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Annonsera i bulletinen
Radannonser för medlemmar är gratis.

Annonser för företag kostar per år:
Helsida 2 400 kr
Halvsida 1 200 kr
Kvartssida    800 kr
Omslagets sista sida 5 000 kr

Nästa nummer ...
utkommer i juli 2004

Manusstopp 31 maj 2004

Redaktionskommittén förbehåller sig
rätten att ändra och stryka i artiklar och
insändare.

>>>

Så har vi nu lämnat en lugn och frid-
 full jul bakom oss för att i stället
 påbörja en angenäm vandring mot

ljusare tider samt det händelserika och
intressanta jubileumsår som står fram-
för oss där vårt årsmöte och vår stora
jubileumsresa till England givetvis står i
centrum.

Vid en hastig tillbakablick på den
gångna julen har jag kunnat konstatera
att vi bilentusiaster i många avseenden
har ett något annorlunda sätt att tänka
och värdera händelser i tillvaron än de
som är allmänt rådande. Denna reflek-
tion grundar sig på det förhållandet att
jag efter återkomsten från det långa och
sköna juluppehållet i sedvanlig ordning
avnjöt en lunch med en arbetskollega
vilken, såsom jag själv, är såväl en omått-
lig som omättlig bilentusiast, vilken ar-

betskollega på en direkt förfrågan om
julen varit angenäm och fridfull omedel-
bart och med eftertryck avgav ett jakande
svar under åberopande av att han under
juluppehållet lyckats tillförhandla sig fyra
hela och härliga garagedagar fyllda av
vård och omsorg om klenoderna, vilket
motsvarar precis dubbelt så många här-
liga och fridfulla garagedagar jag själv
lyckades framförhandla. Efter dessa
konstateranden fortsatte samtalet in på
vad som företagits under dessa fridfulla
och efterlängtade garagedagar samt vad
som framdeles planerades. Så här i efter-
hand kan man ju alltid reflektera över
om julen inte bjudit på några andra an-
genäma och minnesvärda händelser att
förtälja två bilentusiaster emellan, vilket
uppenbarligen inte var fallet. Detta fakt-
um får nog tillskrivas den omständighe-
ten att såväl tiden tycks stanna som om-
givningen försvinna då två bilentusiaster
fritt utbyter tankar om sina klenoder.

Vid sådana entusiastiska tillfällen
inser man även den stora värdegemen-
skap som finns bilentusiaster emellan,
alldeles oavsett vilket bilmärke entusiast-
hjärtat brinner för.

På 20/25-an går renoveringsarbe-
tet så sakteliga framåt, vilken uppfatt-
ning uppenbarligen inte delas av min
kärälskeliga hustru som efter varje hem-
komst från garaget kort konstaterar att
listan över erforderliga åtgärder av någon
för densamma okänd anledning blir allt
längre, ett välbekant och angenämt
faktum för den som renoverar gamla
klenoder.

Att arbetet fortskrider så lång-
samt som det gör är tyvärr att tillskriva
såväl den omständigheten att redaktören
dignar under petimäterns ok som att
någon av de tidigare ägarna känt stor
entusiasm för nyttjandet av alltför långa

Redaktören
har
ordet
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skruvar vid arbete med klenodens chassi,
vilka under årens lopp inte endast rostat
utan även i ett stort antal fall, till följd av
tidigare ägares överentusiasm, någon
gång kommit att böjas med omfattande
arbete att lossa därpå befintliga muttrar
som följd, till vad kommer att någon av
de tidigare ägarna om möjligt känt en
ännu större entusiasm såväl vid brukan-
det av någon form av nitpistol som
innehållet i en kolossal limburk, vars
nitar och innehåll på delar av klenodens
golv flödigt nyttjats till måttlig glädje för
redaktören.

Efter att ha tagit ett antal kraft-
fulla tag i klenodens mattor, vilka såväl
nitats som limmats fast, kunde jag ty-
värr endast konstatera att det jag så
framgångsrikt höll i min hand var mat-
tans varp medan mattans ludd så gott
som oanfäktad och hånfull satt kvarlim-
mad på golvet med påföljd att jag fann
mig nödsakad att medelst ett stämjärn
raka bort mattludden. Denna tidsödan-
de och föga uppbyggliga aktivitet blev
inte angenämare av att stämjärnets egg
ideligen stötte mot de kraftiga nitar vilka
dessutom nyttjats för att fästa mattan,
med ett något mindre gott humör som
följd.

Nu är emellertid även detta arbe-
te verkställt, varför jag inom en relativt
snar framtid kan ge mig på ett byte av
kopplingsbeläggen för att därefter tråka
er vidare med mina garageupplevelser
under denna rubrik.

Såsom ni säkert noterat har vår
evenemangskalender successivt kommit
att bli allt mer omfattande vilket fått till
följd att vissa medlemmar djupt bekla-
gar att de inte hinner delta i allt som sker
trots att de hjärtligt gärna skulle vilja
detta.

Trots detta förhållande är det gi-
vetvis styrelsens ambition att kunna er-

bjuda än mer trevliga och intressanta
evenemang till förverkligande av allas
våra ambitioner, vilket dock förutsätter
att de av er som har idéer och uppslag
kontaktar företrädare för styrelsen för att
delge desamma samt att de av er som
har förmåga därtill dessutom givetvis är
beredda att arbeta för att förverkliga des-
sa idéer och uppslag med stöd och bi-
stånd från såväl styrelsen som enskilda
medlemmar, vilket ju är en självklarhet i
en entusiastklubb som vår där verksam-
heten grundar sig på ideellt arbete från
enskilda medlemmars sida, vilket arbete
vi alla har anledning att känna djup tack-
samhet för.

I detta sammanhang vill såväl jag
själv som å styrelsen vägnar även upp-
mana er alla att försöka delta i klubbens
kommande årsmöte i Dalarna som på
ett synnerligen förtjänstfullt och lovvärt
sätt i detalj planerats av vår eminenta
medlem Bertil Sandström med hustrun
Ing-Marie, vilka redan nu förtjänar ett
stort tack för allt arbete med planeringen
av detta till bristningsgränsen med trev-
liga aktiviteter fyllda evenemang.

Detta årsmöte kommer givetvis
även att genomsyras av Rolls-Royce 100-
årsjubileum med extra trevlig och ange-
näm samvaro oss entusiaster emellan
som följd.

På sedvanligt sätt vill jag avslut-
ningsvis framföra mitt varma tack till
samtliga de artikelförfattare vars artiklar
förutan denna bulletin inte kommit ut
tillsammans med likaledes varmt tack till
de övriga i redaktionskommittén, Hans
G Karlsson och Per Martinson, för deras
omfattande arbetsinsatser med detta
alsters tillblivelse liksom givetvis till
Marianne och Tommy Strömberg för
deras lovvärda insatser med dess
distribution.

Anders Göran Ryberg
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EVENEMANGSKALENDER
Tisdagslunch Väst OBS ny plats! Se artikel sid 8 Sista tisdagen varje månad
Johan Arnell, 0530-107 43 eller Stig Nyberg, 031-471921
Jubileumsluncher enligt bifogade utskick
Tekniskt seminarium om billacker. Lasse Amarald 16 maj
Kristi himmelsfärds-loppet med danska sektionen 20-22 maj
Årsmöte och 100-årsjubiléum Dalarna 4-6 juni
Rolls-Royce 100 år Jubileumsresa till Storbitannien 15-22 (alt 25) juni
Anual Rally Se ordförandens anteckningar 19-20 juni
Roslagspicknick tillsammans med Nordic Rally 1 augusti
Västträff 21 augusti

Ordförandens
anteckningar

Bästa medlemmar!

Den 4:e maj 1904 träffades Frederic Henry
Royce och Hon Charles Stewart Rolls på
Midland Hotel i Manchester och bestäm-
de att de skulle starta Rolls-Royce Ltd. De
började bygga Världens Bästa Bil och en
legend växte fram. På
www.darkforce.com/royce/ finns mycket
att läsa för den som vill veta mer. Denna

betydelsefulla händelse bör givetvis firas
så ta en noggrann titt på vår propå i förra
utskicket om The World Wide Wave.

Jag ber er även uppmärksamma
att Lasse Amarald den 16 maj bjuder in
till ett intressant tekniskt seminarium. Se
inbjudan.

Den Danska Sektionen har inbju-
dit oss till deras Rally på Jylland den 20-
22 maj, vilken vi tycker ni skall hörsam-

>>>

2004 -
jubileumsår

Rolls-Royce 100 år
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ma. Se inbjudan. Hör gärna av er till mig
så kan vi kanske göra gemensam utresa.

Vårt Dala- och Jubileumsrally
den 4-6 juni kommer säkert att bli en
fantastisk upplevelse. Jag hoppas verkli-
gen ni tagit till er inbjudan som gick ut i
förra utskicket och anmält ert deltagande,
annars är det hög tid att göra detta. Har
ni frågor om rallyt kan ni höra av er till
Bertil Sandström.

Den 15-22 alt. 25 juni har vi
arrangerat vår Stora jubileumsresa till
England med besök på bland annat nya
Rolls-Royce fabriken, på klubbhuset, på
gamla fabriken i Crewe samt med delta-
gande i Annual Rally och mycket annat.
Att intresset skulle vara så stort att långt
över 20 bilar anmälts känns ju mycket
stimulerande och roligt.

Det har framförts önskemål om
att klubben skall deltaga ett par större
officiella sammanhang som Tjolöholm
Classic Motor respektive Classic Car Show
på Margretetorp. Olyckligtvis kolliderar
dessa evenemang med av klubben redan
arrangerade. Tjolöholm infaller på
Kristihimmelfärds helgen som är den
helg då den Danska Sektionen har sitt
årliga rally och till vilket vi är inbjudna och
har för avsikt att deltaga. Margretetorp
har i år flyttat fram sin utställning till den
19 juni, vilket är samma helg som mo-
derklubben arrangerar the Annual Rally
till vilket vi ju arrangerar vår stora eng-
landsresa för att vara med och fira Rolls-
Royce 100 års jubileum.

Vi har dock fått klartecken till en
egen utställningsplats på båda dessa
evenemang om det finns intresse att del-
taga men för ett gemensamt deltagande
behövs någon som kan tänka sig att vara
kontaktperson och ombesörja bokning-
arna för att vi skall få egen utställnings-
plats. Finns det någon eller några som
kan tänka sig att vara kontaktperson så

hör genast av er till mig eller Göran
Ryberg. Självfallet kan man även delta
genom egen anmälan.

Ytterligare evenemang finns att ta
del av i vår evenemangskalender och för
det fall det finns förslag eller uppslag till
fler aktiviteter så hör gärna av er till någon
av oss i styrelsen så att vi kan hjälpa till
med påannonsering eller genomförande.

Har ni synpunkter på styrelsens
utseende eller arbete, positivt som nega-
tivt, så är det av yttersta vikt att ni skynd-
samt kontaktar någon i vår valberedning
som består av Carl Lagercrantz och Kurt
Möller. Detta för att valberedningen skall
kunna grunda sitt förslag till styrelse på
ett så brett medlemsunderlag som
möjligt.

Ni har nyligen fått en ny matrikel
vilken vi hoppas är till belåtenhet. Har ni
sett några felaktigheter såsom exempelvis
fel telnr, postnr, fler eller färre bilar eller
dylikt ber jag er snarast kontakta mig eller
Marita så att vi får möjlighet att rätta till
felen.

Det känns också angeläget att
framföra ett stort och innerligt TACK till
Johan Jakobsson för hans omfattande
arbete att sätta matrikeln samt till Pasco
AB för att de även denna gång sponsrat
tryckningen av densamma.

Vintern börjar lida mot sitt slut
även om det kan komma många frostiga
nätter till så är vi på väg mot vår och
ljusare tider. Har ni tittat till era klenoder
något under vintern? Måhända behövs
det lite underhåll innan vi tar ut bilarna på
våra vägar. Kolla vatten, oljor, ladda
batterier och kolla bromsar, lampor m m.

Väl mött och kör försiktigt!

Leif
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Tisdagsluncherna i Göteborg fortsätter
som tidigare, d v s kl. 12.00 sista tisdagen
i varje månad, men på ny plats: Park Bar
& Restaurant, Radisson SAS Park Avenue
Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 16
Göteborg (tel 031-758 40 00, hovmästa-
ren 031-758 40 51). Upplysningar (obs -
ingen föranmälan behövs) lämnas av Stig
Nyberg (tel 031-47 19 21 eller 0707-40 16
21) eller Jan Möller (tel 031-87 40 10 eller
0705-87 40 10).

Restaurangen erbjuder som förrätt
stor, fräsch salladsbuffé, sillbord och
(vanligen ljuvlig) soppa samt bröd och
smör. Därefter serveras valfri dagens
varmrätt (fisk, kött eller pasta) samt kaffe
och kaka. Pris 125 kr (garderobsavgift och
måltidsdryck utom isvatten tillkommer).
Alternativ: Parks klassiska hamburgare
med tillbehör för 130 kr.

Vi kan med glädje notera en allt
högre närvaro vid dessa luncher, även av
er damer!!! Vi sitter vid reserverat bord,
men ingen föranmälan krävs. Du utlo-
vas ett trevligt avbrott i vardagens slit, en
delikat lunch och intressanta samtal med
likasinnade!

Hotel Park Avenue är klassisk
mark för våra båda ädla bilmärken. Som
bl a den dåvarande (och senare) redarso-
cietetens främsta vattenhål har familjen
Broström och andra under årens lopp
tillbringat många glada dagar, kvällar och
nätter på Park Avenue, med bilarna –
vanligen glänsande Rolls-Royce eller
Bentley – parkerade på rad utanför. Och

Garagerensningen
fortsätter...

 – listan krymper
Framfjädrar till Spirit 1992, 2 st ..... 400
1 st differential till Silver Shadow
1972 ............................................... 2 500
Phantom I-III inre hjuldiskar, 4 st 500
Vindrutetorkarmotor Spirit ny ... 2 000
Luftfilter till Spirit, nya per st ......... 350
Insugningsrör till Shadow 1972 .... 750
Elsiktrutor 1930-talet, per st .......... 500
Jag önskar byta bort en strålkastare i
nyskick från amerikansk bil c:a 1927-31.
Diameter c:a 30 cm för gaffelmonte-
ring. Önskar i stället en mindre oval
eller rund för centralmontering på 20-
25 hp 1932. Diameter c:a 20 cm.

Tommy Strömberg
Tel 08-759 05 05,

0705-17 18 77

RREC Tisdagslunch Väst, sista tisdagen i varje månad
kl 12.00. Obs! Ny plats: Park Bar & Restaurant, Radisson SAS
Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg.
Upplysningar Stig Nyberg (tel 031-47 19 21) eller Jan Möller (tel 031-
87 40 10 eller 0705-87 40 10).

* * *

fortfarande förekommer dessa bilar rela-
tivt ofta framför hotellet, som bl a har
många världsberömda film- och rock-
stjärnor samt andra celebriteter som
stamgäster!

Du är hjärtligt
välkommen!
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Det var i huvudsak under trettiotalet som
de små miniatyrbilarna i skala 1:43, de
som idag allmänt brukar kallas dinkies,
först blev kända och började förekomma
i större upplagor.

Frank Hornby och hans företag
Meccano gjorde leksakståg och tillbehör
till dem, till exempel perronger, hus,
figurer som bärare och passagerare, diver-
se kärror och vagnar, i den då mest popu-
lära H0-skalan. Företaget tillverkade även
bilar som är föremålet för ämnet i denna
lilla essay.

Men det var amerikanarna som var
först att göra bilar som verkligen såg ut
som de som just då kunde köpas. Och
det gick klart att se vilket märke och fabri-
kat det var. I USA heter modellbilarna
Tootsie Toys efter en berömd modedans
vid tjugotalets slut. Tootsie gjorde USA-
märken som filmstjärnorna där körde,
Graham eller Cord, men ingen Rolls
Royce.

Även hos Dinky Toys rullade det
på och plötsligt fanns det
behov även av leksaksbilar
som inte gjordes mer som
allmänna kopior utan att
det också direkt framgick
vilket fabrikat och vilken
särskilda bilmodell det
rörde sig om.

Vi vet ju alla hur
svårt det är att avstå från
de engelska mästerverken
inom bilsektorn och strax
bar flera dinkies klara
likheter med kända RR-
modeller (20-25 HP) och
Bentley. Mest märkligt är

att när det gäller Bentley handlar det om
ambulanser!! Se bild 5.

Idag är småbilarna antikviteter och
värderas ibland mycket högt. Experter
synar objekten och letar efter minsta
skråma (slightly chipped). Om modellen
är boxed, det vill säga bilen finns i origi-
nalkartong, bör även den vara i gott skick!
Specialauktioner förekommer både här
hemma (Stockholms Auktionsverk) och
utomlands.

Vi har hemma Volvo i alla
upptänkliga skepnader och har ställt ut
dem ibland och skrivit om dem ofta. De
är en inspirationskälla och vi kan med
stor glädje rekommendera Eddie
Andersson på Rob Eddie i Stockholm,
om ni vill köpa er bil i miniformat. Han
har det mesta och de flesta, men hör efter
först. Det lär komma en ny RR snart och
den blir säkert en delikatess!

Nu till bilderna.

Rolls-Royce som leksaksbil
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Bilden på
föegående sida:
Matchbox
Models of
Yesteryear 1:43,
RR Silver
Ghost 40/50
HP 1912
Landaulette,
800 kr.

Dinky Toys nr 127, Silver Cloud 11 1965 i två färger guld/blått, 1 000 kr.

Dinky Toys nr 198, Phantom V 1961 Special edition, 1 000 kr.

Dinky Toys nr 158, Silver Shadow 1970 sällsynt, DT upphörde i den vevan, 2 500 kr.
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Tootsie Toy, USA, Bentley-ambulans från 1930-talet. Den är renoverad och ommålad
men komplett.

Text och bild:
Bo Källqvist

Den stora plåtbilen är gjord av den
japanske leksakstillverkaren Bandai. Silver
Cloud DHC 1959, plåtlitograferad. Bilen
är mycket välgjord och praktiskt taget
felfri. Det är endast kylargudinnan som
saknas. 8 000 kr. Hade asken funnits med
hade det varit 20 000 kr!!
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Lördagen den 6 december i
nådens år 2003 hade Tommy
Strömberg, sin vana trogen,

inbjudit alla och envar i Rolls Royce
Enthusiasts’ Club till det numera
traditionella julbordet på Skärgårdskro-
gen i Saltsjöbaden. De som hörsammat
kallelsen, inalles 26 personer, kom till
platsen för den kulinariska upplevelsen i
en för dagen vinterklädd skärgårdsmiljö.
Detta hade inte skrämt värden, som par-
kerat en Silver Cloud med sommardäck –
för att markera platsen för dem som inte
varit med förut? – strategiskt högst upp

på backen där man går ner till Skärdgårds-
krogens inbjudande entré.

På borden fanns en välkomst-
hälsning med namnlista samt en liten
tävlingsuppgift att lösa de stunder man
inte var i fullt samspråk med någon
själsfrände vid bordet eller i matkön.

Tommy hälsade alla välkomna
men speciellt ville han välkomna Aune
Häggström från Finland med allas vår
Johnny som hade sällskap med Eva, den
mest långväga gästen, nästan direkt från
Sao Paolo. Tommy uttryckte också sin
förtjusning över att två nya medlemmar

Julbord  i
Saltsjöbaden

Foto:
Per Martinson



13

hedrat oss med sin närvaro, Jan
Håkansson samt Lars-Erik Holländer i
sällskap med Maud Rylander.

Julbordet serverades första gång-
en för året och var garanterat fräscht, med
alla de läckerheter som hör hemma på ett
julbord och lite till. Personligen vill jag
framhålla den alldeles förträffliga chock-
ladmousse som serveras på detta etablis-
semang. Bara den är värd resan och priset!
Men allt är försvinnande gott och lägger
sig som dun på strategiska kroppsdelar.
Med maten som tystade munnen passade
Tommy på att rätta de tävlingssvar som
vartefter lämnades till honom.

Då alla var mätta och belåtna upp-
hov Tommy åter sin stämma för att nu
förkunna resultatet av årets tävling bestå-
ende av blandade frågor. Vinnare blev
Lars-Erik Holländer med Jan Håkansson
på andra plats och Patrik Wahren på
tredje. Priserna kom från Tommys privata
skattkammare. Hmmm nya medlemmar
borde inte få komma och vinna allt…

Till kaffet berättade Patrik Wahren
engagerat och livligt om en resa i Europa
med Rolls Royce, om roliga möten och

bilproblem, om hjälpsamma bilverkstä-
der i  Europa och bra support från våra
svenska representanter Pikab och
Rohdins samt om möten med gamla och
nya vänner.

Allt har ju ett slut, så även ett jul-
bord i RREC. Åt skilda håll for vi i snö-
vädret men minns den goda maten och
det trevliga sällskapet. TACK Tommy!!!!!

Roland F
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I trevligt sällskap. Fr v Helen och Kurt
Möller, Urban Oldborn, Stig Nyberg,
Lars G. Wass samt Claes-Thure Flinck.

Lennart Sjögren klingar i glaset och
håller sitt tacktal till Stig Nyberg och
dennes fina arrangemang.

Att insupa och få en första känsla av den
svenska julen är alltid något speciellt. Att dela
detta tillsammans med medlemmar av
RREC över ett julbord är givetvis en
ytterligare dimension. Medlemmar från vårt
lands västra delar gjorde detta för 6:e gången i
ordningen vilket nu gjort detta till en god
och fin tradition. Arrangör även denna gång
var Stig Nyberg som ställt uppdraget till
Jungman Janssons Restaurang som ligger
utmed havsbandet och med delikat utsikt
mot det stora blå hav som omgärdar
Göteborg. 25 gäster, de flesta från
Göteborgsområdet men även några långväga
gäster deltog vilket kändes extra stimule-
rande. Här kan nämnas att Helen och Kurt
Möller åkt ända ifrån Västervik för att med-
verka vid detta julbord. Familjen Lind med
Anette, Kjell och Lisa hade kört från Ulrice-
hamn. Detta hade också Ulla och Håkan

Text: Magnus Hellman

Julbord påJulbord påJulbord påJulbord påJulbord på
JungmanJungmanJungmanJungmanJungman
JanssonsJanssonsJanssonsJanssonsJanssons
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Wolff  gjort, även dessa från Ulricehamns-
området. Lucia dagen dvs den 13 december
ägde denna måltid rum. Detta högkvalitativa
julbord innehöll så gott som allt man kan
önska sig vid just ett sådant. Här kunde man
höra medlemmars planer inför julen. Det
språkades givetvis också om våra Rolls-
Royce- och Bentleybilar samt att en och
annan intressant renoveringshistoria hördes.
Rolls Royce respektive Bentleys planer i
Sverige diskuterades och intresserade. Vår
klubbs planer inför 100 års jubiléet var också
något som diskuterades med spänning och
med förväntan. Bl a beskrevs olika alternativ
för deltagande i England under juni månad
2004 vilka är under plannering just nu.  Mid-
dagen i sin helhet avslutades och sällskapet
skingrades belåtet efter detta evenemang.
Gemensamheter av detta slag är alltid trevliga
och ger möjlighet att bygga ytterligare broar
och knyta närmare kontakter mellan medlem-
mar. För mig var det den andra julmiddagen
i Stig Nybergs och RREC:s regi och jag vill
särkilt passa på att tacka Stig Nyberg för ett
utomordentligt trevligt arrangemang.

En nöjd arrangör. Stig Nyberg utbringar
en skål och utrycker sin tacksamhet att

så många medverkat till den fina
middag som det också blev.

Intressanta diskussioner.
Många trevliga och interssanta ämnen såsom renoveringar var i fokus.

Vid bordet syns Dan Sverneborn, Monica Ek, Håkan och Ulla Wolff,
Lennart och Ingegärd Sjögrensamt Kristina Gabersek och Magnus Hellman.

Foto: Jan Möller
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När jag nyligen bläddrade igenom Martin
Bennetts utomordentliga bok ”Rolls-
Royce and Bentley The Crewe Years”,
som bl a innehåller bilder på praktiskt
taget alla Phantom IV som tillverkats,
kom jag ihåg att jag en gång tagit en
suddig bild på en Phantom IV hemma
på Lidingö.

Det handlar förstås
om Queen Elizabeth’s
Landaulette 4BP5, som
forslades till Sverige
sommaren 1956 och
användes här under
hennes statsbesök, vilket
sammanföll med
ryttarolympiaden.
Förutom tävlingarna på
Stockholms stadion
besökte drottningen även
Pakistans ambassad på
Lidingö och bilden togs just som bilen
kör av Lidingöbron.

Utanför Stockholms stadion på
Lidingövägen kunde eleganta bilar
beskådas denna sommar, då brittiska och
andra kungligheter besökte ryttartäv-
lingarna, som denna Silver Wraith,
troligen tillhörande brittiska ambassaden.

Eleganta bilar i
Stockholm 1956
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Liksom denna Bentley S-type från
det danska hovstallet.

Drottning Elizabeths uppvakt-
ning färdades bl. a. i två unika limousi-
ner, dels denna förlängda Jaguar Mk VII,

dels denna Daimler som
är den unika Regina, till-
verkad 1954 med Hooper-
kaross nr 10058 på 4½-
litres chassi no. 92701,
som blev föregångaren till
Daimlers standard-
limousin modell DK 400
med stålkarosser från
Carbodies. Reginan

utnyttjades av det brittiska hovstallet
under en tid och ägdes senare av

Daimlerhistorikern Brian
E. Smith.

Drottningens stora
mörkt vinröda Phantom
IV imponerade enormt,
inte minst genom sin
acceleration som hindrade
mig att få en bra bild på
den utanför stadion. Den
var inte mindre pigg när
jag återsåg den i London
trettio år senare. Jag
misslyckades totalt att
köra ikapp med den på

Kensington Road, sedan den lämnat
Kensington Palace i riktning mot The
Royal Mews.

Text och bild:
H-B Ekström
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I föregående bulletin redogjorde jag för
olika tidningars provkörningar och tester
av nya Bentley Continental GT och Rolls-
Royce Phantom. Jag berättade även om
den nya organisationen av nybilsförsälj-
ning och auktoriserad service från Bentley
Motors i Norden.

Jag kommer här att komplettera
med några ytterligare nyheter från nybils-
fronten, bl a utgående från Daily Express’
”World Car Guide 2004”, som jag fått
låna av en kollega.

Efterfrågan fortsätter att vara
mycket hög när det gäller Continental
GT, vars eleganta design och köregenska-
per går utanpå det mesta – dessutom till
ett betydligt lägre pris än tidigare. Detta
har även fått ytterligare några svenskar att
skriva order och betala handpenning på
150 000 kr för att i sinom tid få en Conti-
nental GT i garaget. För närvarande har
tiotalet svenskar gjort detta, trots att
Bentley Stockholm inte mer än tillfälligt-
vis haft någon bil att visa för intresserade
kunder, än mindre att provköra. Man
hade dock under just själva öppnings-
helgen i slutet av september fått låna de
förseriebilar av Continental GT som
medverkat på olika bilmässor. (En av
dessa lånades i sin tur ut till Auto Motor
& Sport under natten mellan de båda
visningsdagarna, vilket resulterade i den
provkörningsrapport som sedermera
kom i tidningen.) Bentley Stockholm fick
så äntligen sin första egna Continental
GT att exponera i sitt mycket vackra
showroom (med bl a elegant ”British
Racing Green” marmor samt en magnifik
rokokomålning) på Strandvägen 7 i mit-
ten på januari 2004, vid sidan av den
Arnage serie II R man haft sedan tidigare.
Man hoppas så att få sin första demobil

avsedd för provkörning i månadsskiftet
januari/februari. Härefter väntar man att
kundorder skall rulla in i en t o m högre
takt än tidigare. Trots bristen på demo-
bilar hade således vid årsskiftet tio Conti-
nental GT redan sålts i Sverige (varav en
av Rohdins i Trollhättan.) F n ser det
således ut som att målsättningen på 20
sålda Bentley under första verksamhets-
året kanske t o m kommer att överträffas.
Man börjar även försiktigt att tala om
köprusch, ett begrepp som sällan varit
aktuellt tidigare i Bentley- eller Rolls-
Royce-sammanhang.

För att få plats i Crewefabriken för
Continental GT:s produktionslinje
avslutades under 2003 produktionen av
de tidigare tvådörrarsmodellerna Bentley
Continental och (den öppna) Bentley
Azure. De sista bilarna levererades till
hängivna Bentleyentusiaster världen över.
Dessutom hade man ju i slutet av augus-
ti 2002 redan lagt ned produktionen av
Rolls-Royce Silver Seraph och den öppna
Rolls-Royce Corniche, eftersom rättighe-
terna till varumärket Rolls-Royce skulle
övergå till BMW vid årsskiftet 2002/
2003.

Den nya Bentley Continental GT
är numera världens snabbaste fyrsitsiga
bil, bl a snabbare än Ferraris motsva-
rande modeller. Continental GT förvän-
tas även att bli världens hittills mest sålda
Bentley-modell. Den är klassiskt elegant,
lyxig, läcker och in i minsta detalj mycket
brittisk (trots sitt tyska ursprung). Den
har en fantastiskt mjuk och len gång
(både motor och fjädring), men är samti-
digt extremt snabb. Continental GT är en
fantastisk långfärdsbil (för två vuxna),
men kan även (i standardutförande) an-
vändas för extrem banracing av den som

Ytterligare nyheter från nybilsfronten



19

så önskar. Som bekant vann också Bent-
ley dubbelt i Le Mans 24-timmars år
2003.

Den fyrdörrade Bentley Arnage
kom 1998, från början med en V8:a från
BMW ( ”Green Label”), som hade svårt
att accepteras av kunderna. Den fick seder-
mera en mycket långt utvecklad version av
den V8:a som ursprungligen introducera-
des av Rolls-Royce i och med Silver
Cloud II och Bentley S2 år 1959, i
Arnage-sammanhang kallad ”Red Label”.
Arnage (Red Label) fortsätter att produce-
ras i Crewe vid sidan av Continental GT.
Enligt Daily Express avses Arnage under
2005/2006 att ersättas av en saloon på
samma bottenplatta som coupén och
VW Phaeton. Priset för den nya fyrdör-
rarsmodellen kan då förväntas hamna
några hundra tusen under Continental
GT, d v s i nivå med de dyraste varianter-
na av Mercedes S-klass, vilket troligen än-
då kommer att leda till en betydligt större
försäljning än som tidigare varit vanligt
när det gäller Bentley. Även om Bentley
Motors förnekar detta går det ihärdiga
rykten om att saloonmodellen även kom-
mer att erbjudas med en utvecklad, tur-
bomatad variant av V A G:s mycket
imponerade V10-dieselmotor, vid sidan
av lika imponerande bensinmotorer. I
andra europeiska länder är ju diesel betyd-
ligt vanligare än i Sverige, även i lyxbils-
klassen. T o m Fordägda Jaguar finns ju
numera med dieselmotor – och som
kombi!

VW Phaeton har trots lysande
recensioner endast kommit att säljas i
volymer som uppgår till 30 % av de pla-
nerade. Sannolikt är kunderna inte bered-
da att köpa en lyxbil med samma varu-
märke som små om än mycket bra stan-
dardbilar (VW Lupo och Polo) och till
priser som är sju till tolv gånger högre än
dessa och dessutom t o m högre än de

dyraste varianterna av den tidigare mest
exklusiva modellen inom V A G:s pro-
duktsortiment, Audi A8. VW Phaeton
må vara en mycket bra lyxbil, men ett
varumärke kan inte tänjas hur långt som
helst och sannolikt inte längre än tidigare
VW och Audi tillsammans. Kanske borde
därför V A G koncentrera sig på produk-
ter med Bentley som varumärke i det allra
översta segmentet. (Eller med tiden kan-
ske det näst översta: V A G avser ju att
introducera även en extremt lyxig 16-
cylindrig Bugatti vad det lider.)

Det kan för övrigt vara svårt att
förstå strategierna bakom VAG:s pro-
duktplanering. I februari 2004 planerar
man i Sverige att börja leverera Audis
senaste flaggskepp: Audi A8 L 6.0 quatt-
ro, som man själva säger blir världens
sportigaste lyxlimousine. (Har man redan
glömt Bentley Arnage???) Den har sam-
ma fantastiska (extremt korta) W12-mo-
tor som Bentley Continental GT, men
utan turbo. Effekten är då 450 hk, vrid-
momentet 580 Nm. Bilen accelererar 0-
100 km/h på 5.2 sekunder och toppfar-
ten är begränsad till 250 km/h. Motsva-
rande siffror för Continental GT är ju 4.8
sekunder respektive 318 km/h utan be-
gränsning. Priset för den nya A8:an är satt
till 1 078 000 kr. VW Phaeton med mot-
svarande motor kostade hösten 2003
1 120 000 kr – om någon nu var intres-
serad. Den fanns ju även till något mera
rimliga priser med V6:a, V8:a eller nämn-
da V10 turbodiesel. En ny Bentley saloon
skulle kanske hamna på 1 400 000 kr.
(Continental GT ligger f  n på 1 608 100
kr.) Frågan är dock hur mycket V A G:s
alla lyxbilar kannibaliserar på varandra,
men vinstmarginalerna kanske är så höga
i dessa s k övre premiumsegment att
detta saknar betydelse. V A G:s sortiment
verkar ju dessutom likna en större bygg-
låda av olika varumärken, modeller och
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komponenter, som kan kombineras litet
hur som helst. (När får vi se en Seat eller
Skoda med valnötspaneler och W12-
motorn?)

Enligt Daily Express skulle såle-
des Arnage läggas ned redan under 2005/
2006 för att ersättas av en saloon på Con-
tinental GT:s bottenplatta. Andra rykten
gör gällande att Arnage i stället kommer
att vara kvar i sortimentet som top of the
line, parallellt med en ny saloon, för att så
efter ytterligare några år ersättas av ännu
en handbyggd bil i den ultimata lyxklas-
sen, kanske t o m högre prissatt än den
nya Rollsen (se nedan).

Beträffande auktoriserad service
från Bentley Motors kan fortfarande kon-
stateras att ingen av de tidigare sju nordis-
ka verkstäderna (varav tre i Sverige) längre
är auktoriserad. (Continental GT servas
av V A G i Södertälje.) Däremot förser
Bentley Motors verkstäderna med origi-
naldelar under det nya varumärket
”Crewe Genuine Parts”. Mycket tyder på
att Bentley kommer att bli tvungna att
sänka kraven för att åter kunna erbjuda
kunderna ett rimligt nätverk av auktorise-
rade serviceverkstäder.

Även nya Rolls-Royce Phantom
har sålt bra, efter att ha premiärvisats på
Detroit Motor Show i januari 2003. Vän-
telistan är nu på långt mer än ett år, vilket
påminner om Rolls-Royce situation un-
der den framgångsrika Silver Shadow-
epoken. Det var ju då vanligt att kunder-
na tecknade sig för en ny Rolls-Royce
samtidigt som man (i England ofta varje
år) hämtade ut sin nya Silver Shadow -
beställd sedan länge - och bytte in den
gamla (tidvis till ett högre pris än det
ursprungliga). Och om man ångrade sig
kunde man ofta sälja nybilskontraktet
med förtjänst.

Produktionstakten i den nya
BMW-ägda Goodwood-fabriken i södra

England ligger f  n på tre bilar per dag,
vilket är lägre än den planerade. Detta
beror dock inte på bristande efterfrågan,
utan på att produktionen inte kan ökas i
nuläget p g a kapacitetsproblem hos
leverantörerna. Man låter dessutom hellre
kunderna vänta än att göra avkall på de
extremt höga kvalitetskraven, d v s har
samma inställning som i gamla tider.
Den nya magnifika och mycket stora
Phantom sägs vara ”very Rolls-Royce”
och ha en fantastiskt gedigen känsla och
närvaro, som är svår att visa med bilder. I
pipeline sägs även ligga en ny öppen
Corniche. Tidigare Corniche-modeller har
varit mycket lönsamma. En ny Rolls-
Royce cabriolet eller drophead coupé
efterfrågas av många trogna och välbärg-
ade kunder i det soliga Kalifornien, Flo-
rida och t ex på Franska Rivieran inklusive
Monaco.

Rolls-Royce Phantom är utveck-
lad bl a utgående från input från med-
lemmar i Rolls-Royce Owners Club. Den
sägs erbjuda helt unik (ljudlös) komfort
och väghållning, vara extremt lyxig, men
samtidigt diskret. (Diskret? Den är utrus-
tad med en mycket stor grill av traditio-
nellt Rolls-Royce-snitt samt är nästan sex
gånger två meter!?) Den har en helt fan-
tastisk V12-motor på klassiska 6.75 liter
och 460 hk, som är ”smooth and effort-
less”. Man blir dessutom – liksom i tidi-
gare modeller - automatiskt välkommen
på Ritz eller Savoy i London samt på
Ascot! Den nya Phantom kan vara Rolls-
Royce viktigaste modell hittills och kan
kanske också - enligt Daily Express – vara
den bästa. Man menar t o m att det åter
finns anledning att hävda att Rolls-Royce
är världens bästa bil: ”The best car in the
world” – en slogan vi känner igen från
förr.

Forts sid 23  >>>
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Enhvert rally har sine højdepunkter – på Silkeborg-
egnen er disse bare højere og mere naturlige end på
tidligere rallies. Det er bakkerne der gennemskæres af
søerne, og Gudenåen som skaber det specielle
Silkeborg-landskab.

Kilometervis af spændende veje går gennem disse
landskaber – snart oppe i højden og snart nede ved
vandet, med utallige perspektiver mellem træer og åbne
udsigter. Hele oplandet fra Gjern Bakker til Vrads Sande
– og så er der jo også Himmelbjerget – hele Danmarks

kendte udflugtsmål.

Arrangørerne i Øst og Midtjylland har sammensat en dejlig buket af
oplevelser til klubbens rally den 20 - 22 maj 2004.

Snyd ikke dig og din familie for dejlige naturoplevelser, oplev historiens
vingesus og fysikkens love.

Vi ses i Silkeborg!
RREC Danish Section

Kontaktperson: Søren Markdal, tlf. +0045 86957081, eller email
markdal@get2net.dk

Kom til Danmark
i 2004
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Tekniska  hörnan
För tekniska frågor: lars.o.a@swipnet.se

alt. Lasse Amarald, Buskudden 4, 185 94 Vaxholm

Lasse Amarald
Samordnare, Tekniska kommittén

Hej igen!

Det var tur att man inte frossade för
mycket i all den goda julmaten svärmor
tog fram. Tack svärmor för all den goda
julmaten! Man sitter där vid bordet och
upptäcker att livremmens omfång börjar
öka dramatiskt. Och man undrar hur
man nu ska komma under bilen för att
kunna göra dom där justeringarna man
inte hann i somras. Så då får det bara bli
tre backningar bland delikatesserna.

Många ställer av sina bilar under
vinterhalvåret men missar då den
underbara körglädjen en fin vinterdag kan
ge. Själv har jag tagit flera turer med min
Phantom V i vinter. Lagstiftningen om
vinterdäck gäller ju inte bilar som är 30 år
och äldre. Till min 20/25 har jag skaffat
snökedjor från Sundsvall så nu finns det
ingenting som kan stoppa en fin
vintertur. I slutet av februari bär det av till
övre delarna av Finland för att titta på ett
nytt objekt, en Bentley S1 från -56. Det
ska vara ett enklare renoveringsobjekt
enligt ägaren.

Jag har i dagsläget inte fått
något svar på min vädjan om hjälp att
arrangera seminarium i söder eller norr.
Finns det någon som vill hjälpa klubben
med detta så hör av er till mig.

Vårens seminarium kommer att
handla om lacker. Vi träffas i Tyresö,
söder om Stockholm på Akzo Nobel
Sikkens  Mediavägen 1. Vi startar klockan

11.00 och håller på i ca 3 timmar.
Torbjörn Gustafsson kommer då att
berätta om olika typer av lackeringar samt
vad som kan vara viktigt att känna till om
skötsel. Det ges också möjlighet att ställa
frågor. Intresseanmälan  – se separat
medskick – skall vara mig till handa
senast 10/5. Vi kan endast komma 25
personer så först till kvarn gäller. Efter
mötet åker vi till Tyresö Slott, där får vi
parkera inne på Slottsgården och
möjlighet finns för lite förtäring. Om
någon är intresserad av en guidning av
Slottet så måste ni skriva det på
anmälningsblanketten.

Så till dom senaste frågorna…

Fråga 1

Hej Lars!
Jag håller på att renovera min P11 Continental
1931 Sports Saloon och är nu klar med
karossen samt allt träarbete. Arbetet har
pågått i tre år… Samtidigt renoverar jag en
20/25 Sport Saloon. Min fråga är då jag nu
arbetar med chassiet: Vilken ytbehandling har
skruvar, bultar, brickor och muttrar haft? Det
är förvånansvärt bra skick på grejorna. I min
efterforskning har jag tittat på pistoler från
20-30-talet som är blåanlöpta. Just ordet
anlöpning kan det vara nyckeln till lösningen?
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Svar
Att skruvar och det övriga materialet är i
så bra skick har sin förklaring. Man renade
järnet flera gånger för att bli av med
slaggprodukter. Efter några samtal fick
jag svaret av Anders Rohdin. Man gjorde
en kadmiering, det är en typ av Zink
behandling, vilket med nuvarande EU
regler är förbjudet att utföra. Anders
berättade att det finns ett lager med
skruvar och muttrar i England men dessa
skall förstöras på grund av de nya lagarna.
Det skall finnas en firma som utför en
liknande ytbehandling i Göteborg.
Kanske någon av våra medlemmar på
solkusten vet namnet på företaget?

Jag undrar också om du har någon bättre
rengöringsmetod än ståltrissan på svarven?
Skruvarna blir väldigt blanka men gängorna
rensas bort.

Svar
Det finns många olika knep att få bort
rost och gammal smuts. Olika typer av
avrostningsmedel kan du köpa i
biltillbehörsaffärerna. I Classic Motor
Magasin nr 7 2003 är det en mycket
intressant artikel om avrostning. Man
beskriver hur man använder en
batteriladdare, kaustiksoda samt en
zinkplåt.

Fråga 2

Jag är ägare till en Silver Shadow från 1969.
Det har hänt vid ett flertal tillfällen att när jag
startat och kört ut från garaget, stänger av
bilen för att låsa garageporten, då blir motorn
mycket svårstartad igen. Om jag väntar en
stund så startar den lätt igen.

Svar
Nästa gång det händer lossa den stora
luftslangen som går från luftfiltret till

förgasaren. Titta om luftspjället är helt
stängt. Om så är fallet har du hittat felet.
Tryck försiktigt på spjället och prova att
starta igen.

Choken är uppbyggd i tre steg:
Första steget är när motorn är helt kall,
du trampar ner gaspedalen en gång vänta
till bränslepumparna slutar ticka. Starta
motorn.

Steg två. Efter några sekunder
trycker du lätt på gaspedalen igen och du
kommer att märka att motorvarvet sänks
något. Gör det inte det har chokespjället
hakat upp sig.

Steg tre regleras av motorns
temperatur. Det går två smala rör ner till
grenröret på höger sida, kall luft förs ner i
ett av rören där den värms upp i ett slutet
utrymme. När luften blivit varm stiger
den upp i det andra röret och påverkar en
bimetall som reglerar och öppnar
chokespjället helt. Chokespjället regleras
också elektriskt men det sker endast vid
mycket kalla klimat.

Rolls-Royce Phantom är i Eng-
land prissatt till £ 250 000, att jämföra
med £ 110 000 för en Bentley Continen-
tal GT. Rollsen är således mer än dubbelt
så dyr.

Många har haft de allra värsta far-
hågor om vad som skulle hända när V A
G och BMW skulle träda in på arenan –
farhågor som inte verkar ha besannats i
något avseende! Det verkar i stället som
om Crewefabriken och Bentley är i mycket
goda händer inom Volkswagen- eller
VAG-koncernen liksom nya Goodwood
och Rolls-Royce inom BMW! Vi håller
tummarna och hoppas på en renässans
för båda dessa ädla bilmärken!

Jan Möller

>>>  Från sid 20
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Jag har länge försökt göra mitt bästa för
att bidra till denna bulletins innehåll. Det
har varit roligt att medverka till innehållet
och ibland kanske det även varit roligt för
läsarna. Det har känts riktigt att bidra till
olika arrangemang och här vet jag att
många varit tacksamma då de spontant
hört av sig i efterhand med tack och
annat. Ingen skall tro att dessa bidrag
varit någon större uppoffring från min
sida. Genom medverkan till olika aktivi-
teter känner man en egen tillfredsställelse
och man tror att man bidragit till en triv-
sam klubb där olika aktiviteter fallit med-
lemmarna i smaken. Givetvis är det inte
alla som uppskattar dessa ansträngningar
men det är ju heller inte så lätt att veta
vad varje medlem förväntar sig av sin
klubb. En bra idé vore att göra en enkät
där var och en fick tillfälle att lämna svar
på hur man värderar respektive delar av
vår verksamhet och vad man önskar sig i
en framtid. Givetvis är det inte alla som
är överens om vad som är viktigt men
kanske vore det något att arbeta efter om
vi kunde få reda på hur man vill ha det.
Som det ser ut idag får dessvärre vår styr-
else gissa vilka tankar och synpunkter
som finns bland medlemmarna. Mycket
av det som idag sker skall ju även vägas
mot den kostnad som faktiskt ligger
bakom olika aktiviteter. Inom klubben
finns de som har en mängd idéer som
kan vara mycket bra men saknar förmågan
att tillse att de genomförs. Att ha idéer är
en god bit på väg men att i praktiken ord-
na är en helt annan sak och betydligt mer
krävande. För att exempelvis ordna ett

årsmöte med rallyaktiviteter krävs att man
lägger ner veckors arbete för att skapa
program, hitta sponsorer, avtala om bra
hotell, hitta lämplig tävlingsform, skaffa
priser, ta kontakt med lokalpress, TV m
fl medier osv osv. Ofta är det en förut-
sättning att arrangerande personer har
lokala kontakter och andra känningar för
att allt skall fungera. På senare år har kost-
naden tenderat att gå i höjden. Detta
beroende på att man haft svårt att finna
sponsorer för ekonomin. Det vore nog
bra om vi ordnade med att det fanns en
rallykommitté som kunde hjälpa och råda
kommande arrangörer så att de kommer
en bit s a s på traven med det grundlägg-
ande i respektive arrangemang. De som
sedan många år tillbaka lagt ner arbete på
denna del av vår verksamhet har gjort
storartade jobb och någon anledning till
anmärkning är jag inte ute efter, endast
att hjälpa och underlätta. Alltså en form
av servicefunktion åt villiga arrangörer.
Då vi nu är inne på denna så viktiga del
av vår verksamhet finns det  faktiskt saker
som jag ofta saknar och som jag vet är
mycket välkomna bland såväl publik som
deltagare nämligen en Concours d’Élé-
gance eller de Charme.
         Nåväl nog om detta.
         Vi skall föra fram allt som är till
glädje för andra medlemmar, vi skall
hjälpa varandra och skapa så stor trivsel
som möjligt. Jag har länge påpekat att vår
bulletin är viktig och för de allra flesta den
enda kontakten de har med klubben.
Innehållet bör göras så bra vi kan och
många som känner sig manade skall

Fritt ur hjärtat



25

Rolls-Royce-bibliotek till salu
Författare Titel Pris
1 Rolls-Royce Silver Shadow el-schema 2 delar 300
3 Rolls-Royce The Story of  the Best Car in the World 300
7 Mike Evens In the Beginning 100
14 Kenneth Ullyett The Book of the Silver Ghost 150
16 Dalton Watson Rolls-Royce in America 300
21 BJK Setright Rolls-Royce 250
24 Martin Bennet The History of the Car 400
26 Pinacle Magaxine No 1 100
27 Auto Car Rolls-Royce 350
28 Phil May 20 Silver Ghost 250
30 Ian Lloyd The Merlin at War 250
31 Bilderbok Rolls-Royce 175
32 George Fenn Classic Rolls-Royce 200

Samt ett antal om andra bilmärken:
33 W O Bentley The Car in My Life 350
34 SAAB-SCANIA Boken om SAAB 9000 100
35 SAAB-SCANIA En bok om SAAB-Scania 100
36 Classic Cars Februari 1987, Augusti 1988 50
38 Georige Bishop Klassiska bilar 550
39 Scania-Vabis Scania Kavalkad 250
40 Ian Lloyd The Merian at WAC 150
41 SEMIC Gammelbilar, 2 ex 50
42 Roger Hicks Classic Cars 200
43 Paul Silleter Vintage 50

Ring Tommy Strömberg, 08-759 05 05. Priserna är nu kraftigt nedsatta och kanske
är just den bok Du vill ha redan såld. Samlingen säljs åt en nära vän till mig och
krymper mycket fort.

sända bidrag till läsningen och dela med
sig av de han kan eller varit med om som
rör vår hobby. Hjälp gärna till att skaffa
fler annonsörer. Alla kan hjälpa till på ett
eller annat sätt.
         Din insats är mycket viktig och väl-
kommen och skapar sammanhållning
och nya kontakter medlemmar emellan.
Hör av Dig med idéer eller annat till
någon inom styrelsen eller till vår tekniska
kommitté om Du behöver tips om din
bil. I den mån jag kan råda Dig i olika
frågor gör jag det mer än gärna.

         Detta år är ett stort år och ett 100-års
jubileum för Rolls-Royce. En mängd
extra aktiviteter kommer att finnas och
Du får vad det lider en kalender där Du
kan välja ut vad Du vill delta i. Har Du
inte tidigare varit med på något av våra
arrangemang har Du missat en hel del.
Jag lovar att Du inte kommer att ångra
Dig om Du kommer med på framtida
träffar. Vi trivs ihop och har roligt till-
sammans. Tack för att Du läst såhär långt
och väl mött när det passar.

Tommy
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BIL &
INDUSTRIBROMSAR AB
BILRESERVDELAR   FERODO   Friktionsmaterial.
Vi svarvar bromstrummor, bromsskivor och
svänghjul. Renoverar bromsok. SPEC limmar
alla typer av bromsbackar och friktionsmaterial
för industriella ändamål. Planar även Toppar.

Öppet: Måndag-Torsdag 7.30-17.00, Fredag 7.30-15.99

Tomtebogatan 11, Box 21004, 100 31 Stockholm
Tel. 08-34 75 98, Fax 08-32 55 46

TILL SALU
BENTLEY MULSANNE TURBO -83
Vänsterstyrd, 8 900 mil
Vit, röd skinnklädsel

FORNTEGENS BILSERVICE
Volvo - Rolls-Royce - Bentley

Vulkangatan 10, 60 223  NORRKÖPING
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NORRORTS BIL & VANSERVICE AB
Renovering av växellådor och converters

08-564 720 10

AB Dalsjöfors Bil & Kaross, Eino Nuorimá
önskar gamla som nya kunder välkomna
att ringa och boka tid för renoviering och
service.

Tel 033 - 27 05 12     -     Fax 033 - 27 15 25
E-mail einonuorimaa@hotmail.com
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Nickel Reparation
Krom Svetsning
Eloxering Riktning
Sliperi

SPECIALITET: VETERANBILAR och BÅTAR
”29 år i branschen”

Södra Hammarbyhamnen
Lumaparksvägen 15, 120 31 Stockholm

Tel 08–644 28 97, Fax 08–644 81 13

ROLLS-ROYCE & BENTLEY

Köpes & Säljes
Alla slag av reparationer, renoveringar & karossbyggen utföres. Motor- &

växellådsrenoveringar, lackering av träpaneler, sadelmakeri, förgyllning, försilvring.
10 % på delar vid reparation och service.

R-R- & Bentleydelar, nya & begagnade i stort urval.
(Priser enligt Rolls-Royce prislista)

Jan E Grynning

Pl 3188, 442 95  KUNGÄLV
Besöksadress: Vävra, väg 168 mot Marstrand

Tel 0303-22 74 13  Fax 0303-22 70 94  Mobil 0705-22 74 13
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Färjestaden – Öland • Tel 0485–305 30
Ett modernt Hotel med pensionatsanda och personlig prägel.

Beläget vid brofästet mitt i Skansenparken. 35 moderna rum, lounger,
matsalar, konferensutrymmen, vinkällare – och sommartid

uppvärmd swimmingpool.
Många bra golfbanor inom räckhåll.

Skyddad parkering och om så önskas tillgång till garage.
Vi har erkänt bra kök med flera specialiteter.

Priser, menyer, bilder finner Ni på vår hemsida www.hotelskansen.com.
Eller ring till oss så sänder vi våra broschyrer.

Medlemmar i RREC erhåller 10 % i avdrag på ordinarie hotellrumspriser.
Säg till när Ni bokar.
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Vi får människor

och pengar att växa.

När vi pratar om växande är det i första
hand dig och dina pengar vi menar.
Vi ger dig obegränsade möjligheter att
utvecklas och anpassar alla lösningar efter
dina behov.
Välkommen till Skandia.
Vi får människor och pengar att växa.

Det är här det växer.

Skandia är huvudsponsor för Svenska Golfförbundet

Skandia
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Aston Martin Lagonda 1982 Vänsterstyrd lågmilare, 1 900 mil. Vit med crèmefärgat
skinn. En helt unik bil, som tillverkats för hand i endast 638 exemplar. Bilen som har all
tänkbar utrustning är något alldeles speciellt att färdas i. En bil med mycket intressant
potential för framtiden.

Aston Martin Virage Volante 1991 Premiärbilen från Birmingham-utställningen, den
enda i sitt slag. Röd med svart skinninredning. Bilen är i nyskick och nyservad av fabriken. En
unik och vacker cabriolet med mycket god potential för framtiden.

Bentley Turbo R 1989 En svensksåld bil med känd historia. Grafitgrå med mörkblått
vackert skinn. Nyservad och i ett mycket trevligt skick. .

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

Ferrari Mondial 3,2i 1985 Röd med vackert beige skinninredning. Denna eftertraktade
2+2-sitsiga Ferrari 3,2i är specialutrustad med el-taklucka och aircodition. Bilen har gått
3300 mil och är sannolikt Sveriges finaste. Servad med full dokumentation.

HONDA NSX 1991 Bilkännarnas älsklingsbil, superbilarnas superbil, ja, mycket har den
kallats. En mer lättkörd och bekymmersfri superbil har förmodligen aldrig funnits. Svensksåld,
röd med svart tak är denna aluminimbil, som går och ser ut som en helt ny bil.

Jaguar XKR Cabriolet 2001 Obs! Nya modellen. Mörkblå med mörkblå suflett och svart
skinninredning. Absolut fullutrustad med telefon och GPS. Endast 3 900 mil. En skönhet
med mycket god potential för framtiden.

Maserati Royale 1988 Grafitmetallic med crèmefärgat skinn. Maseratis mest luxuösa bil,
tillverkades för hand i endast 48 exemplar. Den har Maseratis legendariska 4,9 liters V8. Ett
Fynd för Maseratiälskaren.

Panther De Ville 1979 Unik handgjord bil med aluminiumkaross. Tillverkad i endast 46
exemplar. Svart med vacker röd skinninredning. Vänsterstyrd och endast körd ca. 3.500 mil.
Bilen för Dig, som uppskattar kvalitet och skönhet.

Rolls Royce Phantom I Sedanca de Ville by Barker 1929 Mörkt olivfärgad med
svarta skärmar. Tidigare ägare Prinsessan Dianas familj. Härligt patinerad och mekaniskt
toalrestaurerad.

Visning efter överenskommelse.
Vi köper gärna Er fina bil kontant. Vi åtager oss gärna säljuppdrag.
Ring för besök. Vi finns också på www.pascocar.com. Välkommen!

Tel 0707-56 46 60, 08-756 38 30, garage 08-624 06 50.
pasco.car@swipnet.se

UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB


