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Nu äntligen kommer oktobernumret av vår Bulletin
– det har varit en
intensiv höst med
många aktiviteter,
därför är vi lite sena
med detta nummer.
Vi hoppas Du har
överseende.
Hemkommen från årsmötet på Gyllene Uttern började
planeringen för vår sektions deltagande i moderklubbens 50-årsjubileum, ”Wheels on Road”, över hela
värden. Med hjälp av engagerade medlemmar fick vi
till stånd evenemang på sju olika platser från norr till
söder i vårt avlånga land. Totalt har vi fått in hela 85
intyg från sektionsmedlemmar som bidrog till att manifestera denna tilldragelse. Tack alla som bidrog till
detta fina resultat!
Sen bar det av till Eurorallyt i Bad Saarow söder om
Berlin. Inte mindre än 8 bilar med 17 deltagare från vår
sektion – fler än på länge. Det var Ylvas och mitt första
Eurorally. Och det var väl värt en resa! Enligt moderklubbens planer kommer nästa års Eurorally, det tjugonde, eventuellt att bli det sista. Anledning skall vara
att så många andra rallyn arrangeras av bl a respektive Register. Hur som helst, missa inte detta rally som
kommer att gå av stapeln i fashionabla St Moritz och
i regi av Eri Heiljigers (enligt egen utsago definivt det
sista han arrangerar). Säkert värt den långa resa.
Knappt hemkomna från Berlin bar det av till Öland för
klubbens Skördefestrally, ett mycket trevligt arrangemang förtjänstfullt genomfört av Ulla-Britt och Svante
Runberger tillsammans med Johan Arnell.
Reportage från både dessa båda rallyn kommer i decembernumret.
Sist men inte minst: vi har en glädjande stor tillströmning av nya medlemmar. Sedan juli 2006 har vi fått 42
nya medlemmar och den höjda medlemsavgiften har
bara avskräckt enstaka medlemmar att förnya medlemskapet. Styrelsen tackar för förtroendet och hoppas
ni alla skall fortsätta finne värde i medlemskapet!
Nu när hösten är här kan vi i alla fall se fram emot att
träffas på våra traditionella julluncher i Stockholm och
Göteborg: den 1 respektive 8 december. Vi återkommer med detaljer!Och glöm inte titta in på vår hemsida
www.rrec.se , webmaster Nironen kan ha plockat in nyheter
i bildarkivet eller kalendern, och missa inte vår egen teknikchatsida, Du når den via Tekniska hörnan.
Med bästa entusiasthälsningar
Göran

KOMMANDE EVENEMANG
Luncherna i Stockholm: Första måndagen varje månad kl 12.30 numera på Bistro Solsidan som ligger just i solsidan. Till bistron kommer du genom att åka Värmdöleden (väg 222) mot Nacka, vik av
mot Saltsjöbaden (väg 228). Efetr att Du passerat Statoil och trafikljusen håll åt höger mot Solsidan.
efetr några minuter är du framme vid bistron som ligger vid slutstationen för tåget. Gratis parkering finns för alla bilmärken. Kommer du med Saltsjöbanan från Slussen avgående 12.40, byter Du
tåg vid Igelboda hållplats till tåget mot Solsidan. Den 5 november blir den sista lunchmötet för
året. Vårterminen börjar vi 7 januari och fortsätter sedan 4/2, 3/3, 7/4, och 5/5
Luncherna i Göteborg fortsätter, fortfarande på Elite Park Avenue och adressen är som tidigare
Kungsportsavenyen 36-38. Sista lunchen för året blir tisdagen den 27 november kl 12.00. Så börjar
vi igen den nya terminen 2008 med tisdagen den 29 januari kl 12.00.
Julbord i Stockholm: Lördagen den 1 december kl 12.00 träffas vi för vårt traditionsrika julbord.
Det är dags för förändring då Skärgårdskrogen, där vi varit de senaste 15 åren ej kan servera julbordet tidigt nog. Vi flyttar därför julbordet till Bistro Solsidan där vi för övrigt har haft luncherna
under hösten. Det blir de vanliga tävlingarna och vi hoppas att de gamla trogna medlemmarna
kommer, men även nya och fräscha medlemmar. Litet trevlig musik ska det troligen även bli.
Pris exkl starkvaror 250.- för de stora och 50.- för de små. Laktoskänsliga liksom vegetarianer omhändertas väl. Anmälan senast den 24 november tillTommy Strömberg tel 0705-17 18 77 eller 08-759
05 05 eller e-mail tommy@jdv.se
Julbord i Göteborg: Lördagen den 8 december kl 13.00 avnjuter vi ett rikhaltigt julbord traditionsenligt på Sjömagasinet. Anmälan till Claes-Thure Flinck tel 031-93 00 66
KOMMADE RALLYN OCH ARRANGEMANG
MPH, Sport & Prestigemässan 9-11 november 2007
Eriksbergshallen i Göteborg. Bland exklusiva och spektakulära bilar ställer även Bentley ut
se www.mph.nu
Vinprovning Bjertorps slott planeras till 13-15 mars 2008
Detaljer i kommande Bulletin
Foråsrallyt i Danmark 1-3 maj 2008
Danska sektionens Foråsrrally går av stapeln på Nordvästra Jylland.
Svenska sektionens årsmöte 23-25 maj 2008
Detaljerat program kommer senare
ÅHAGA-PROGRAMMET
Vår medlem Lennart Rosengren har vänligen att inbjuda våra medlemmar till konsertprogrammet
i Åhaga, Borås. Kom med till Åhaga och bli kulturella och träffa andra musikintresserade RRECmedlemmar.
Tisdag 26 februari 2008
Jan Sandströms motorcykelkonsert på Åhaga med Christian Lindberg på trombon.
Pris ca 475.- för middag och konsert
Förfrågan ställs till Lennart Rosengren tel.033-12 19 63
Tisdag den 1 april
Krister St Hill, en av våra stora baryton farmför delar ur Carl Orffs Carmina Burana, Borodin, Puccini, Verid och Wagner.
Förfrågan ställs till Lennart Rosengren tel.033-12 19 63
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Nord-Själland ; Forårsrallyt 17 - 19 maj 2007
Text och bild Mona-Lisa och Derek Illingworth. .

Efter en trevlig week-end i Nethy Bridge ( se artikel av C. Lagercrantz i Bulletin Nr. 2), styrde vi
motorhuven söderut, destination Harwich.
Det är en ganska lång sträcka från den lilla
skogsbyn, så det blev ett övernattningsstopp
utanför Newcastle, vilket var välkommet, för
regnet forsade ner fran himlen och med den
täta trafiken på engelska motorvägar var det
bättre att ”lägga av” den dagen.
Vår bil, denna gången ”Bertie” (en Bentley
Azure) nyaste tillskottet till garaget, var på sin
”jungfruresa” med oss, så det var tillfälle att
testa kapaciteten. Bekväm och snabb. Efter ytterligare en dag på den engelska landsbygden,
anlöpte vi så småningom Harwich och färjan till
Esbjerg, med mål i sikte att ansluta oss till det
danska rallyt på Nordsjälland.
Vi hade hört att detta skulle vara en särskilt trevlig tillställning av danerna, så vi beslöt oss tidigt
att anpassa detta till vår turne via Norge, Skottland, England, Danmark innan vi åtrevände till
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Torreby. P.g.a avsaknad av färjeförbindelse från
Göteborg, blir det ju faktiskt en utmaning att ta
sig till England numera. Alternativen är ju antingen Norge (Stavanger), Danmark (Esbjerg)
eller via Amsterdam, om man inte vill köra till
Calais förstås??
Resan från Esbjerg, via Fyn-bron, till Helsingör
var solig och vacker. Tyvärr en del vägarbeten
som fördröjer, men så är det, inte mycket att
göra åt. Beträffande försening, p.g.a att färjan
anlöpte hamn lunchtid den 17 maj, missade vi
uppställningen vid Fredensborg slott på förmiddagen, som var den första aktiviteten på
Forårs-rallyt, vilket också inkluderade besök på
slottet och slottskyrkan.
Vi anlände däremot till hotellet, Comwell Borupgaard i Snekkersten, strax utanför Helsingör
just i tid för ett snabbt klädbyte ( och naturligtvis en väl utsedd parkeringsplats) att ansluta
oss och ”mingla” med den obligatoriska välkomstdrinken innan en 3-rätters middag.

NORD-SJÄLLAND ; FORÅRSRALLYT 17 - 19 MAJ 2007
Ute på förgården till hotellet glimmade en välordnad samling chrom och chassin av varierande modeller RR & Bentley’s. Förutom de danska
bilarna, ett antal norska, holländska, tyska och
några svenska.Totalt var det ca. 80-talet deltagande bilar.

Följande
dag, fredag
18 maj, startades
med
en riklig frukostbuffet på
hotellet. Därefter samlad
avfart med
tur
längst
den nordsjällandska kusten. Majvädret var helt
underbart
med sol från
klar himmel,
perfekt för
att köra med
suffletten

nere och friska fläktar i håret! Vårt första stopp
blev vid en gammal krutfabrik, som hade sin
glansperiod under 1600-talet, då vi svenner och
daner fortfarande slogs om olika landsdelar.
Försök hade gjorts från ”vår sida” att spränga
hela rasket i luften, men av någon anledning
misslyckades det och de gamla husen, pittoreskt belägna vid en vacker
damm med mycket grönska,
finns fortfarande att besökas.
En av de danska medlemmarna ställde upp och tolkade
till engelska för internationella
deltagare med den danska guiden på stället.
Färden fortsatte därefter i det
härliga försommarvädret till
det gamla fyrstället i Gilleleje,
numera restaurant, med härlig
utsikt över Öresund. Kattegatt
och Kullen. Där intogs en ”dejlig” lunch och ägarinnan på
stället gav oss en underhållsrik
information om fyrens historia. Efter lunch en liten promenad runt området och så dags
för avfärd, som tog oss runt
den Själlandska landsbygden,
genom vackra bokskogar, besök vid gammal slottsruin från
1200-talet och så tillbaka till
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NORD-SJÄLLAND ; FORÅRSRALLYT 17 - 19 MAJ 2007
hotellet i lagom tid för att parkera fint på hotellgården, hinna ”pyssla om” våra vackra klenoder, prata lite ”bil”, innan kvällens galamiddag.
Väderts gudar var fortfarans gynnsamma mot
oss!
Ja, galakvällen startade naturligtvis som vanligt
med ”minglet” i lobbyn och drinkar på bricka,
med lite tilltugg. Vi träffade ”bekantingar” från
Norge och Danmark som deltog i det senaste
Euro-rallyt, så det blev ju ”gamla” minnen
diskuterade, etc innan avtåg in till kvällens superba middag.
Mellan huvudrätten och desserten blev det lite
paus och ”stökande”, när plötsligt en ”skum figur” i dirigentstass och fiol låda dök upp, (vår

medlem Johan Arnell skulle ha höjt på ögonbrynet över denna ”kollega”!). Fiollådan lades på
scengolvet och ur denna tog ”dirigenten” upp
en whiskyflaska och ett glas, vilket fylldes till
bredden och intogs med ett hastigt svep och ett
ljudligt förnöjt läte!
Lådan stängdes prydligt och dirigentpinnen
höjdes och knackades i notstället som stod där.
In tågade tre resliga, välbyggda danska medlemmar iförd frack till en mäktig overtyr, - vi
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insåg nu att vi var i sällskap av de ”tre tenorerna” och framför oss stod i full mundering,
Domingo, Pavarotti och Carreras!!
Bandspelarens musik manövrerades skickligt
av en av musikensemblems medlemmar och
musiken strömmade mäktigt ut över salen och
dessa tre herrar mimade skickligt och med yviga gester, till allas förtjusning, välkända ”låtar”
som dessa tre herrar gjort så kända. Det blev jubel efter deras ”föreställning” och ett da capo!
Därefter anlände desserten och diverse tal och
utlämnande av diverse cuper och certifikat och
ett stort tack till rallyts organisatör Michael
Aslo-Petersen med fru, som gjort ett fantastiskt
jobb med att genomföra denna week-end!
Dansbandet körde ingång och det dansades
och trivdes långt in på småtimmarna.
Lördag 19 maj:
Generös frukostbuffet på hotellet. Detta var avslutningsdagen
egentligen,men
för de som så ville
fanns möjligheten( ej inkluderat
i rallyt) att besöka
Louisiana
moderna museum i
Humlebaeck, med
intag av lunch på
gamle
Humlebaeck Kro. Vädret
som hittills varit
så gynnsamt ändrades
drastiskt
denna dag och
himlen öppnade
sig och regnet
bara vräkte ner.
Vi tog det som
en signal att vända hemåt och körde istället till
färjeläget och tog nästa båt till Helsingborg och
upp längs E6 till Torpet!
Ett väl organiserat rally och den danska goda
maten och gemytet, gör att vi rekommenderar
sektionsmedlemmar att antaga den danska inviten nästa år!..........................å bilen gick bra!

Wheels on Road, 12 augusti 2007
Den 12 augusti var det precis 50 år sedan vår förnämliga klubb bildades i England. För att manifestera
detta deltog medlemmar över hela världen i lokala evenemang med den ambitiösa målsättningen att 10 000
RR/Bentleys skulle vara ute på vägarna denna dag! Svenska Sektionen ordnade träffar på sju platser: Södra
Norrland (Gysinge ), Bergslagen (Hennikehammar), Stockholm (Tekniska Museet), Östergötland (Skänninge), Västergötland (Ålleberg), Göteborg (Långedrag) samt Skåne (Kullahalvön). Flera medlemmar arrangerade egna utflykter alltifrån Azorerna i Atlanten, där Claude de Laval luftade sin Turbo R tillsammans med två lokala Shadows runt ön San Miguele, till norra Sverige: i Sundsvallstrakten körde Carsten
Holm 20 mil med flaggor på bilen, i Söderhamn hade Jerry Dåversjö självaste Bildoktorn som passagerare.
Åkte Michel Andersson längst - 34 mil från Åkersberga till Gysinge tur och retur? Och Hasse Andersson
i Billesholm slog sannolikt svenskt rekord – han luftade sina 19 Rollsar på en och samma dag! Allt som
allt har 85 intyg kommit sektionen tillhanda, som småningom resulterar i diplom från vår moderklubb.
Vårt firande uppmärksammades av media på flera håll, Östgötakorren och Helsingborgs Dagblad ej att
förglömma. Och lokalradion i Skåne sände en halvtimmesintervju med Pelle Borgström som på ett vältaligt
sätt verbalt demonstrerade sin Silver Wraith och förmedlade RR-historia i hamnen i Viken. Stort tack till
alla medlemmar som hjälpte till att ordna trevliga arrangemang!

Jerry Dåversjö i Sandarne gjorde en egen Wheels
on Road-runda med sin Bentley MkVI Two
door fixed head coupé by James Young. Dagen
innan kördes Sverigeklassikern i Söderhamn,
där Bosse Bildoktorn var med och startade alla
fordonen. Kvällen före hade han hållit förderag

om bilar, mc och whisky (som han håller på att
skriva en bok om). Och på söndagen hade Jerry
äran att skjutsa doktorn till stationen i sin ovanliga och vackra MkVI.
Fotograf: Jerry Dåversjö
 - RREC
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Wheels on Road 12 augusti - Gysinge
text och bild: Roberth Nironen

För att delta i Wheels on Road hade flera medlemmar i södra Norrland med omnejd kommit
till Gysinge som ligger vid Dalälven intill gränsen mellan Gästrikland och Uppland.
Bruket i Gysinge grundades 1668 och den första
masugnen uppfördes omkring 1670. Värdshuset
som var vårt mål var uppfört 1784. I denna
genuina miljö ställde vi upp våra klenoder. Efter
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att vi beundrat och jämfört bilarna kunde vi på
Värdshuset inta vår gemensamma lunch.
Information lämnades om bakgrund och syfte
med denna aktivitet och dessutom fick vi
information om orten och dess historia. Det blev
6 bilar som deltog denna dag och 16 personer.
Vi kunde i kraftigt regn återvända hemåt efter
vårt korta möte.

Wheels on Road 12 augusti - Göteborg
TUFF UPPGIFT FÖR ENGELSK 50 ÅRING
Text och bild: Jan Segerfeldt

Samling kl 12 för 14 fordon och cirka 40 personer till jubileumsträff till RREC:s ära. Träffen inleddes med en stunds försnack innan en
rundtur påbörjades genom de centrala delarna
av stan. Hela sträckan skulle göras i samlad
kortegekörning.
Det var verkligen inte någon lätt bana som arrangören hade lagt upp för den här körningen.
Visserligen var det bara 20 kilometer på fina vägar som skulle avklaras men sträckan innehöll
en hel del besvärliga passager som ställde stora
krav på förarnas skicklighet och koncentration.
En ytterligare svårighet var att få hela kolonnen
på 14 fordon att i avsaknad av poliseskort hållas
samman under hela körningen. Varje korsning
med ljussignaler var ett potentiellt hinder för
detta. Oundvikligen blev det därför mest krypkörning, något som borde passa bra för våra
paradbilar. Tacksamt även för dem som stod
på gatorna och överraskade fick se denna uppseendeväckande parad av glänsande engelska
limousiner.

Trots allt gick färden bra, ända tills det korta
uppehållet vid Masthuggskyrkan. Där vägrade
sedan en av bilarna att starta. Detta gjorde att
sista bil blev något sen till målet vid nyöppnade
Långedrags värdshus där den fräscha lunchen,
havets Wallenbergare, serverades. Det ska til�läggas att alla tre medverkande förkrigsbilar,
R-R Wraith 1938 (Lars Wass), R-R Wraith 1939
(Peter Fischer) och Bentley 3 ½ litre 1935 (Kjell
Andersson), uppförde sig oklanderligt.
Familjen Nyström från Västerås hade avverkat
den längsta transportsträckan i sin R-R Silver
Spur bara för att delta i vårt arrangemang (men
även för att hinna besöka Göteborgs mest givna
turistattraktion nöjesparken Liseberg) och fick
ett särskilt pris för sin prestation.
Genom att på detta sätt framföra sina exklusiva
fordon i pampig kortegekörning till allmänhetens stora förnöjelse har därmed alla deltagarna
i Göteborgsträffen lyckats genomföra sin del i
Wheels on Road med bravur.
11 - RREC
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Wheels on Road 12 augusti - Östergötland (Skänninge)

Uppställning på torget i Skänninge, foto Ronnie Gustavsson

Wheels on Road 12 augusti - Västergötland (Ålleberg)
Text och bild: Barbro och Kjell Hiderström

Den 12 augusti var vår bil ännu inte färdig så ”Ladyn” fick representera firandet och vår
vackra RR 20/25 HP, DHC Windower fick vila med trasig bakaxel.
Vi var ett 10-tal personer som samlades kl.
11.00 vid Segelflygmuseet på Ålleberg i
Falköping, där vi fick
en omfattande guidning. Efter gemensam
lunch besökte vi Kents
och Nils-Eriks garage,
för att se hur restaureringsarbetena fortskrider.

RREC

SWEDISH SECTION

- 12

Self System AB
”The Work Shop”

Renovering & service
I vår välutrustade ”Work Shop” erbjuder vi renoveringar och service
av främst äldre Rolls Royce och Bentley bilar. Vi fi nns på landet nära
Hornborgasjön.
• Kompletta renoveringar
• Lackering
• Återuppbyggnad av träkarosser
• Byte av elsystem till
nytt tidstypiskt

• Glas och sandblästring
• Ytbehandling
• Polering av rostfritt
och aluminium
• Service och
underhåll

Läs mer på www.selfsystem.se

Transport på lastbil

335:/tim

NYH

ET!

I vår specialbyggda lastbil
transporteras din bil
inom hela EU. Kontakta oss för offert.

Transporter
inom hela
EU!
Kent Sävåsen, Self System AB • Bjällum Valsborg, 521 98 BRODDETORP • Tel: 0708-38 90 00 • www.selfsystem.se

Bilarna är från vänster Kalle Giertz Corniche FHC, Rolf Sanders Corniche DHC, Ingemar Liljegrens RR 25/30 från 1936
och Karl E Almstedts Silver Shadow

Wheels on Road 12 augusti - Bergslagen

12 personer i 4 bilar träffades
vid Hennickehammars herrgård vid tolvtiden. Vädret var
fint och stämningen god. Vi
åt av herrgårdens fina buffé;
kräftskärtsoppa, riktligt smörgåsbord och god oxstek. Efterätten var magnifika och kaffet
gott. Med så få deltagare fick
alla goda möjligheter att lära
känna varandra och utbyta tankar. Deltagare är från vänster
på bilden Kalle Giertz, Ingemar
Liljegren och Irene Alriksdotter, Birgitta Almstedt, Petra
Melin, Tina Dalby och Karl E
Almstedt, Agneta och Hans
Karlsson, Rolf Sander och Rita
Andersson.
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Wheels on Road 12 augusti - Skåne
Text och Bild: Göran Berg

Framför storslagna Krapperups Borg, med anor
från 1600-talet, samlades likaledes storslagna
RR och Bentley-ekipage för en intressant guidning i borgens inre. 14 bilar och nära 40 passagerare hade hörsammat inbjudan, som fortsatte
med god lunch intill Öresunds brusande vågor
följt av ”Sightseeing on Wheels” på vackra
sommarvägar passerande bemärkta platser
utefter Kullahalvön, allt beskrivet i en perfekt
Roadbook. Slutmålet var familjen Borgströms
idylliska hem nära Arild, Emmagården (från
mitten av 1700-talet!) där kaffe med dopp serverades medan vi fick gårdens historia till livs.
Ett genomtrevligt arrangemang av Mayron och
Sven Bentinger samt Berit och Per Borgström,
som även ordnat ”godispåsar” med presenter
till alla deltagare. Stort tack till arrangörerna
och sponsorerna: Handelsbanken, Hedin Bil,
Höganäs Keramik/Ittala, Höganäs Saltglaserat,
Storbildsbolaget i Helsingborg, Turistbyrån Höganäs och Wernersson ETCOst.
PS: Du som läser Nostalgia, missa inte reportaget i nr 11 där Per Borgström är porträtterad
framför Emmagården i en stort uppslagen artikel med familjens Galaxie!
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Wheels on Road - Uppsala Slott

Uppsala Slott hedrades med ett besök av vår medlem Lars Oreland (Silver Cloud III 1963) och
hans kollega Jan Zabielski (Bentley S1 1958).

Wheels on Road 12 augusti - hemma hos Hasse Johansson

Hasse Johansson - vår meste RR-ägare? - lyckades med konststycket att ta ut sina 19 (nitton!)
Rollsar på vägarna kring Billesholm. Två Silver Cloud, 16 Silver Shadows och en Silver Spirit!
Mindre än hälften av flottan fick plats på bilden...
RREC

SWEDISH SECTION

- 16

Wheels on Road 12 augusti - Stockholm
Text: Nils Vetterlein,
Bild: Tommy Strömberg

Detta var dagen för RREC:s 50-årsjubileum,
som firades världen över, i Sverige till och med
på ett flertal platser bl.a. på kungliga Djurgården i Stockholm. Tommy S.(vem är det) hade
organiserat ett minirally med frågesport och
gemensam lunch följt av uppskattad prisutdelning (alla fick priser med anledning av dagen)
vid Tekniska Museet med omgivningar. Eftersom författaren av dessa rader och hans Gun
for tillfället endast är stumma beundrare av Sir
Henrys otroligt geniala tekniska konstruktioner
och inte innehar någon rullande lekstuga deltog
vi inte i rallyt.
Nar vi väl anlände i tid for lunchen visade det
sig att av rallyt hade det bara blivit en tumme.
Ett for alla okänt cykellopp för damer blockerade helt den tänkta rallyvägen ut till Blockhusudden. Tommy stod dock ej handfallen utan
valde snabbt ut ett nytt färdmål. Han valde det
mest iögonenfallande, nämligen Kaknästornet.
Det kunde man bara inte missa. Rallyt var avklarat på fem minuter då körsträckan krympte
från 7 km till c:a 1 km.

Lunchen avåts i Tekniska Museets restaurang
“Stallet” i för dagen reserverad lokal. så småningom blev det så dags att gemensamt höja
glasen för vår moderklubb. Tommy fyllde i
med några väl valda ord och uttryckte vår stora
beundran för dess tålamod att ha stått ut med
oss i alla dessa år. Därefter underhölls vi med
skön och melodisk gitarrmusik av vår medlem
Miro Simic’. Till kaffet, som intogs i trädgården
i strålande sensommarväder, följde prisutdelning. Att gammal är äldst befästes än en gång.
Första pris togs hem av den mycket mångkunnige Svante Svantesson med sin vackra Bentley
4,251., 2-door dhc. Grattis Svante! Övriga pristagare se separat lista.
Mötet hade samlat 17 vagnar från 1937 till1995
och ett drygt femtiotal personer i nästan alla
åldrar.
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KJELL OCH EVA ANDERSSONS FANTASTISKA
AUSTRALIENRESA
Text och bilder: Eva Andersson

Dagen före påskafton 2007 satt Kjell och jag på
ett plan på väg till Bangkok. Vi styrde mot nya
rallyäventyr. Jag satt försunken i flygplansstolen och tänkte på allt vi fått uppleva tack vare
dessa fantastiska bilar. Vi träffade Mal och
Robyn Henderson från Australien under Centenary-rallyt 2004 i England för första gången
och blev väldigt goda vänner. Nästa gång träffades vi under rallyt i Borneo 2005 då vi bjöd
in dem till Sverige. De kom förra hösten och
tillsammans åkte vi på Eurorallyt i Norge och
de körde vår lilla Bentley 3 ½ litre. Nu var det
vår tur att resa till Australien och köra rally i en
av deras bilar.
Vi stannade en natt i Bangkok och sedan fortsatte vi till Nya Zeeland. Vi gjorde en tvåveckors buss- och flygtur till både nord- och sydön.
Detta var vårt första besök och vi uppskattade
RREC
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det mycket. Båda öarna är väldigt vackra och
med en fantastisk natur.
I slutet av april anlände vi till Sydney och blev
mötta på flygplatsen av våra vänner, ett kärt
återseende. Detta var mitt första besök i Australien medan Kjell hade varit här för tio år sedan.
Några dagar efter vi kommit var det ett endagsrally i utkanten av Sidney. Det var mycket trevligt och vi fick nu träffa många av deltagarna
inför det kommande rallyt. Till vår stora överraskning träffade vi Ian och Telma Rimmer från
England som också skulle delta i rallyt.
Rolls-Royce Owners´ Club of Australia, New
South Wales bransch, har ett årligt rally som de
kallar Overlanders. Det var i detta rally vi startade i Sydney för att åka norrut mot Brisbane.
Vårt värdpar åkte i sin Bentley 4 ¼ litre från

KJELL OCH EVA ANDERSSONS AUSTRALIENRESA
1936 med kaross av Gurney Nutting och vi i deras Bentley S 3 från 1963. Vi körde utefter kusten
med lagom långa dagsetapper och täta stopp
för att beskåda och besöka intressanta platser.
Bland annat besökte vi en fyrplats belägen på
den
östligaste
platsen av australienska fastlandet. Vi övernattade på sex
olika hotell och
det sista av dem
ligger i en liten
stad nära Brisbane som heter
Tweed Heads. På
kvällen hade vi
avskedsmiddag
på hotellet. Nu
var detta rally
slut och många
deltagare reste tillbaka till Sydney nästa dag.
Vår resa gick vidare norrut och vi passerade
Brisbane och fortsatte till Marcoola beach i
Queensland. Vårt hotell ligger vid stranden och
här skulle vi stanna i sex dagar. Nästa dag var
en vilodag och vi tillbringade den vid stranden
med massor av sol och bad. Nästa dag började
Sun, Surf and Sand Rally, 49th Federal Rally of
the Rolls-Royce Owners´Club of Australia. Nu
anlände bilar från alla håll av Australien samt
Tasmanien och Nya Zeeland. De följande dagarna bestod av ett digert program med olika
aktiviteter. Vi gjorde utflykter i omgivningarna
och bland annat besökte vi Australien Zoo som
ägs av Steve Irvings fru och barn sedan han själv
så tragiskt omkommit när han hoppat på en stor
rocka. Här kunde jag klappa om kängurur som
gick lösa i en stor inhägnad. Det fanns många
djur som jag aldrig hade sett förut som koala,
emu etc. En kväll bussades vi för middag till
en restaurang som var som ett enda stort akvarium. Där bjöds vi på en säl-show. Det är fantastiskt vad man kan få sälar att utföra. I matsalen
var det stora dammar med stora fiskar och på
väggarna fullt av akvarier med färggranna mindre fiskar. När man gick en trappa ner kom man
till en tunnelliknande gång med ännu mer stora
fiskar som hajar, stingrockor m m. Naturligtvis

serverades vi fisk till maten, vad annat kunde
man förvänta sig. En oförglömlig kväll.

The Federal Concours D´Elegance hölls på
gräsmattan utanför ett sportcenter. Här stod rad
efter rad av eleganta Rolls-Royce- och bentleybilar uppställda. Vi gick runt och beundrade
dem alla. Det var en mycket varm dag så jag
fick uppsöka skugga då och då. Det kändes riktigt skönt att komma tillbaka tillhotellet och vila
inför kvällens galamiddag. Alla var uppklädda,
herrarna i smoking och damerna i långklänningar. Kvällen började med ett glas champagne
i baren. Maten var god och stämningen på topp
med en hel del tal och prisutdelningar. Vi och
Rimmers blev presenterade och tackades för att
vi kommit hela vägen från Europa för att delta
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i rallyt. Nästa morgon var det ”farewell breakfast” och nu var tiden kommen att säga adjö till
gamla och nya vänner.
Resan tillbaka till Sydney gick på mindre vägar
i inlandet och här var landskapet mer ödsligt
men mycket vackert. Det tog oss fyra dagar att
i lugn takt med många stopp för sevärdheter
samt tre övernattningar komma tillbaka till våra
värdars hem. Vi hade nu kört cirka 3 500 kilometer utan några som helst problem.
Efter att vi vilat upp oss några dagar i Sydney
flög vi alla fyra till Hamilton Island. Mal och
Robyn Henderson är delägare i en 60 fot lång
motor cruiser med heltidsanställd skeppare. Vi
hann åka runt och titta på den vackra ön innan
solen gick ned. Första natten stannade vi på
båten i hamn. Nästa morgon bar det av ut på
havet. Vi kryssade runt vid Stora Barriärrevet
i en vecka och ankrade upp på kvällarna i någon liten vik. Att sitta på däck i skymningen och
titta på hajar och småfiskar var fascinerande. Vi
hann med mycket på denna vecka som att bada,
sola, fiska, surfa samt mata jättefiskar. En oförglömlig upplevelse.
Åter i Sydney var det tid för sightseeing och vi
besökte bland annat det berömda operahuset
i en guidad tur, botaniska trädgården m m. Vi
hann även med en tur till Blue Mountains sydväst om staden där vi åkte linbana över en djup
dal. En weekend åkte vi till Mals och Robyns
farm, två timmars bilresa från staden.
Här fanns många vilda djur att se, mängder
av kängurus, wombats m m, som kom fram i
skymningen.
Den första
juni
var
det dags
att tacka
våra vänner för allt
samt påbörja den
långa resan hem.
Första
etappen var Sydney-Brisbane-Bangkok. I Bangkok skulle vi stanna i två nätter och fira vår 40åriga bröllopsdag, litet i förskott, och var inboRREC
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kade på Oriental Hotel. Hotellet ansågs för den
del år sedan vara ett av världens förnämsta. På
flygplatsen väntade vår guide Tommy på oss.
Det var samma guide som senast vi var här. Alla
thailändare älskar sitt kungahus och även Sveriges kung och drottning är väldigt populära här,
hade Tommy berättat för oss. Jag talade om för
honom att jag hade ett bra foto på Kjell bredvid
vår kung och drottning som jag tagit på Kungsrallyt förra året. Detta ville Tommy se och vår
dotter hade skickat fotot till Australien och nu
hade jag det med mig. Tommy fick fotot under
bilfärden till hotellet. När vi kom fram och steg
in
genom
hotellentrén
var det som
att komma
till Tusen och
en natt. Alla
bockade och
vi fick vackra blommor.
Vi satte oss
andäktigt
ned i foajén
medan Tommy tog fotot och gick till incheckningen. Vad
som sades vet jag inte men han kom glädjestrålande tillbaka och sa att vi var uppgraderade. Vi
fick en svit på översta våningen med utsikt över
floden och med en butler i korridoren. Sista
kvällen åt vi en fantastisk sjurätters middag på
deras gourmet-restaurang La Normandie.
Efter två månader och två dagar var vi så åter
hemma i Göteborg.

En vacker bil. Kan den i artikeln ha sett ut så här eller?

SOMMAREN 1953 MED EN ROLLS PÅ KNAUST
Text: Rolf E Österberg, ex piccolo

Det var för 50 år sedan och började redan under
vårterminen på Sundsvalls Högre Allmänna
Läroverk.
Konfirmationsundervisning med en mindre
uppskattad lärare. Mer flintskallig än intelligent, åtminstone i alla konfirmanders ögon.
Hans galoscher fanns ofta placerade, av någon
okänd, på fönsterbrädan utanför, men han vande sig med tiden. Och vi med honom. Vi som
satt längst bak och innan terminen var slut hade
förbrukat halva korkmattan, bakifrån sett, till de
kast som störde tystnaden, när konfirmationsläraren vände ryggen till.
Hursomhelst, det började närma sig terminsslut
och sommarjobb började diskuteras. Ulf hade
fått vaktmästarjobb på anrika Knaust, troligen
via sin mor som hade en nyckelroll i köket på
samma hotell. Och samma med Hasse Wilöf.
Inte så konstigt kanske eftersom fadern Gun-

nar basade där. Kunde inte Hasse fixa jobb åt
mig där också? Kanske som piccolo? Jag hade
ju, inför nästa veckas avslutning, redan fått en
fin ljusblå gabardindress som borde passa för
en piccolo! Och jag hade ju precis läst någon
utländsk tidskrift och förstått att en piccolo var
något ovanligt på svenska hotell.
Hasse föreslog att jag skulle besöka fader Gunnar och själv presentera mitt förslag. Och så, på
något sätt som minnet inte längre rymmer, kom
jag att stå framför Gunnar Wilöf på hans arbetsrum mot Kyrkogatan.
Jag hade min nya ljusblå gabardindress på mig
när jag rodnande framförde mitt förslag. ”Jävla
bra idé” var väl ungefär svaret jag fick efter
några sekunders betänketid. ”Och du har ju redan en passande kostym, jag ska fixa en piccolomössa”. ”Kan du börja direkt efter skolavslutningen, du får jobba alla dagar utom söndagar
mellan 10 och 18. Du får 150 kronor per månad
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plus ett mål mat plus eventuell dricks som du
får behålla själv?”
Det var bara att tacka och ta emot och vara försiktig med kostymen och inhandla ett par tidsenliga och strykfria Orlon-skjortor plus en blå
slips fram tills det var dags att anmäla sig för
tjänstgöring.
Och den började med någon timmes exercis där
Gunnar Wilöf bl a lärde ut hur kalotten skulle
sitta på skallen, hur man gjorde en perfekt honnör och exakt var, vid huvudentrén, jag skulle
stå och när och hur jag skulle öppna dörren
för passerande gäster. Vilken introduktion, så
mycket finess och pep-talk på så kort tid!
Dagarna flöt fint och jag kände mig väldans
populär bland gräddan av stans egna besökare,
men framförallt bland allt folk som gästade från
när och fjärran. Internationella företagsledare,
dåtidens alla svenska resande revy- och teatersällskap. Alla turnerande kändisar från solister
till kompletta ensembler.
Det var riktigt trivsamt, jag fick 150 kronor per
månad i lön plus ca fyra gånger till i dricks.
Skattefritt, och dessutom ett mål mat gratis varje
dag, mer gourmetmat än den som var vanlig för
mig då. Och jag unnade mig varje dag en kall
Pommac till måltiden, inhandlad i spritkassan
till restaurangpris!
Ibland när det var riktigt lugnt tog jag av mig
kalotten och sprang över till Percy Lucks godisaffär på andra sidan Storgatan. Där inhandlades något hekto med karamellspån som sedan
gömdes på fönsterbrädan bakom min tilldelade
dörrplats. Och garderobsvaktmästaren Mattisen var en av få som fick smaka på mitt godis.
Det var en varm och fin sommar som jag tyvärr
fick uppleva mest inomhus. Men den var både
händelse- och lärorik och låt mig avsluta med
en historia som kunnat knäcka både mig och
några andra inblandade.
Nåon gång i juli anländer en engelsk Lord i
Rolls-Royce med fru och privatchaufför. Chauffören vill ha bilen i garage och jag lotsar (se PS
nedan) honom runt kvarteret till garageinfarten
RREC
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från Kyrkogatan. In i bilhissen och ner till garaget för parkering någon vecka. Inga problem
allt fungerar perfekt.
Under de dagar som sedan går blir jag mer och
mer bekant med chauffören som verkar trivas
bäst kvar på hotellet. Samtidigt är hans uppdragsgivare, Mr & Mrs Lord, förmodligen ute
på andra äventyr och är frånvarande i dagar.
En kväll när jag precis lagt mig började jag fundera över hur mycket Rollsen vägde. Tänk om
Rollsen är för tung för hissen. Jävlar om….och
vad gör vi då? Den natten blev nog en av mina
första sömnstörda.
Redan nästa dag fick jag kontakt med chauffören och, säkert med darrande skolengelska,
fick jag honom att förstå att här kan det bli problem.
Det visade sig att Rollsen vägde bra mycket mer
än vad hissen skulle klara! Herregud, vi sov nog
varken chauffören eller jag på några nätter. Vi
hade daglig kontakt och försökte vara kreativa
till max.
Chaufförens anställning var ju i farosonen och
min också för den delen, men jag hade ju bara
en månad kvar på kontraktet. Värre för mig var
nog risken att bli stämplad för dåligt omdöme
eller något åt det hållet.
Eftersom motorn var en stor tung klump skulle
det väl vara den bästa lösningen att på något
sätt lyfta ur den i garaget och sen låta den återförenas med karrosseriet på gatunivå. För att
bara plocka bort hjulen skulle ju inte räcka!
Men hur i h…..e plockar man ur en motor i en
Rolls i ett garage i Sundsvall. Och sedan får
den på plats igen. På gatunivå. Utan influgna
ROLLS-ROYCE-mekaniker. Och, särskilt känsligt, utan att Lorden fick veta något?
Naturligtvis omöjligt!!
Det är nu räddaren dyker upp! Vaktmästaren
Åström vars dagliga rutiner omfattade bl a
transport av bagage mellan Knaust och centralstationen.

SOMMAREN 1953 MED EN ROLLS PÅ KNAUST
Jag kommer inte ihåg hur han blev engagerad i
problemet men kanske viktigare hur han löste
det.

mousinen till Mr & Mrs Lord.

Vi körde in Rollsen, med motor och hjul och
allt annat, i hissen. Räddaren och jag klev in i
hissen. Räddaren hade en piassavakvast i handen…. Gallergrindarna från tidigt 1900-tal
stängdes. Räddaren tryckte på knappen. Hissen
reagerade något men inte som vi innerst inne
hade hoppats.

Sommaren 1953 slutade i glädje!
PS

”Trodde väl dé” sa räddaren och körde kvastskaftet in i något som senare ”forskningar” visat sig vara ett säkringsskåp i ett av hisshörnen.
Och så ett tryck till på Upp-knappen.
Lite blixtar här och där och vi åker uppååååt,
uppåååt, uppååt, uppåt och strax är vi i gatuplanet och en glad chaufför kan köra fram li-

Vilken lycka för chauffören, mig och räddaren!

För den bilhistoriskt intresserade kan jag
nämna att Rollsen var från mitten av 30talet samt att jag som 14-åring fick köra runt
kvarteret till garaget. Och konstaterade då
hur illa man hade placerat handbromsspaken.
På golvet mellan sätet och torpedväggen på
höger sida och precis där man annars enkelt
borde kunna passera med fötterna vid av- och
påstigning.
Så typiskt engelskt!
DS
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Suzanne Finch delar ut priset till Per Östlund.

Vi gratulerar familjen Per Östlund
av 50 stycken på RREC Euro r

Ett stort tack för att Ni gav oss förtr
och träpaneler i Er vackra Bentley S
by James Young 1959

A. Rohdins Automobile
Industrigatan 7, 461 37
Tel. +46 (0) 520-108 06 or 9
Email: info@rohdins.nu - W

Per Östlund tillsammans med de som renoverat bilen hos oss.

d till Första Priset för bästa Bentley
rally i Berlin, September 2007.

roendet att totalrenovera karosseri
S I Continental 4 door Sport Saloon
9 Chassinr BC-48-FM

Service i Trollhättan AB
7 Trollhättan, Sweden
96, Fax +46 (0) 520-341 80
Website www.rohdins.nu

POPULÄRT NATIONALDAGSFIRANDE I HÄLLINGSJÖ
Text och bild: Jan Segerfeldt

Den ansvarige, advokaten Carl-Einar Mellander själv, räknade till minst 220 ”gamla” och
”kanske inte så väldigt gamla” bilar. Det var
svenska, tyska och franska personbilar från femtio- och sextiotalet och många härliga engelska
sportbilar men även nyare men häftiga italienska fullblod som hade ställt upp på Carl-Einars
vidsträckta ägor som hade fått sig en extra gräsklippning för att bilarna skulle komma till sin
rätt. Jag skulle trott att det var 30 år sedan den
här grejen började men enligt C-E är det snarare 35 års sedan några herrar för första gången
samlades på hans fädernesgård i Hällingsjö. De
som brukar komma är företrädesvis medlemmar i bilklubbar i Göteborg, Borås, Alingsås och
några ytterligare närliggande orter. Enligt traditionen har det alltid varit på kvällen efter jobbet
den första onsdagen i juni som träffen har ägt
rum. Så också den här gången. Nu råkade det
dessutom sammanfalla med den dag som är
Sveriges nationaldag och när svenska folket har
fått en extra helt ledig dag.
Det är fantastiskt att det kan få plats så mycket
folk och fordon på en privat gräsmatta. FörRREC SWEDISH SECTION - 26

modligen unikt i norra Europa! Vid ett tillfälle
kommenderades ägarna till alla röda italienska
sportbilar att starta sina motorer och dra på. Vilket öronbedövande men vackert ljud det blev
från alla dessa varvvilliga cylindrar. Jag undrar
hur många insekter och kryp som fick sätta livet
till under denna breda uppvisning som gjorde
luften i den annars så vackra naturen dallrande
i giftig avgasrök.
RREC var representerade av Lars Wass med
sin fina R-R Wraith från 1938/39 och ClaesThure Flinck med sin sportigt eleganta Bentley
Azure från 1998. Dagen till ära hade Lars iklätt
sig nationaldräkt (se hans strumpor på omslagsbilden). (För att undvika att missförstånd
uppstår: Nej, RREC:s representanter deltog inte
i motorvrålet! Om det hade funnits en tävling
för motorers tysthet och perfektion skulle de ha
kommit etta.)
Utöver bilarna brukar det dyka upp minst ett
hundratal motorcykelburna ”ungdomar” också.
En celebritet av hög klass i motorcykelvärlden,
den legendariske tävlingsåkaren Rolf Gülich,

POPULÄRT NATIONALDAGSFIRANDE I HÄLLINGSJÖ
var också på plats. Han berättade i en exklusiv
intervju för Bulletinens reporter att han nu firar 80 år. Nej, det är inte födelsedagen han firar.
Han firar att det är hans åttionde tävlingssäsong
på motorcykel! Han är faktiskt fyllda 95! Han
har verkligen en imponerande karriär bakom
sig under så lång tid som knappast någon annan i världen kan konkurrera med. Han hade
nog tänkt lägga av den här verksamheten redan
för några år sedan. Men eftersom han ständigt
får nya inbjudningar att ställa upp på olika banor i Sverige, så blir han tvungen att köra litet
till. Och det märks att han älskar att köra. Och
fort ska det gå. För några år sedan körde han
en Honda som hade en toppfart på 230 km/tim
vilket han tyckte var härligt för vid den farten
kunde man känna litet frisk luft. Numera håller
han sig till en motorcykel som bara gör 170 km/
tim. Det får väl räcka för en man som kan ståta
med ett så långt liv i tävlingsmotorcyklarnas
värld. Han är väl mest känd för att ha kört tävlingscyklarna från Husqvarna. Den cykel han
hade sina stora framgångar med finns numera
uppställd på Husqvarna-fabrikens museum i
Husqvarna. Annars gillar han mest en Velocette
som han körde framgångsrikt i många år.

fortsätta? Som väl var var vi då lyckligt ovetande om vilken riktning väderutvecklingen skulle
ta under resten av semestermånaderna. Tänk
vad skönt det är att vara lyckligt ovetande, så
länge det varar…

Många bilar hade dagen till ära försetts med
blågula flaggor och kvällen kändes ljum och
lovande. Var det så här sommaren 2007 skulle

PRINFO
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Greasy Fingers Day #2
Text och bild: Anders Malmqvist

Den 28 april samlades vi för en dags genomgång av våra bilar, återigen ställde Alex, Janne,
Lasse och Tommy på LimTek i Bromma upp
med lokal.
Den här gången blev vi glädjande nog 11 st
deltagare. Tanken med Greasy Fingers Day är
att träffas och skruva med våra bilar och utbyta
erfarenheter.
Temat den här gången var en genomgång av
hydraulsystemet. Till vår stora glädje fick vi
besök under dagen av ett proffs på detta, Hans
Helmerson från RR-B Motors i Mellerud. Hans
hade en genomgång både av systemets olika
delar samt hur de fungerar på en upplyft bil.
Mycket lärorikt!
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Hans hade också med sig utrustning för att fylla
på ackumulatorerna., två bilar åkte hem med ny
fräsch gas.

Greasy Fingers Day #2
Stort tack till:
Hans Helmerson, RR-B Motors som kom och
besökte oss under dagen.
Alex, Janne, Lasse och Tommy för att vi fick
vara hos er samt till att ni bjöd på all tänkbar
förtäring som kaffe, morgonfrallor, dricka en
egen BBQ grill till lunchen, mm.
Hoppas att vi kan göra om det innan hösten
kommer.
Mer bilder finns på: www.rrbtech.com
Anders Malmqvist

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 23
Mobil +46 (o) 705-71 23 29
www.englishcarcare.com
E-mail englishcarcare@telia.com
29 - RREC

SWEDISH SECTION

bentley
continental flying Spur
världenS SnabbaSte limouSine

bentley Stockholm
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ROLLS-ROYCE PHANTOM SILVER EDITION
Text: Jan Segerfeldt. Bild: Rolls-Royce Motors

Den 1 juni 2007 släppte Rolls-Royce ut sin senaste specialmodell av Phantom. Företaget firar
100- årsjubileet av Rolls-Royce Silver Ghost som
kom som 1907 års modell och har gått till historien som en av världens mest berömda bilmodeller. Faktum är att de första bilarna egentligen
bara fick beteckningen 40/50 hp. Exemplaret
med chassi nr 60551, det trettonde tillverkade,
fick en kaross som lackerades i silver och ställdes ut på bilutställningen på Olympia i London
i november 1906. Detta etablerade namnet Silver Ghost som sedan (retrospektivt först
efter att den efterföljande Rolls-Royce New
Phantom hade introducerats 1925) blev
modellbeteckning för alla de 6 173 exemplaren av 40/50 hp-modellen som gjordes i
England fram till och med 1925. Med Silver
Ghost-modellen etablerade Rolls-Royce
världsrykte för tillförlitlighet och högsta
ingenjörskonst. Det var genom den här bilen som Rolls-Royce-namnet bara på några
år utvecklades till att bli ett av världens
starkaste varumärken.

Året 1907 deltog den berömda Silver Ghost
chassi nr 60 551 i Scottish Reliability Trial och
knep guldmedaljen. Sedan tog den världsrekord för att gå kontinuerligt mellan London och
Glasgow 27 gånger utan ofrivilliga stopp sammanlagt 14 371 miles.
För att fira tillblivelsen av Silver Ghosten för
hundra år sedan bygger Rolls-Royce nu en begränsad jubileumsupplaga på 25 st specialexemplar av nya Phantom Silver Edition.
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ROLLS-ROYCE PHANTOM SILVER EDITION
Specifikation för Rolls-Royce Phantom Silver
Edition:
- Särskild silverfärg kallad Metallic Ghost Silver
- 21-tumshjul med kromade navkapslar
- Roseleaf eller Creme skinnklädsel
- Santos palisander träfanér i instrumentbrädan
- Vit instrumentbakgrund
- Kylbox
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- Presentationslåda i palisander innehållande
solid silverpenna Conway Stewart och solid silver nyckelring
- Solid silver Spirit of Ecstasy kylarprydnad
- Special mugghållare
- Phantom silver dörrplåtar

Båtförsäljare vid Asswan

Fler brev från Egypten
Text och foto: Oscar Almgren
Bästa Rollsvänner!
En stor fördel med Egypten är att man kan känna sig rik, utan att vara det. Tex att ha en housekeeper som städar, tvättar, lagar mat, handlar
mat, byter blöjor på tvååringen, plockar i och ur
diskmaskinen o.s.v. för endast 1500:-sv per månad är inte så dumt.
När gav du din fru en housekeeper sist? Glöm
det där med diamanter, med en housekeeper har
din fru helt plötsligt aldrig huvudvärk..........
Att sedan housekeepern i fråga är väldigt nöjd
med lönen och är lycklig för att man behandlar
henne med respekt och värdighet, istället som
de flesta gör här nere, skriker och skäller, gör ju
saken ännu bättre.
Vill man ha en trädgårdsmästare så kostar det
från 300:- per månad och uppåt och en chauffeur som står standby 24 timmar om dygnet för
1500kr till. Poolkillen kostar ca 300 också, så för

ca 3600:- kan man lugnt koppla av med en rörd
obs ej skakad Dry martini vid poolkanten. Inte
så dumt.
Vill man lyxa till det och åka på en kryssning på
Nilen med en sextiofots motoryacht helt i mahogny från 1969, så går det utmärkt för 375:- per
timme, men då ingår förstås tvårätters buffé och
efterrätt. Den kylda Gula änkan får man ta med
sig själv, men behöver inte hälla upp, det sköter
den femmanniga besättningen så bra så.
Bilar däremot är ju en annan femma. Vill man
åka Mercedes, som anses vara de enda rätta härnere, så kostar vilken trött 200 som helt bara en
miljon svenska kronor ungefär. Nöjer man sig
med en kinesisk kopia på Toyota med ac, skinnklädsel, automat, cd spelare med två monitorer
i bak, klarar man sig på futtiga 75.000:- spritt ny!
10.000 mils garanti på allt ingår. Får nog räknas
som ett bra köp.
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FLER BREV FRÅN EGYPTEN
Ett färdigt hus på 200 kvadrat i en bra compound ligger på ca 1,5 miljoner men då ingår
allt, med marmorgolv och köksmaskiner. Väljer
man att låta bygga samma hus på en tomt utan
vakter och höga murar, kostar det ungefär hälften.

på densamma. En fin tripp är att flyga till Luxor
ca 50 mil söderut och därifrån åka ända ner till
Assuan. Förr kunde man åka ända från Kairo,
men icke längre. Det är tydligen osäkra trakter
halvvägs till Luxor, där något gäng med fundamentalister förut attackerade båtarna, så det är
det slut med.

Det här med vakter är helt onödigt eftersom
Presidential tours, som vi åkte med, påstod att
brottligheten är mycket låg. I princip existerar
det var en fyra dagars kryssning, men det var
inte våldsbrott. I vilket fall inte officiellt. Däremot anses det sanning med modifikation. Första dagen när vi
så att om man är anlänt kl 8.00 på morgonen i Luxor, efter att ha
pressat sig upp klockan fem för at hinna med
en viktig person,
planet, visade det sig att båten skulle inte gå
så skall man ha
förran klockan Elva nästa dag! Vad skulle vi då
så många vakter
och hundar som dit och göra ett dygn för tidigt? Vi tog då oss
möjligt. Ju fler av själva i hampan och tittade på det vackra templet i Luxor som för övrigt användes vid en inbåda, desto vikspelning av en scen i en Bondfilm. Ett mäktigt
tigare är man......
ställe med sina väldiga statyer och pelargångar.
Hundarna binds
Utanför ingången till templet var det förut två
i korta linor, och
gigantiska obelisker med hieroglyfiska tecken
blir snabbt så sinnessjuka att de inhuggna. Den ena är borta men kan beskådas
på Place de la Concorde i Paris. Kung Muhamskäller oavbrutet
mad Ali av Egypten skänkte den till Frankrike
i timmar eller ylar
redan i slutet av 1800-talet. Hur dom fick dit
på natten.
den förtäljer inte historien.
Våran hund Sara,
Hunden Sara från Sahara
är en riktig fin
Klockan sju på morgonen nästa dag var det
korsning av Alexandria desert road och troligtavfärd med buss till ”Konungarnas dal” denna
vis Pyramides road. Pappan okänd men säkert
sänka mellan ganska höga berg innehåller 64
han också av märket ”street dog”.
Sara skäller mest på de gubbar som kommer gravar. Man började med att begrava kungarna
och skall ha betalt för räkningar, och i synnerhet el-gubben.
En medfödd talang som vi naturligtvis uppmuntrar. Kanske
bör klargöras att Sara ALDRIG
är bunden, utan skuttar mest
omkring i trädgården med sin
kompis Gipsy, som bor några
hus bort. Gipsy gillar inte sin
familj, utan vill hellre bo hos
oss, men någon måtta får det
allt vara. Varje kväll kommer
en slav från Gipsys familj för
att hämta hem honom, och då
skäller Sara som argast. Tror
jag det, det skulle man ju själv
göra om någon kom och bar
hem ens pojk, eller flickvän....
Det här med Nilen är värt att
återkomma till. Man kan nämligen åka med kryssningsbåtar Ingången till templet i Luxor, notera att ena obelisken är borta
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FLER BREV FRÅN EGYPTEN
torrummet!
Egyptiska
dieslar är inte
av Rolls klass
när det gäller
vibrationsfri
gång och tysthet. Om ni
någon gång
skulle komma på idén att
stoppa in huvudet i en cementblandare
som är igång,
skulle ni kunna
uppleva
känslan.

Pelarsalen i templet i Luxor
på detta ställe , efterom gravområdet runt Gizapyramiderna härjades av plundrare. Tyvärr hittade plundrarna även till detta gravområde, och
fortsatte sin vandel där. När den Engelske arkeologen Howard Carter hittade Tut-Anch Amons
grav 1922, var denna helt orörd. Dock är själva
kryptan inte så speciellt imponerande, eftersom
kung Tut dog 18 år gammal och utsmyckningen
under hans levandstid av gravkammaren hanns
helt enkelt inte med. Dock är ju fynden som visas på museet i Kairo helt enastående.

Undertecknad brände
nu en kraftig säkring i
hjärnkontoret och kontaktade fartygschefen. Det var inga
snälla ord som yttrades, då vi kände oss lite väl
lurade. Vi fick blixtsnabbt nya rum i fören, dock
utan badkar, men med Hitlermässig ordergivning kunde jag dessutom ordna bord och bra
fåtöljer i både våran och svärföräldrarnas hytter. Lugnet lägrade sig efter ett par Gin och tonic
och färden kunde påbörjas på allvar.
Att resa på Nilen och se det dagliga livet passera
som en film genom fönstret är väldigt trevligt.

Efter detta klev vi ombord och skulle inta våra
”sviter.” Båten var just
nyrenoverad och vi hade
satsat stort. Det enda som
var svitmässigt med rummet var att det fanns ett
badkar. I övrigt hade någon riktig förståsigpåare
kommit på den briljanta
idén att lägga de så kal�lade finaste rummen på
båten, direkt ovanpå moYacht Christina i mahogny
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FLER BREV FRÅN EGYPTEN
Maten var utsökt och personalen var hur trevlig
som helst. Vi gjorde strandhugg på olika tempel
och kom så småningom fram till Assuan. Där
var det en sluss vi skulle igenom och båten saktade in. Vi såg ett femtiotal roddbåtar som låg i
vägen, och svärfarsan, en högrest pensionerad
bonde från Burs på Gotland, slog sin bowling
klots stora näve i bordet och sade: ” Nju javlar
ar de demonstratjoon paa gang!” Men det var
det inte. Däremot började männen i båtarna
kasta upp saker på däck tio meter upp, som
man skulle köpa. Det slutade med en ganska ful
handduk med pyramider på för 25 kronor. Ett
ganska kul skådespel var det också.
De flesta jag talar med är panikmässigt rädda
för at få magåkommor vid besök här. Det är
klart överdrivet. De som har besökt mig har

snarare varit bättre i magen här, då kosten och
brödet inte har de vansinninga mängder fibrer
som vi är vana vid hemma. För mycket fibrer
blir man dålig i magen av, så ta det varligt med
hälsokosten, någon liten kolesterol skall en karl
tåla! Vattnet i kranarna är så till den milda grad
klorerat, att det har högre värden än vattnet i
våran pool. Det smakar apa, men inga bakterier
överlever.
Ett annat bombsäkert tips, är från svärfarsan
också. Tag ett stort glas, fyll ca tio cl whisky och
svep det i ett drag. Helst före klockan sju på
morgonen. Han är aldrig sjuk, så det fungerar
garanterat!
Bästa hälsningar
Oscar Almgren

Konungarnas dal med et pyramidformade berget som symboliserar närheten till himlen och efterlivet
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ROLLS-ROYCE OCH PSYKET?
För några dagar sedan låg det senaste numret
av den utmärkta publikationen Svensk Psykiatrisk Tidskrift hemma på köksbordet. Med
viss häpenhet noterades att det, trots omslagets
tilldragande blickfång av en Silver Cloud, inte
handlade om en klubbtidning för veteranentusiaster utan om ett nummer med temat ”Själ
och ande”. Ett samtal med redaktören/psykiatern David Eberhard bekräftade min förmodan - bilden var avsiktligt vald för att påpeka
att även materiella ting kan ha betydelse
för själslig jämvikt och vi var helt överens
om att linjerna hos denna bilmodell på ett
ovanligt tydligt sätt utstrålar just en materiens harmoni och balans. RR/B verkar
numera förekomma ofta i psykoterapeutiska sammanhang. Så sent som i no 2 av
Bulletinen presenterades den sympatiska
boken ”Vägen tillbaka - en Bentley” av
Erik Ahlsén, vari beskrivs hur renoveringen av en MK VI botade författarens
utmattningsdepression. Frågan är om
man kan hjälpa hustrun/psykiatern i hennes
arbete genom att oftare ta ut vår SCIII SEV 243
på vägarna.
Lars Oreland

NORRORTS BIL & VANSERVICE
Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
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ROLLS-ROYCE I SVENSK TV-SERIE
Text och bild: Jan Segerfeldt

Det är ju inte varje dag som vi får se en RollsRoyce i svensk TV, så därför vill vår medlem
Lars-Bertil Nilsson passa på att uppmärksamma detta.
Peter Birro har skrivit en ny serie, i 4 delar, för
TV som spelades in förra hösten, och som har
sänts i höst. Serien heter ”Upp till kamp” och
handlade om fyra ungdomar och hur deras
liv utvecklades under en tioårsperiod. Avsnitt
nummer fyra inleddes med det sista fartygsdopet på Götaverken i Göteborg. Scenen började
med att Dan-Axel Broström med familj kom till
dopet i en Rolls-Royce. Som statist och chaufför
kunde man skymta Lars-Bertil när han körde
sin vackra Rolls-Royce Silver Cloud II 1961. För
Er som missade detta kan vi hoppas på en snar
repris av programmet.
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Inte nog med det. Lars-Bertils fina bil kommer
också att finnas med i filmen ”En spricka i kristallen” som kommer att sändas i TV i slutet av
året. Det är en filmatisering av Cecilia von Krusenstiernas bok om familjen Gyllenhammar.
Man kommer att se bilen vid ett bröllop vid
Råda Säteri i Mölnlycke utanför Göteborg.
Som om detta inte var tillräckligt, så finns bilen
med en tredje gång denna höst i ett reportage
i tidningen Classic Motor, där Lars-Bertil visar
upp sin bil tillsammans med sin kamrat Gunnar
Eriksson med sin Bentley S2 1960. Dessa bilar
har vid ett flertal tillfällen varit synliga på onsdagsträffarna vid Maritiman och Viking som
arrangeras av motorhistoriska klubbarna i Göteborg med omnejd.
Som sagt var, det är ju inte varje dag.......

Upplev Öland - Solens och vindarnas ö - Fantastisk natur, underbara badstränder,
fina golfbanor, känn historiens vingslag!

Whiskykällare

Ölands nya SPA

över 950 sorter i lager

Allt från ansiktsbehandlingar till hårvård

Provningar från 350.- per
person

60 fräscha hotellrum - varav 25 i nya Tingshuset
Konferenslokaler för upp till 130 personer
Restaurang med plats för 300 gäster
Spapaket, Gourmetpaket, Golfpaket, Konferenspaket, med mera

Tingshusgatan 1, 386 31 Färjestaden
Tel : 0485-305 30 Fax : 0485-348 04
www.hotelskansen.com, info@hotelskansen.com

VÄRLDENS ÄLDSTA ROLLS-ROYCE TILL SALU
text och foto Jan Segerfeldt

Den äldsta bevarade Rolls-Royce-bilen, mest
känd för sitt registreringsnummer U44, är en
10 hp (chassinummer 20154) med tvåcylindrig
motor och försedd med en tvåsitsig kaross (troligen Barker). Bilen var färdig sent under 1904,
alltså det första året som Rolls-Royce var ett bilmärke. Man hade redan hunnit göra tre stycken
provbilar i den lilla fabriken vid Cooke Street,
Manchester, men de hade Royce på kylarmärket, inte Rolls-Royce. 10 hp:n gjordes i 16 exemplar 1904-1906. Bara tre har överlevt. 20154 är
alltså den äldsta av de tre.
Bonhams auktioner säljer nu 20154 i december
i år. Bilen visades först på Le Salon i Paris 1904
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och senare på Londons Olympia Motor Show tidigt 1905. Den har bara varit till salu vid tre tillfällen under sina 103 levnadsår. Senaste gången
var för 30 år sedan. Den fick sin första grundliga
renovering redan på 1950-talet.
Bilen är nu ute på turné i världen och den visades på Pebble Beach Car Week i augusti. Nu
finns den till beskådande hos Bonhams i Carmel
Valley, California, USA. Själva auktionen kommer dock att äga rum i England den 3 december. Samlare över hela världen kommer säkert
att slåss om den. Man räknar med att budgivningen kommer att passera 2 miljoner USD.

Göteborgska Ghosten igen!

Text: Jan Segerfeldt, bilder utlånade av Lennart Haajanen
När vi tyckte det var rätt tid under 2006 att fira
en jubilar nämligen Silver Ghostens tillkomst
1906 passade jag på att ta med en beskrivning
av en Rolls-Royce 40/50 hp Silver Ghost 1913
med kaross av J Rothschild et Fils (chassi nr
2252), se Bulletinen nr 1 2006 s 15 f. Nytt material har påträffats sedan dess som kan vara värt
att uppmärksamma. (I England valde man att
fira Ghostens 100-årsminne 2007 eftersom de
första bilarna var av 1907 års modell.)
Automobilen 40/50 hp nr 2252 kom av allt att
döma till Sverige som begagnad 1923. Tidigare
antagande att den hade ställts ut på Jubileumsutställningen 1923, vilket framgick av ett dokument hos Statsmuseet, får nu anses ha kommit
på skam, för nu visar det sig att den i själva verket användes som representationsfordon vid
den Internationella flygutställningen (ILUG) på
Heden den 20 juli – 12 augusti 1923. En bild på
automobilen vid utställningen har påträffats i
Göteborgs Statmuseums arkiv och återges här
med benäget tillstånd. (Bilden publicerades
också på sin tid i engelska The Motor den 21

augusti 1923 och säkerligen även i engelsk lokalpress.) På bilden ses, förutom Silver Ghosten
som verkar vara i prima skick, från vänster den
brittiske flygministern Sir Samuel Hoare, hans
maka, en uniformerad assistent som håller upp
dörren för herrskapet samt ordföranden i brittiska flygindustriföreningen Sir Henry WhiteSmith. Chauffören kan skymtas bakom ratten.
Det finns väl goda skäl att anta att det här var
den förnämsta automobilen som fanns tillgänglig i Göteborg 1923 och därför lämpade den sig
särskilt för besök av så här celebert herrskap
från kungadömet Storbritannien. Förmodligen
var det genom Edvard Lithanders bror John
som bilen kunde ställas till sällskapets förfogande för John var en drivande kraft i det göteborgska flyglivet och för flygutställningen.
I Statsmuseets arkiv finns besiktningsinstrumentet bevarat. Det är daterat den 2 februari
1923 och bekräftar att automobilen tillhörde
och registrerades på direktören Edv. Lithander i Göteborg. Tillverkningsåret angavs här
till 1914, en uppgift som senare (juli 1957) har
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korrigerats till 1913. Det finns goda skäl att anta
att den förste ägaren Mr Elliot, som var bosatt
i Frankrike, fick vänta ganska längre på att få
bilen färdigställd och utrustad med elegant kaross från den välmeriterade franska firman. Det
kan mycket väl ha blivit leverans av färdig bil
först år 1914.
Ett ytterligare foto som först nu har blivit känt
visar automobilen kommen med fartyg från
England och hängande i en kran. Bilden ska

vara tagen i Göteborgs frihamn. Något datum
finns inte angivet på fotot eller i annat material,
så det får bli en kvalificerad gissning. Först ska
sägas att det inte är sannolikt att bilden skulle
vara tagen vid tiden för bilens första ankomst
till Sverige 1923. Häremot talar främst att bilen
har försetts med svenskt registreringsnummer,
O 295. Den mer jordbundna bilen, som skymtar
nedanför Ghosten, är troligen av amerikansk
härkomst och av utseendet att döma tillverkad
under sent 1920-tal. Detta gör att åldersdateringen för fotot bör kunna begränsas till tidrymden mellan 1929 och fram till sommaren 1930,
eftersom bilden knappast kan ha tagits senare
än dagen då fordonet skänktes till Industrimuseet i Göteborg.
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Ur ett registerutdrag hos Statsmuseet kan
man läsa att automobilen den 28 augusti 1930
överläts till ”Industrimuséet, Sven Rydbeck,
Götaplatsen, Göteborg”. I slutet av september
samma år anmälde Industrimuseet, enligt en
stämpel på registerutdraget, att ”(…)bilen icke
vidare kommer att användas samt (att ägaren)
anhållit om bilens avförande ur registret”. Av
automobilskatten på 200 kronor restituerades
50 kronor den 4 oktober 1930 till ägaren.
Det förefaller som om Industrimuseet i efterhand velat ha ett dokument som bekräftar
bilgåvan, för i museets arkiv finns bevarat ett
handskrivet brev av Edvard Lithander daterat
den 23 november 1931, som lyder: ”Till Göteborgs Museum för dess historiska afdelning
öfverlemnas härmed som gåfva en Rolls Royce
bil med tillverkningsnummer 2252 och förutvarande trafiknummer O.295.”
De tredje bilden, som är av något sämre kvalitet, är tagen i samband med överlämnandet
av bilen till museet och visar en detalj på bilen
nämligen sidobelysningen (sidelights) eller parkeringslamporna, som vi
brukar kalla dem i Sverige, som har suttit på framskärmarna och bevisligen
satt där när bilen skänktes
till museet. Tyvärr har de
därefter förkommit. Den
troliga orsaken till försvinnandet är att någon
helt enkelt har stulit dem. Under många år
stod bilen nämligen helt obevakad på museet.
Det kan vara intressant som dokumentation att
bilden finns så att vi kan få en uppfattning om
vilken typ de försvunna lyktorna var av.
En något trevligare omständighet som också har
kommit fram på senare tid är att Statsmuseet,
som ansvarar för förvaringen bilen även om de
inte direkt vurmar för den, nu ändå har bestämt
sig för att förnya däcksutrustningen på vagnen.
De gamla däcken har varit mycket dåliga och
materialet är så skört att det spricker vid minsta
beröring. När däcksbytet kan ske är emellertid
helt beroende av tillgången på villiga sponsorer. Således torde det inte finnas några särskilt
avsatta museipengar att spendera på den bedagade skönheten.

ROLLS-ROYCE PHANTOM DROPHEAD COUPE
– NU HAR DE FÖRSTA FEM LEVERERATS TILL SINA KUNDER
I ett pressmeddelande från Rolls-Royce i Goodwood, England, släpptes nyheten att de första
fem Phantom Drophead Coupe har lämnat fabriken. Detta var den 20 juli.
Drophead coupen bygger på ett förkortat Phantom-chassi på 3.32 m mot saloonens 3.57 m och
EWB 3.82 m. Totallängden är 5.61 m mot saloonens 5.83 m och EWB 6.08 m. Coupen bygger
på experimentbilen/konceptbilen 100 EX som
visades redan 2004.
Den nya skapelsen är tvådörrad och fyrsitsig. Chassit består av en avancerad ”lättvikts”
(allting är relativt med en tjänstevikt på 2 620
kilo vilket faktiskt är 70 kilo mer än standard
saloonen) aluminiumkonstruktion som kombineras med modern teknologi och traditionellt
handarbete. Så får man en strömlinjeformad
kaross som är exceptionellt stark men ändå lätt.
Konstruktionen kräver att mer än 120 meter är
svetsat för hand. Man räknar med att det läggs
350 mantimmar per bil.

Alla karossdelar är helt nya och unika för coupen inklusive den mjukt bakåtlutade grillen. Det
har gjorts 1 300 nya delar särskilt för den nya
modellen. Det som man särskilt lägger märke
till är den främre solida stolpen vid sidorutan
och det märkliga att dörrarna öppnas i framkant, så kallade självmordsdörrar, som var vanliga på bilarna fram till femtiotalet. Rolls-Royce
Motor Cars lär nog vara ensamma i världen om
att göra en bil idag med sådana dörrar.
Motorhuven kan göras i olackad maskinborstad stål eller aluminium efter beställarens
önskemål. Efter maskinpoleringen följer ytterligare polering för hand för att få fram den där
enhetliga lystern över hela ytan. Bakre sargen
över partiet som suffletten elektriskt fälls in under kan man få utförd i nåtad teak precis som
på nöjesbåtar. Däcket består av separata solida
teakstavar som handslipats och vaxats innan
nåtningen. Högst ovanliga materialval för bilar.
De fem första kunderna hade valt både motorhuv i stål och nåtat teakdäck. Många kunder lär
nog följa efter.
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ROLLS-ROYCE PHANTOM DROPHEAD COUPE
Motorn på 6,75 liter V12 på 460 (DIN) hästkrafter har fina prestanda. 0-100 går på 5.9 sekunder. Toppfarten är begränsad till 240 km/t. Bilen
är förstås fullproppad med avancerad elektronik och ett audio system med 15 högtalare.
Sufletten är den största som har gjorts för någon
bil hittills och har fem olika lager av material
för att åstadkomma största möjliga isolering för
de åkande från ljud och klimat på utsidan. Det
finns sex olika sufflettklädslar att välja mellan.
För interiören kan väljas mellan tio olika skinnklädslar och det finns sex olika träslag att tillgå
för instrumentpanel och dörrdekorationer.
Bagaget ger plats för 315 liter genom att en delad
baklucka öppnar sig elektriskt i två delar. Den
nedre delen kan också användas vid picknickutflykter som sittplats för två i nedfällt läge.
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Den bil i metropolitan-blått som vi har kunnat
se tidigare och som förekommer på bilderna i
den nya exklusiva försäljningsbroschyren som
trycktes i november 2006 är således en förproduktionsbil som kan skilja sig något från den
slutliga produkten.
Ian Robertson, ordförande och högste chef hos
Rolls-Royce Motor Cars gjorde följande uttalande: ”Reaktionerna på den nya Phantom Drophead Coupe från kunder, media och entusiaster
världen över har varit fenomenal. Vi är förtjusta
över att de första exemplaren nu har kunnat leveras till sina kunder och vi är nu i full gång
med produktionen för att kunna möta den stora
efterfrågan. Den passion och den målmedvetenhet vår arbetsstyrka har visat genom att fullfölja
framtagandet av den här nya modellen har varit
inspirerande.”

En motor till salu

Vem behöver en motor?

Text: Göran Berg, Bild: Arne Carlsson, Göran Berg

Telefonsamtal och e-mail kommer mig till del
allt som oftast i olika ärenden som gäller klubben eller våra bilar. Ofta gäller det bröllopskörningar, som jag bollar vidare till dem som har
rätta tillstånden. Någon gång gäller det filminspelningar etc. I mitten av september fick jag en
mer ovanlig förfrågan från Arne Carlsson i Trelleborg som per mejl frågade om någon i klubben
var intresserad av en 20/25HP motor från mitten
av trettiotalet . Vi var just då på väg med A85
till Trelleborg
för att ta färjan
till Sassnintz
f.v.b till Berlin
och Eurorallyt
i Bad Saarow,
så Ylva och jag
hälsade på i
Arnes garage.
Arne var medlem i RREC på

1970-talet – långt innan Svenska Sektion bildades - och han berättar så här:
”På 1970 talet var jag ägare till en RR 20/25HP
årsmodell 1932 och jag var också medlem i
RREC. Bilen tog jag med mig hem från Kenya,1973, efter min tjänstgöring där. Bilen såldes senare till England.
När jag tog hem bilen så hade jag också en extra
motor med, serienummer Y6W. Den är i delar
men jag har den
kvar, trodde att
jag skulle få tid
att sätta ihop
den, men så
har inte blivit.
Motorn är nästan komplett
fast toppen är
skadad och behöver åtgärdas.
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En motor till salu
Jag undrar om där är någon i klubben som är intresserad av att lägga ett bud på motorn, tycker
det är synd att sälja den som reservdelar”

Så är någon i klubben intresserad går det bra
att ta kontakt med Arne på tel. 0410-334727 eller
e-mail acn.ab@home.se

Klassiska Earls Court utställningshallar i London

Text och bild Jan Segerfeldt

En skön syn från Earls Court i oktober 1953 där alla nya 54-års modeller visade. Vi kan här se
Bentley montern, närmast i bild den för året nya R-type med kaross av James Young dels i saloonutförande och dels en Park Ward Foursome coupe. Vidare kan man se Bentley R-type Continental
av H J Mulliner och R-type standard steel saloon.
Även andra märken kan skönjas, exempelvis Armstrong-Siddeley Sapphire. För övrigt ser man
diverse montrar som Panhard, Dodge, DeSoto, Daimler, Lancaster, Studebaker, Morris och MG,
de flesta märken numera saligen insomnade
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NYA MEDLEMMAR
Leif Carlsson
Hallonvägen 29
448 37 FLODA
Conny Danielsson
Håltebyn, Ögården 672 93 ÅRJÄNG
Göran Grape
Jättegrytsvägen 1
141 40 HUDDINGE
Henrik Grill
Strandgatan 18
83133 ÖSTERSUND
Bo Holmberg
Österskärsvägen 64 184 91 ÖSTERSKÄR
Christian Kugelberg Holmgatan 5
261 61 LANDSKRONA
				
Per Axel Nilsson
Åsbäcksgatan 32 A 826 31 SÖDERHAMN
Alexander Rafting
Öregrundsgatan 8 115 59 STOCKHOLM
Rune Sahlberg
Pionjärbacken 1
163 46 SPÅNGA
				
Öyvind Unneland
Orrvägen 7C
19255 SOLLENTUNA
Bernt Österberg
Pepparvägen 3, 8tr 123 56 FARSTA

Bentley Turbo R 1995
Rolls-Royce Silver Shadow 1975
Rolls-Royce Silver Spirit 1983
Rolls-Royce Silver Shadow II 1979
Rolls-Royce 20/25 HP 1933
3 Postion Sedanca Coupé
Rolls-Royce Silver Shadow 1971
Rolls-Royce Corniche 1973
Drop Head Coupé
Bentley T 1968

Annonsregister
Bentley
Bil & Industribromsar
English Car Care
Kent Sävåsen, Self System AB
Norrorts Bil & Van Service
Nynäs
PASCO AB
Prinfo Alfredssons AB
RR & B Motors
Rohdins Automobile Service AB
Skansen Konferenscenter

sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

30
23
29
13
27
2
48
27
44
24-25
39

Annonspriser i den Svenska Bulletinen, priserna anges för helt år
		
Omslagets sista sida		
Mittuppslag		
Helsida		
Halvsida 		
Kvartssida		

Färg
11 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
3 000 kr
2 000 kr

Medlemmars radannonser är gratis
Guiden
I våra planer kommer RREC guiden att finnas på klubbens hemsida. Denna kommer att vara
till för dig som äger en Rolls Royce och där kan du få många tips. I Guiden kommer du att hitta
företag som är intresserade av att hjälpa dig på olika sätt.
Antal utgivningar, 4 nr per år, Upplaga 500 ex

UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB

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 R-type 1953. Vinröd och svart med cocgnacsfärgat
skinn. Mycket fin bil med överväxel. Bilensom är känd i
RREC har sollucka och samtliga verktyg. En mycket trevlig
och användbar bil för alla tillfällen

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

Ferrari Mondial 3,2i 1985. Vacker beige skinninredning. Bilen är svensksåld och nyservad och har endast gått ca 3.300
mil. Denna eftertraktade 2+2 sitsiga Ferrari är specialutrustad med bl.a. el-taklucka och AC. Sannolikt Nordens finaste

Maserati Royale 1989, Grafitmetallic med vacker magnolia
skinnklädsel. Obs! Endast körd 1 900 mil. Wn alldeles unik
bil, som tillverkats i endast 48 exemplar, helt för hand för
stadsöverhuvuden och personer som Pavarotti. Motorn är
den legendariska v(:an på 4,9 liter. Bilen är svensksåld och
har all tänkbar utrustning inkl utsökt vackra bord i baksätet

Panther DeVille 1979, unik handgjord bil med aluminiumkaross. Tillverkad i endast 46 exemplar. Vacker röd skinninredning. Vänsterstyrd, svenskregistrerad och körd endast
ca 3000 mil

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

Tel 070-756 46 60, 08-756 38 30, Garage 08-624 06 50, pasco.car@tele2.se

