolg, Veddinge

Bestyrelsen RREC Danish Section
Sekretaer
Ole Hviid-Nielsen
Sorgenfrivænget 35 DK 2830 Virum
Telefon: +45 2030 6730
Mailto:ole@hviid-nielsen.dk

Formand
Frans Goldbach
Buesøvej 10
DK 4000 Roskilde
Telefon: +45 4675 7080
mailto:fg@goldbach-as.dk
Naestformand
Henrik Kjaer
Kalundborgvej 204, Allerup, 4300 Holbaeck
tlf. Mobil 2033 0816
mb@hkvvs.dk

Kasserer
Michael Christensen
Nordre Strandvej 82, 8240 Risskov, Danmark
kasserer@rrec.dk
Bestyrelsemedlem Teknisk support
Kim Bögelund Larsen
Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 4147 tlf tid 1600-1800
kim@kimsvintagecars.dk

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

Nya Medlemmar
Brian Harding, Hvidovre
Bent Brønnum, Frederiksværk
Hanne Bang-Farnell, Kvistgård
Karsten Skjødt-Jakobsen, Randers

Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer
Formann
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210, birkeda@online.no

Varamedlem
Ole Arne Eiksund
Tlf. 40601706, o-eiks@online.no

Sekretær/Kasserer
Jens E Rønneberg
Tlf. 920 11 268, jensroen@online.no
Styremedlem
Tom Brubak
Tlf. 908 38 670, Brubak@online.no

Stig Roar Johansen
Tlf. 97022998
stig.roar.johansen@gmail.com
		
Redaktør
Ivar Engerud
Tlf. 901 72 980, iengerud@online.no

Styremedlem
Rune Rokstad
Tlf.92661000, rune@rokstad.no

Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745
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Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666

Nya Medlemmar
Ove Lund, Nordsjøveien 158, 4747 Valle, Norge
Erik Hansen, Havnegata 5, 2004 Lillestrøm, Norge
Tore Kristian Mathiesen, Høybråtenvein 82, 1088
Oslo, Norge

RREC of Norway Sommer rally 26.8. – 28.8.2016

Kortfattet beskrivelse av treffet
Vår base for helgen blir Fredriksten Hotell.
Majestetisk beliggende i fantastiske
omgivelser på Fredriksten festning i Halden.
Etter ankomst fredag kveld blir vi hentet av
guider og vist rundt på festningen. Middagen
inntas på Den Gamle Kommandant, og
kvelden avsluttes med lysshow.
Lørdag skal vi først besøke Brekke sluser som med sine 26,6 m
total løftehøyde i fire kamre er Skandinavias høyeste
sluseanlegg.
Etter en kjøretur med servering av kaffe
og wienerbrød underveis kommer vi til
Rød Herregård hvor vi skal innta lunch
etterfulgt av omvisning på herregården.

Lørdagen avsluttes med årsmøte og middag på Fredriksten Hotell
På søndag besøker vi først Borgarsyssel
museum i Sarpsborg før vi begir oss til
Nord-Europas best bevarte festningsby,
Gamlebyen i Fredrikstad.
Det er reservert parkerings plass til oss på
Tøihusplassen.
Lunsj vil bli servert i et bygg oppført i 1731,
et tidligere slaveri.
Gamlebyen er for øvrig full av severdigheter og det vil bli anledning til rusleturer på egen
hånd. Parkeringen er reservert hele dagen.

Dette rallyet vil du ikke gå glipp av. Meld deg på snarest hvis du vil være med.
Påmeldingskjema og program vil bli lagt ut på vår hjemmeside
http://rrec.no/.
Alternativt kan man be om påmeldingsskjema og program via
brubak@microtek.no

ROLLS-ROYCE ENTHUSIASTS CLUB
Sweden section

IRISH FLYING RALLY
Vann Hotell, Lysekil 13 - 16 augusti 2016

INKLUDERAT
Twin/enkelrum tre nätter
Välkomstdrink
Tre middagar med vin (varav en är
Vikingmiddagen)
Inträde till Älgparken med kaffe
Lunch söndag
Lätt lunch måndag

BETALNING
Per person i twin/dubbelrum 4 750:Per person i enkelrum 5 850:Avbokningsregler:
Total återbetalning vid avbokning före
1 juni 2016
INGEN återbetalning vid avbokning
efter 1 juni 2016
Reserverat 20 rum för svenska sektionen

ANMÄLAN

kontaktperson Lars Nord
mailadress: larsnord1@live.com
Vänligen meddela:
Antal personer, fullständigt namn,
e-postadress och telefon-/kontaktnummer
Betalning sker direkt vid anmälan till

kassören och klubbens konto:
BG 5965-7528, märk inbetalningen
med ”Flying rally 2016”
OBS! Vid anmälan till detta event åtar
sig svenska medlemmar att ta irländska passagerare i bilen varje dag!

PROGRAM

LÖRDAG 13 augusti:

Varmt välkomna till våra irländska och
svenska vänner! Vår weekend startar
på lördag vid Rygge flygplats där våra
gäster möts av buss som tar dem till
Vann Hotell. De irländska gästerna
anländer tidig eftermiddag till hotellet från Rygge.
Kl 19.00 samlas vi i lobbyn för en
välkomstdrink, mingel och möte med
våra klubbvänner, följt av middag kl
19.30 ackompanjerat av lite musik.
SÖNDAG 14 augusti:
Efter en god skandinavisk frukost
prestenteras gästerna till deras värdbilar och vi kör iväg i konvoj kl 10.00
för färd genom skogarna till Dalsland
och Älgranschen i Ed för ett möte med
Skogens Konung och en kaffepaus.
Efter detta fortsätter vi vår färd längs
landsvägar till Baldersnäs Herrgård
vid Laxsjön (finns däremot ingen lax i

sjön!) för ”fin” parkering och en trevlig
lunch i restaurangen - om vädret til�låter - utomhus.
Efter lunchen går vår färd vidare mot
Håverud, följer den krokiga Brusfjällsvägen och stannar till vid Dalsland
Center och akvedukten i Håverud
- tillfälle för en kopp kaffe! Vi återvänder så till hotellet och kvällens
evenemang: Vikingmiddag! Oömtålig
klädsel rekommenderas!
MÅNDAG 15 augusti:
Efter frukost kör vi iväg i konvoj på
små vägar genom Bohuslän i riktning
mot Trollhättan och Rohdins Automobil Service AB. Här får vi rundvandring,
kaffe och en lätt lunch. Guidade av
Anders & Carina Rohdin, kör vi sedan
genom Trollhättan till Fallen som
släpps på för oss!
I sinom tid får vi vända åter mot hotellet och kvällens middag. Eftersom
det kommer att bli en tidig start för
våra vänner på tisdag morgon, tar vi
farväl efter middagen och önskar dem
en trevlig återfärd, buss till Rygge flygplats och vidare flyg tillbaka till ”den
gröna ön” tisdag.
Förhoppningsvis lämnar de oss med
glada minnen av sitt korta besök i
västra Sverige och vi önskar er alla:
Lycklig resa!

