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RREC Danish Section

Hjemmeside: www.rrec.dk
Oplysninger om medlemskab se info på hjemmesiden

Den Danske sektion

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Formandens Hjørne 

Allerførst tak for et fantastisk årsmøde i det vestfynske landskab med Hindsgavl slot som vor base, 
der var en uforglemmelig oplevelse.  Se artiklen herom andetsteds i Bulletinen.

Hele arrangementet, vejret og alle køreturene var virkeligt vellykkede, men 
det eneste der drillede, var mikrofonanlægget, ved gallaaftenen, og dette 
var naturligvis fatalt, idet det var så stor en festsal, at det var vanskeligt at 
høre hvad der blev sagt under talerne, samtidig med at sproget var engelsk.!

Men ”anyway”, nu var der slået an i det engelske, og det var naturligt at 
fortsætte hermed, men mon ikke vi skal fastslå, at det bliver dansk sprog 
med oversættelse i fremtiden.

Men det kan godt være at det ikke varer så længe, før vi står som 
medarrangører af et  ”internationalt rally”, der måske bliver i vor 
skandinaviske region, så det arbejder vi med i bestyrelsen for tiden, og ved 
sådanne lejligheder vil sproget naturligvis være internationalt.

Helt sikkert er det at vi allerede til næste år, når vi afholder årsmødet på 
Bornholm, skal fejre 30 års jubilæum, og der er allerede over 20 tilmeldte, så skynd jer at sikre en 
plads. Der bliver nok limit på 70 køretøjer, da det ellers vil være umuligt med færgereservationer 
og fornuftig logistik.

Hvad angår 30 års jubilæum, så er dette pudsigt nok også tilfældet for den svenske sektion, og de 
skal tilmed holde det meget tæt ved Ystad, så hvad er mere naturligt, end at vi kan få lov at deltage 
i det svenske årsmøde, og fortsætte over  til Bornholm, og de svenske går fra deres eget og videre 
sammen med os. Som sagt – så gjort,  og så kan man individuelt beslutte hvor lang tid man hver 
især ønsker at deltage i hinandens møder, så det kommer til at passe for enhver. 

Vort efterårsmøde, som i år finder sted ved Stevns Klint er allerede ved at være fuldt booket op, og 
vi kan notere, at der i år er mange deltagere også fra den anden side af Storebælt, så det tegner til 
at blive et godt  efterårsløb igen i år. – Husk seneste indbetaling er den 1.7.2009.

Det Tekniske seminar bliver i 2009 afholdt kos Kaj Simonsen, Tåstrup som råder over  gode 
værsktedsfaciliteter, og der er tilmed sørget for at deltagerne kan overnatte, og komme mætte i 
seng.

Det tekniske islæt arrangeres af Kim Larsen, Bjerringbro, vor tekniske medicinmand, og han sørger 
for at der bliver gennemgået emner, som kan interessere mange af deltagerne.

Som noget helt nyt, er vi nogle stykker, der pønser på at arrangere et ”Sommer-aften-løb” i det 
grønne, måske en almindelig onsdag aften, hvor man mødes et centralt sted i sit lokalområde og 
herefter kører en tur ud i skoven, havnen eller til et sommerarrangement, medtager sin egen Picnic 
og hygger og snakker, hvorefter man vender snuden hjem, når mørket begynder at melde sit indtog.

Vi mener at det var en god måde, at få luftet bilerne, på en måde, man måske ikke selv tager 
sig sammen til, så vi opfordrer medlemmer i sit eget lokalområde, om selv at være lidt oppe på 
mærkerne, og få sat nogle datoer af i kalenderen hen over sommeren, og aftale hvem der er 
kontaktperson. 
God sommer 
Formanden                                                
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

RREC Swedish Section

Hemsidan: www.rrec.se

För medlemskap finns info på hemsidan
Plusgiro: 495 29 27-4
Bankgiro: 5965-7528

Svenska sektionen

Bäste medlem!

Bulletinens Redaktionen - Svante Runberger och Jan Segerfeldt - har ett angenämt problem:  så 
mycket läsvärt material har strömmat in till vårt andra Skandinavien-nummer att vi bestämt att 
trycka 80 sidor även detta nummer - och ändå fick inte allt plats. Men fortsätt lämna bidrag, intres-
set är glädjande.

Bråvikenrallyt, som Du kan läsa om på annan plats i detta nummer, gick 
av stapeln i strålande väder, perfekt organiserat av vår sedvanlige ral-
lygeneral, Håkan Johansson, som erhöll många tack för ett trevligt rally. 
Vid det efterföljande årsmötet togs bl a beslut om ändring av stadgarna 
på några punkter, t ex ökades antal styrelseledamöter från 5 till 7. Detta 
medförde att tidigare suppleanten Roberth Nironen nu kunde återväljas 
som ordinarie ledamot, och Mona-Lisa Illingworth blev ny ordinarie leda-
mot efter avgående suppleanten Mia Östlund. För egen del hade jag tänkt 
att dra mig tillbaka till förmån för nya krafter. Valberedningens enhälliga 
förslag till efterträdare, Lennart Rosengren, önskade dock avveckla en del 
andra engagemang innan han tog sig an ordförandeposten för att tillträda 
nästa år, varför jag med nöje hänger med ett år till. Lennart valdes in som 
suppleant och kan prya fram till nästa årsmöte. Jag vill uttrycka ett tack till 
hela styrelsen för det gångna året och hälsar Mona-Lisa och Lennart välkomna ombord!

Tid och plats för årsmötet 2010 - som också blir klubbens 30-årsjubileum - diskuterades. Styrelsen 
fick i uppdrag att i första hand undersöka möjligheten att förlägga mötet så att de som önskar kan 
ansluta till våra Danska vänners årsmötesrally, som då går till Bornholm via Ystad. Deras årliga 
Kristi Himmelfarts rally är mycket populära, i år var vi över 70 bilar (se omslaget till denna Bulletin!) 
varav åtta från vår sektion och hela sju nationer representerade. Läs också reportaget längre fram 
i tidningen! Danska sektionen firar också 30-årsjubileum och börjar sitt rally med avfärd från Ystad 
med färjan till Bornholm på Kristi Himmelfärdsdagen torsdag den 13 maj, återkomst söndag 16 
maj. Vår tanke är att köra vårt rally i början av den veckan nära Ystad och räknar med att kunna 
locka en hel del av deltagarna i Danska rallyt att ansluta till vårt jubileum på vägen till Bornholm. 
Vårt Svenska rally planeras pågå den 10 -12 maj och  avslutas med 30-års-jubileumsgala onsdag 
kväll med årsmöte vid lämpligt tillfälle. Man får offra några semesterdagar men det kan bli en fan-
tastisk rallyvecka med stort internationellt deltagande. Meningen är att man skall kunna ansluta vid 
olika tider för dem som har begränsad tid. Notera redan nu i Din kalender! Planerna är ännu i sin 
linda, och har Du idéer eller synpunkter är Du välkommen höra av Dig till mig!

Och så den vanliga påminnelsen: har Du anmät Din e-mailadress så Du kan få del av våra mail-
utskick? Om inte, skicka ett mail till Roberth Nironen: webmaster@rrec.se så kommer Du med!

Till sist önskar jag alla en härlig skön sommar och angenäma utflykter i finbilen!
Med de bästa Entusiasthälsningar

Göran Berg
Ordförande 
RREC Swedish Section
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Kjære medlem av RREC Norwegian Section.

Når dette skrives er det 7 uker siden mitt andre besøk i The Hunt House, i for-
bindelse med Annual General Meeting i RREC Limited. Stemningen er god og det 
er følelse av fellesskap og forståelse som preger møtene i vår moderforening.

Vår 17. mai er også gjennomført med fint vær og obligatorisk kjøring med 
finbilen. 

Gjennomført er også Melodi Grand Prix med ”god Norsk deltakelse”.

Vårt Skandinaviske medlemsblads første utgave er lest fra perm til perm. Kjem-
pebra syntes jeg og artikkel om bremser på Shadow generasjonen var god og 
informativ. Ett faktum er vel at artikler om hydraulikk og bremser alltid vil være 
nyttig for eiere av denne generasjonens biler.

Frister derfor eiere av Shadow/Corniche generasjonen å besøke den Norske web siden.
Klikk på lenker og så på Silver Shadow hydraulikk. Her finner dere grafisk fremstilling med funksjo-
ner av bremsesystemet som dere kan ”kjøre selv” for lettere å forstå hvordan systemet fungerer. 
Modellen av laget av vårt teknisk interesserte medlem Tord Samdal.

Askim Auto arbeider i disse dager på en Silver Shadow 2. Dette er verkstedets første 
Rolls-Royce på bukkene, men verkstedet har svært erfarne mekanikere og vil investere i kunnskap 
om vårt merke.
Kanskje er dette starten på det som kan bli til et Norsk Rolls-Royce verksted, som kan påta seg årlig 
service og repprasjoner av medlemmenes kjøretøy.

Gledelig er det også å kunne melde at besiktigelsesmann for å tegne LMK forsikring er på plass for 
Oslo område.
Kunnskapsrike entusiast Emil Stenstadvold har påtatt seg oppgaven med å hjelpe dere medlemmer 
for å få tegnet denne unike forsikringen for veterankjøretøyet deres. 
Vi utlyser ønske om en besiktigelsesmann også for midt Norge. Kontakt meg for info.

Det har ofte kommet spørsmål om hvor mange Rolls-Royce og Bentley det finnes i Norge.
Odd Moen, varamedlem i styret, har forsket litt på dette og en oversikt presenteres annet sted i 
bladet.

Tom Brubak foreslår på vår web side at vi kunne bli flinkere til å melde til andre medlemmer om 
hvilke treff og løp vi deltar i utenom vårt faste RR treff. Dette for at vi kunne treffess oftere å bli 
bedre kjent med medlemmer i samme geografiske område.
En god ide, og dere oppfordres til å gå inn på vår web side, klikke på Forumet, og skrive inn eller 
svare på andres innlegg. 
Selv skal jeg kjøre Gladløpet i vakre Stavern den 18. Juli. Kontakt meg dersom du vil bli med så 
finner vi på noe hyggelig i den forbindelse.

Husk å melde dere på til vårt treff den 4 -6 september så treffes vi på Refsnes Gods til hyggelige 
dager og årsmøte.
Gleder meg til sommeren og ønsker dere alle en fabelaktig sommer.
Kjør forsiktig.

Åge Antonsen
Formann 
RREC Norwegian Section 

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

RREC Norwegian Section
Hjemmeside: www.rrec.no
Medlemsskap koster kr. 1.000,- per år.
For medlemskap, kontakt Jens Rønneberg på telefon 22 55 84 54
Seksjonens bankkonto er: 1064.10.19319

Den norske seksjonen
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EVENEMANGSKALENDER

Luncherna i Stockholm: Vi tänker pröva nytt ställe som är lättare tillgängligt - har Du förslag så 
ring till Tommy Strömberg, tel 0705-178877

Luncherna i Göteborg fortsätter, på Elite Park Avenue kl 12.00 och adressen är som tidigare 
Kungsportsavenyen 36-38. Vi träffas sista tisdagen i varje månad. Välkomna.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck tel 031-930066

KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG

augusti Bjäreutflykt planeras. Detaljer senare. Göran Berg arrangerar tel 0708-108118.

29-30 augusti Sverige Klassikern. För mer information se på hemsidan www.rrec.se

4-6 september, Høstrally langs Oslofjorden
Den norske seksjonens høstrally starter i Moss i Østfold. Vi besøker Konvensjonsgården og Mølle-
byen i Moss, Røed Gård på Jeløy, Ekeby og Rygge museum. Vi bor og har vinsmaking på ærverdige 
Refsnes Gods og tar båt til Oskarsborg Festning i Oslofjorden. Østfold ligger langt syd i Norge og 
grenser til Sverige. Danske og svenske medlemmer er velkomne! Påmelding til Tom Brubak mobil: 
+47 90838670 telefon: +47 69287990 
e-post:brubak@online.no, se sid 9

12-13. september Efterårsløb, Vi kan allerede nu indbyde til efterårstur i september 
2009, som vi forventer placeret i det østlige Sjælland, med Stevns og Møns klinter som nogle af 
”målene”. Efter afviklingen af Sensommerturen 2008, har vi fra flere medlemmer erfaret, at de 
egentlig meget gerne ville have deltaget, men ikke kunne overskue at skulle tilmelde sig allerede 
i januar måned.
Vi prøver derfor et nyt ”koncept”.
Mener du/I, det kunne være interessant at deltage, mailer, skriver – eller ringer du til os - TOTALT 
UFORPLIGTIGENDE !! – men inden udgangen af januar måned 2009. Du vil så i maj måned mod-
tage det komplette program med bindende tilmelding. Beløbsramme: 2800,- til max 3200,- pr. 
bil/2 personer.
Vi har 16 dobbeltværelser på et spændende hotel i dejlige omgivelser – og de forhåndstilmeldte 
har fortrinsret.
Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig/jer.
Bodil og Preben
Email: bopr@stofanet.dk - tlf.: 44916242 – Lindeengen 16, 2740 Skovlunde

18-19 september Garageträff Rohdins Automobilservice Trollhättan. För mer information se på 
hemsidan www.rrec.se

27 september. Vi planerar besök på Hovstallet i Stockholm. Mer info senare. Kalle Giertz 
samordnar, tel 0705-229258

8-10 oktober Rally to Canadel. 40th Anniversary of the French Section of the RREC. För mer
information se på hemsidan www.rrec.se

10-11 oktober – Teknisk Seminar Kaj Simonsen, Tåstrup, DK
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RALLY ØSTFOLD

                         Rød gård

Middagen tar til kl. 20.00 på fredag kveld.

Vi starter lørdag morgen, og har følgende 
attraksjoner på listen for lørdag;

Vi besøker Galleri F-15 på Jeløya.

Deretter går turen til Rød Gård , et spen-
nede sted med mange aktiviteter som 
glassblåsing, gallerier, kunsthådtverk etc. 
Her vil vi også innta lunsj.

Mer informasjon om stedet kan hentes her
http://www.røedgård.no/

Etter lunsj reiser vi videre i det vakre 
Østfoldlandskapet, første stopp er Ekeby 
gård, med eget geitetårn! Ekeby samar-
beider tett med vingården Fairview i Sør 
Afrika. Geitetårnet på Ekeby er en kopi av 
tårnet på Fairview. Boergeiter skiller seg 
fra norske geiter på en rekke områder. Fy-
sisk er de vesentlig større. En voksen geit 

kan veie opp til 80 kg mens bukker kan 
komme opp i 130 kg….

Etter Ekeby drar vi videre til Rygge mu-
seum. 
Utstillingene her varierer, så det er ikke 
godt å si hva som er å se når vi kommer. 
Vi siterer fra hjemmesiden ;
Rygge Museum skal være et kulturmin-
ne- og kulturlandskapsmuseum med for-
midling inne i museumshuset gjennom 
permanent utstilling av Rygge inndelt i 8 
opplevelsesområder, gjennom kortvarige 
temautstillinger, gjennom salg av tema-
hefter og gjennom formidling av kunn-
skap om forfedrenes dagligliv. Rygge 
museum er en forening for interesserte i 
alle aldre og yrkesgrupper. 

Deretter går turen tilbake til Refsnes 
Gods.

Før middag vil vi avvikle årsmøte for den 
norske klubben. 

For de som ikke vil være med på årsmø-
tet har vi reservert vinsmaking i kjelle-
ren. Vi er avhengig av minst 10 personer, 
og prisen er 350,- pr. pers. 

Sett av helgen 4. til 6. september 2009 
til  den norske seksjonens hovedrally med 
årsmøte.

Rallyet går på stille veier i vakkert kultur-
landskap, ofte med utsikt til Oslofjorden.

Vi bor og har vinsmaking på ærverdige 
Refsnes Gods.

Søndag 6. september skal vi kjøre fra 
Refsnes til Sundbrygga nord for Drøbak. 
Der er det tre store parkeringsplasser 
med gratis parkering. Vi har en vakt stå-
ende på parkeringen slik at bilene står 
trygt mens vi legger ut på båttur. Vi tar 
en båt fra brygga og besøker Oskarsborg 
festning som ligger på en øy midt i Os-
lofjorden.

Refsnes gods på Jeløya utenfor Moss
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RALLY ØSTFOLD

Vi i Norge kan ikke huske at det har deltatt 
biler fra Danmark eller Sverige på våre 
norske rallyer. Dette vil vi gjerne gjøre 
noe med. Dansker og Svensker er derfor 
spesielt velkomne i år. 

Oskarsborg festning i fugleperspektiv

Vi har lagt rallyet til Østfold fylke. 
Østfold ligger langt syd i Norge og grenser 
til Sverige, bla. ved Svinesund.

Det er ingen unnskyldning at det er dårlige 
veier i Norge. Fra grensen til Sverige er 
det ny firefelts motorvei hele veien i Norge 
frem til Moss. Fra Göteborg er det bare 
noen få mil nord for Uddevalla som ikke 
er firefeltsvei.

Vi frister danske og svenske medlemmer 
med kort reise på gode veier denne gang! 

Priser pr. person i dobbeltrom:  Ankomst 
fredag kveld: Frokost lørdag og søndag, 
middag fredag og lørdag. (795 + 795 + 
395 + 395)= 2 380,-

Ankomst fredag etter middag:Frokost lør-
dag og søndag, middag lørdag. (795 + 
795 + 395) = 1 985,-

Ankomst lørdag med avreise etter frokost 
søndag: Frokost søndag, middag lørdag. 
(795 + 395) = 1 190,-

Påmelding til den blide østfolding og
hobbymekaniker,Tom Brubak 
mobil: +47 90838670 
telefon: +47 69287990 
e-post:brubak@online.no

Han blir blidere for hver påmelding han får. 
Gled Tom og oss andre ved å melde dere 
på.

Vi får omvisning på festningen, kanonene 
og får se torpedobunkeren. Vi vil få fes-
ningens historie fortalt, ikke minst histo-
rien om hvordan festningen senket den 
tyske krysseren “Blücher” invasjonsdagen 
9. april 1940. Hele festningsanlegget er 
nå nedlagt som festning og forlegningen 
er gjort om til hotell.

Etter omvisningen er det bestilt lunsj i 
hotellets restaurant, med flott utsikt uto-
ver sjøen. Vi tar båten tilbake og regner 
å være på fastlandet omkring klokken 
15:00 slik at alle får tid til å kjøre hjem 
igjen. 

Blücher

                       Tom Brubak
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Heino Petersen
Bentley After Sales Manager

Tel. +45 45 200 417
heino.petersen@bentley-copenhagen.dk

Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N

www.bentley-copenhagen.dk

Erik Reinerstedt
Bentley After Sales Manager
Tel. +46 707 96 89 93 
erik.reinderstedt@bentley-stockholm.com

Vendevägen 14
S-18269 Djursholm

www.bentley-stockholm.com

BENTLEY COPENHAGENBENTLEY STOCKHOLM

LAWS OF ATTRACTION

THE ABOVE IS SAID TO BE ExPERIENCED IN MANY  
VERSIONS. AND SO IS A BENTLEY. 
Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark 
and Bentley Stockholm is sole dealer of Bentley in Sweden. 
Both appointed by Bentley Motors not only to service Bentley 
customers in Denmark and Sweden - but also in Norway and 
Finland. 
It should therefore be our privilege to service you and your 
Bentley or Crewe-built Rolls Royce. For 2009 we offer 45 
percent reduction in the hour price in our workshops, if your 
Bentley or Crewe-built Rolls Royce is more than ten years old  
in relation to first date of registration.

The name “Bentley” and the “B” in wings device are registered trademarks.  
© 2008 Bentley Motors Limited.

Bentley RREC (A5).indd   1 26/02/09   12:55:25
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RREC Norge er tilsluttet Landsforbundet 
av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, LMK.

LMKs årsmøte har bedt LMKs styre revi-
dere forsikringsordningen slik at en lettere 
kan oppnå LMK-forsikring.

LMKs styre har hatt en kontinuerlig pro-
sess for å imøtekomme landsmøtets ønske 
om en revisjon av forsikringsordningen. 
Styret håper at klubbene nå sørger for at 
klubbmedlemmene informeres godt via 
klubb- og medlemsmøter, medlemsblad, 
internett og e-post. Skriv ut brosjyren 
som du finner i vedlegget, og gjør gjerne 
en tosidig utskrift så begge sider kommer 
på hver side av et enkelt A4 ark.

De viktigste endringene er:

Hovedstrømsbryter er ikke lenger påkre-
vet, men anbefales likevel på det ster-
keste. 

NYE FORSIKRINGSREGLER I NORGE

Eier kan for Helforsikring selv gjøre be-
siktigelse av sitt kjøretøy med verdi opp 
til 250.000,- (1959 mod. og eldre) og 
150.000,- (1960 mod. og nyere). Besikti-
gelsen må bevitnes av en person som selv 
har en LMK Helforsikring. Vitnet signerer 
på skjemaet med navn, samt med reg. 
nr. på sitt eget helforsikret kjøretøy pluss 
navn på sin LMK-klubb. Er kjøretøyets 
verdi høyere enn de overnevnte grenser, 
skal det utføres besiktigelse av en besik-
tigelsesperson fra en LMK-klubb. For om-
bygd/modifisert og blivende klassiker vil 
det fortsatt bli besiktigelse av besiktigel-
sesperson.

Det er åpnet for mer tidstypiske endringer 
og bruks-slitasje/patina fra kjøretøyets 
driftsperiode kan godkjennes. Det lempes 
også noe på krav vedrørende dekk og felg 
ved at kravets utgangspunkt nå er at felg- 
og dekkdimensjon skal være i harmoni 
med kjøretøyets konstruksjon og historie. 

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge

 
Auto Askim har et fullt utstyrt bilverksted godkjent av Statens Vegvesen. Vi har i tillegg det spesielle verktøy som skal til på Crewe-

biler.Velkommen!

Auto Askim
Telefon (+47) 69 81 87 00,  post@auto-askim.no

Auto Askim ligger i Østfold, 
5 mil fra Oslo og 3 mil fra 
grensen til Sverige. Vi kan 
hente og levere din bil på vår 
bilhenger.
I oppstartfasen tilbyr vi 
RREC-medlemmer 20 %
rabatt på timeprisen.
Vi ønsker å yte Norges 
beste service til alle biler fra 
Crewe.

Auto Askim har vært 
autorisert Opel-forhandler 
siden 1937! Vi leverer 
kvalitet og fornøyde 
kunder kommer tilbake.
Vi bygger nå opp tilsvaren-
de kompetanse på Rolls-
Royce og Bentley. Vår be-
ste mann, verksmester 
Svein Vikeby, studerer nå 
verkstedmanualene og vil 
gjerne arbeide også med 
din bil.

Medgrunnlegger av RREC - Norwegian section, Odd Moen til 
venstre og verksmester Svein Vikeby, til høyre, ønsker 
velkommen til Askim. Prøv oss og bli fornøyd!
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RREC i Norge er nå tilknyttet Landsforbun-
det av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, 
(LMK).

Via LMK kan en tegne en meget gunstig 
forsikring. Forsikringen krever imidlertid at 
bilen er besiktiget av en kyndig person og 
at tilstanden er beskrevet før forsikringen 
tegnes.

På styremøtet den 23. april 2009, ble det 
etterlyst folk som kan ta seg av å besiktige 
biler som skal forsikres i LMK-systemet. 
Besiktigelsen skal gå ut på å finne ut om 

VI TRENGER BESIKTIGELSESMENN

En besiktigelsesmann vil måtte kunne se at denne bilen ikke er i original stand.

bilen er i original stand og i hvilken stand 
den er. 

Du behøver ikke være mekaniker, men en 
viss erfaring og kjennskap til våre merker 
er nødvendig. Den som besiktiger biler vil 
få et moderat honorar per oppdrag. Vi bur-
de kanskje hatt en person på Østlandet, 
en i Nordnorge og en på Vestlandet.

Er dette deg? 

Ta i så fall en telefon til 
Åge Antonsen. 97577464

Här visar vi en Shadow i 
original. Bilen tillhör Kurt 
Andersson i Kungsbacka och 
bilden är tagen på Tjolöholm 
i maj detta år, där även 
RREC deltog med några 
fordon
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Kort efter årsløbet i Middelfart, løb allerede 
det næste arrangement af stabelen kun 4 
dage senere.

Vi var ved denne lejlighed inviteret til 
”Åbent Værksted” på Glerupvej 16-18  i 
Rødovre/København, hvor vi af geografi-
ske årsager kun kan være den del af klub-
ben repræsenteret, der har mulighed for 
at møde op i København en onsdag aften.

Der var en fantastisk god tilslutning til ar-
rangementet, fra begge bilklubber, idet vi 
alene fra RREC-DK-Section var mellem 15 
og 20 deltagere, hvilket er ganske flot, når 
vi tilgodeser at vore 110 medlemmer er 
spredt over hele landet som en håndgra-
nat, og der var fra Jaguarklubben mindst 
40-50 deltagere, men de har også over 
1600 medlemmer.

RREC-DK-Section, medtog naturligvis vort 
flag, med Klublogo og Den danske Sek-
tions navn, som vi modtog som gave fra 
den tyske sektion på det netop overståede 
årsmøde, og vi havde 
også medtaget nogle 
markante Rolls-Roycer, 
som skilte sig ud fra 
mængden af jaguarer 
og andre ”almindelige” 
biler

 Vi må jo gøre noget for 
at gøre os bemærket i 
mængden, og det lyk-
kedes som sædvanligt. 

Vi blev trakteret med 
alskens chips, rødvin, 
hvidvin, øl og soda-
vand, og kunne i ro og 
mag gå rundt og nyde 
de ”historiske” omgivel-
ser, hvor Bernt Hansen 
og hans ”chef”,  hustru-
en Bodil har regeret si-
den 1977, og i al den tid 

repareret vore fine bilmærker som autori-
seret værksted. 

Der hersker en helt bestemt stemning i 
disse omgivelser, og undertegnede, der 
har været kunde i værkstedet i mere end 
20 år, må konstatere, at der her ikke æn-
dres på hverken arbejdsgange, indretning, 
personale eller sågar kvaliteten af det ud-
førte arbejde.

 Der er nærmest den samme ”ånd” over 
lokalerne, som man oplever, når man 
kommer til de store engelske Rolls-Royce 
og Bentley-værksteder, der jo naturligvis 
findes overalt i England.

Der var på værkstedet opstillet, de biler 
man p.t. arbejder på, og ganske tilfældigt, 
var også   Dronning Margrethe den II.’s 
”Store Krone” parkeret på den bageste 
plads i lokalet, hvor den er ved at blive ef-
terset, efter at den måtte give op, da den 
sidst kørte for den græske præsident, ved 
hans officielle besøg i Danmark for nylig. 

BESØG HOS RR/BENTLEY REPARATØREN 
– BERNT HANSEN DEN 27. MAJ.2009

Hos Bernt hansen, kunne vi anvende voret nyerhvervede flag, 
med klubsektionens danske logo, en gave vi modtag fra vore 
tyske venner ved årsrally på Hindsgavl.
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Det var en ekstra lille krølle at se denne 
bil igen.

Selve dronningens bil er jo en RR-Silver 
Wright fra 1977, med et Hooper karosseri 
og en 4,9 l/ 6-cylindret rækkemotor, som 
vi kender den fra bl.a også Bentley Con-
tinentals op til 1959, samt de tilsvarende 
Bentleys Serie I og RR-Clouds I, 

Bilen bærer præg af at være yderst origi-
nal, idet der hvad angår træværk, motor-

rum, og tilsyneladende også læderet foran 
ikke har været foretaget nogen form for 
restaurering. Det hele fremtræder velved-
ligeholdt og velpasset, men bærer tydeligt 
præg af over 50 års tro tjeneste.

RREC-DK-Section takker for et godt og 
hyggeligt arrangement. 

Jens Kjærulff

SU-SERVICE renoverar förgasare och bensinpumpar till 
klassiker och veteranfordon. Vår specialitet är engelska 
fordon, såsom Jaguar, Bentley, Austin, MG, Triumph, 
BSA, Ariel, Norton, Triumph m.fl. men vi renoverar även 
förgasare av andra fabrikat såsom Solex, Zenith och 
Zenith-Stromberg. Vi säljer även reservdelar och tillbe-
hör. Även postorderservice.

Välkommen till SU-Service!
Öppettider: 
Måndag–fredag 09:00 till 17:00
Telefon verkstad: 
0223-20669
Telefonorder:
Måndag och tisdag 18:30–21:00
Möjlighet till akut jourhjälp helger 
finnes!

BESØG HOS BERNT HANSEN
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Med den indgangsvinkel mødtes 17 med-
lemmer og ægtefæller den 7. marts 2009 
til en forsinket ”julefrokost” hos klubbens 
tidligere formand Søren Markdal og den-
nes hustru Lone i Ulstrup ved Randers.

Lone og Søren havde opvarmet den del 
af deres garageanlæg der huser den lille 
bilsamling bestående af Cadillac de Ville 
Conv årg. 1970, Rolls-Royce Silver Cloud 
årg. 1957 og Rolls-Royce Silver Shadow 
MPW Conv. Årg. 1970 og de mange effek-
ter fra benzinstationer samt de relaterede 
bil-effekter så som emaljeskilte, kølerfigu-
rer o.l.

Efter en god del af 
”dæk-spark” med 
tilhørende diskussio-
ner blev alle bænket 

og kunne nyde den vel assorterede buffet.

Efter kaffen blev den uopvarmede del af 
garageanlægget fremvist. Udover værk-
sted og lager har Søren udlejet plads til 
en 4,25L Derby Bentley med karrosseri 
af den Schweiziske coachbuilder Köng fra 
1939 samt en Rolls-Royce Silver Cloud 
årg. 1955.

Snakken gik og hurtige bemærkninger 
strøg igennem luften – sådan en aften er 
med til at binde sommersæsonerne sam-
me og ligeledes kan medlemmerne kom-
mer lidt tættere på hinanden. Alle delta-

gere havde en virkelig 
hyggelig aften og flere 
ytrede ønske om at 
det kunne blive en tra-
dition at holde et vin-
termøde i Ulstrup.

- Og julen varer lige til 
påske……

- text og bild: Søren Markdal
Hanne Enemrk og Michael Christensen 
nyder av den gode maden, Frank Frandsen 
(stående) snakker med Henrik Kjær.

Klaus Bering (tv) og 
Hans Jørgen Enemark 
ser på tæppeprøver

To af sectionens nye medlemmer Bjørni 
Madsen (tv) og Ole Kvist beundre formerne 
på en Rolls-Royce Silver Cloud
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Som sædvanligt, var vi en hel delegation 
af RREC-DK-SEKTIONS medlemmer, der 
deltog  på den årlige biludstilling i Essen .

Denne specialudstilling, hvor der er over 
2000 veteran- og klassiske biler til salg, 
enorme mængder litteratur, reservedele, 
samt alt muligt inden for værktøj, dele til 
reparationer, vedligeholdelse, er en af de 
største af sin art i verden.

Som jeg vist tidligere har nævnt, er det 
de første tegn på forårets komme, og det 
nye års aktiviteter, hvor bilerne igen kan få 
fokus.- Det er eleksir for bil-enthusiaster.

I år var vi 15 medlemmer, der kom fra 
både Sjælland, Fyn og Hovedlandet, og 
det betød, at vi kom derned på 3 forskel-
lige måder.

Sjællænderne kunne være i 2 biler, og 
mødtes i Solrød, hos Åge Selnø, hvor vi 
startede dagen med en kop kaffe og en 
lille skarp, inden den lange køretur, der 
traditionelt varer ca. 8-10 timer, med visse 
ophold undervejs.

Jyderne samlede sig i DSB-tog, som blev 
udskiftet med IC3-toget fra Hamburg og 
de ankom tidligere end nogen anden., ef-
ter en behagelig tur, der kun kræver få 
skift undervejs.

Fynboerne, måtte af forskellige årsager 
fordele sig i flere biler, da de alle skulle 
tilgodese andre aftaler, men de ankom 
senest om aftenen, så betids, at de stadig 
kunne nå at få del i aftensmåltidet og det 
hyggelige samvær.

Da vi ankom, var der allerede en del an-
dre, heriblandt også medlemmer af vor 
klub, som vi kendte fra andre år, der til-
sluttede sig vort selskab, så vi var over 18 
personer ved de fleste måltider, det må si-
ges at være en god tilslutning. Andre igen 
stødte til fra tid til anden.

På vejen ned til Essen, gjorde den sjæl-
landske del som sædvanligt holdt ved 
STENBUCK-AUTO, cirka 40 km syd for 
Hamburg, som er en stor specialforret-
ning for meget fine og klassiske køretøjer 
af den slags, som vi gerne omgår os med. 

Det danske besøg på ”Auto-Classica” i 
Essen den 1-4-april 2009

text och bild: Jens Kjærulff
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Her kunne vi lige checke alle de biler, som 
ikke var med på Essen-messen, for Sten-
buck havde over 30 biler med på Essen-
messen denne gang, men der var stadig 
mange interessante og flotte klenodier 
man kunne købe.

Her inviterede vi fru Sachse, der passede 
forretningen, medens hendes mand og 
flere af medarbejderne var beskæftiget i 
Essen, til middag på den lokale kro i nær-
heden, og vi fik vor sædvanlige wiener-
schnitzel med Bratkartoffeln, og et godt 
glas velskænket øl, inden turen fortsatte 
mod Essen.

De næste to dage, torsdag og fredag, står 
således kun i messens tegn, og alle får på 
de to dage vi er der lejlighed til at få set 
netop det , man individuelt ønsker at se, 
og man har også god mulighed for at se 
det hele i mere fugleperspektiv, hvis det 
er det man ønsker eller købe små og store 
dele.

I år, var der i lighed med andre år ekstremt 
mange og meget flotte biler til salg, og det 
er vor opfattelse, at selvom priserne som 
regel er meget høje på en sådan messe, 
så kan der sikkert også gøres gode handler 

ind imellem, hvis man bliver ”seriøs”. 

Dog må vi sige, at vi i vor gruppe var mere 
tilbageholdende med de store bilindkøb, 
en tidligere, men det kan også skyldes, at 
dem som har muligheden for at købe, blot 
allerede er godt forsynet og mættet med 
eksisterende køretøjer, så vi fik ikke festet 
for en ny ”Bilkonge” i år.

Men uanset det,  fik vi  dog overtalt Franz 
Goldbach, til at udvide sit ”ægge-Stunt”, 
til fire æg, og hvis det ville lykkes, så gav 
alle mand 5 Euro, og hvis det ikke lykke-
des skulle vi ikke betale, men det lykkedes 
af to omgange, og klubben blev doneret 
omkring 90 Euro, som blev overgivet til 
klubkassereren, med tak.

Hver dag, når vi kom hjem fra en ansrt-
rengende mesedag, kunne vi sidde uden-
for på terrassen og nyde en drink, ovenpå 
anstrengelserne og udveksle erfaringer 
omkring messen, det er et rigtigt ”oxford-
møde”- hver gang.

Vi takker for den store deltagelse, og glæ-
der os allerede til næste år.

Jens Kjærulff

AUTO-CLASSICA I ESSEN

Snacka om ”Fågelbonas Rolls-
Royce”!!!

Bilden är tagen på en före-
tagsgård, där denna mås 
bodde och födde upp ett antal 
ungar.

Denna Rolls-Royce Silver Sha-
dow skulle demonteras men 
blev kraftigt försenad, för inte 
kunde vi göra intrång på må-
sens bostad?!
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Årets vinprovning var som vanligt förlagd 
på Bjertorp slott. Det är nu femte året 
som vi provar viner här. Vi blir som vanligt 
kungligt mottagna med stor kaffe/thé-buf-
fé på eftermiddagen ankomstdagen. Vi var 
detta året tjugofem vuxna deltagare samt 
en liten ettåring som var ganska ointres-
serad av viner och mest sysselsatte sina 
föräldrar med olika hyss. Vi andra var de-
sto mer förväntansfulla inför kvällen.  

Kl 17.00 möttes vi omklädda, vackra och 
på ett strålande humör i det rum som i ti-
dernas begynnelse var konsul Littorins ar-
betsrum, plats för stora tankar och stort 
arbete får man förmoda. 

Svante Runberger ledde oss som vanligt 
med sin stora kunskap om vin, vidare på 
vinets väg. Denna gång fick vi prova Ita-
lienska viner. Fyra röda viner och ett vitt 
vin. Provningen var upplagd så att vinet 
förde oss genom stora delar av Italien, 
från öst till väst och från nord till syd.

Det dyraste vinet var väl det som de fles-
ta tyckte bäst om, men det amerikanska 
vinet, nummer fem på listan nedan, var 
heller inte utan röster. Det var en slam-
krypare som Svante lagt in för att vi skulle 
få jämföra en Italiensk klonad druva som 
odlas i Amerika och som ger mycket goda 
viner. 
     
Nedan kan man läsa vilka utsökta viner 
som provades.
1 
Serra Fiorese   2006 
Verdicchio 96093 119.- 
2 
Masi Amarone Costasera 2005 Cor-
vina 12366 259.-
3 
Castello di Fonterutoli 2004 Sangi-
ovese 32130 279.-
4 
A Mano Primitovo  2007 
Primitivo 2308 79.-
5 
Gnarly Head  2007 
Zinfandel 6597 86.-

Vinprovning på Bjertorp slott den 20 – 21 mars 2009
Text och bild: Ulla-Britt Rost Runberger
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Efter vinprovningen var vi mogna för årets 
överraskningsföredrag som detta året 
handlade om arkeologiska utgrävningar 
i Fjärran Östern. I hela sitt liv har Peter 

Fischer varit intresserad och engagerad 
av utgrävningar i olika delar av Världen. 
Han var den som med stort engagemang 
och stor kunskap beskrev sitt omfattande 
arbete. Senaste utgrävningen som Peter 
deltog i var i Jordanien, Tel Abul al-Kharaz, 
där han ledde ett team med deltagare från 
18 olika nationer. Platsen rymmer läm-
ningar från både brons- och järnåldern, 
mellan 3200 och 600 f.kr. Pro-
jektet innebär att ett nätverk 
av kontakter byggs mellan 
forskare och vetenskapare i 
Europa och övriga länder runt 
Medelhavet.

Peter Fischer är professor i ar-
keologi på Högskolan i Wien, 
men också en mångårig med-
lem i Rolls Royce klubben. Peter 
och hans hustru Ingrid har del-
tagit i många av Rolls Royce-
klubbens olika arrangemang 
med sin vackra Silver Wraith. 

Efter att vi nu inhämtat nya 
kunskaper om Italienska viner 

och Orientens spännande historia var det 
dags för kvällen realitet, maten. Anders 
Tidfelt, slottets sommelier, gjorde som 
vanligt en ordrik och bejublad presentation 

av maten och dryckerna 
som nu skulle serveras. Ma-
ten och vinet var som van-
ligt av mycket hög klass, läs 
själva. 

Vi började med en Risotto 
på Kungskrabba, därefter 
långkok på fläsk med plom-
monsyrup och salvia.
Till varmrätt fick vi ank-
bröst, Kvibille potatiskaka 
med vinteräpplegelé och 
rökig steksky.
Måltiden avslutades med 
Havtornscremébrüle med 
Tahitivaniljglass och kan-
derade nötter, sist men inte 
minst avslutades måltiden 
med olika valbara ostar.
Till detta drack vi inte min-

dre än fyra olika Italienska viner och till 
osten ett Portvin, Taylor´s 10 years old 
Tawny. 

Svante och Anders vinval hade denna dag 
verklig överensstämmelse, det var roligt 
att nu kunna prova de tidigare provvinerna 
ihop med mat och man kan säga att detta 
lyfte vinerna ytterligare en nivå. 

Bjertorp slott 2009
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Efter frukosten nästa dag, efter en god 
natts sömn i, för de flesta av oss, nyreno-
verade rum på slottet, fortsatte några av 
oss till St Levene kyrka för att bese denna 
historiska plats.
St Levene Kyrka ligger mellan Long och 
Sparlösa norr om Vara. Levenes första 
kyrka byggdes troligen som en gårdskyr-
ka på Levene kungsgård redan på Kung 
Stenkils och Jarlen Håkan rödes tid, alltså 
1000-talet. Sägnen berättar att Håkan 
röde, då han var kung lät 
flytta kyrkan till den nuva-
rande platsen, vilket måste 
ha skett senast år 1079 då 
Håkan dör. I ett källarrum 
till ett av de gamla husen 
som står på platsen idag 
finns ett fönster som av-
smalnar kraftigt utåt och 
blir till en skottglugg - 
belägen en bra bit under 
marknivån! Det är inte 
utan att man undrar vad 
som hänt här.

Vid middagstid avslutades 
vår samvaro som tradi-
tionen blivit, med besök I 
Sivans ostbutik på torget 
i Vara och därefter fika på 
konditori Nordpolen.

Bjertorp slott 2009

Bildtexter
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Hadeland ligger om lag ti mil nord for 
Oslo. På Hadeland er det rike jordbruks-
bygder, gule kornåkre, grønne åser og blå 
innsjøer. På Hadeland er historien levende. 
Fra vikingtiden og fremover, ligger minner 
igjen i form av langhus, kirker, gruver og 
veier.

Den Bergenske kongevei fra Christiania 
(Oslo) til Bergen gikk over Krokskogen 
og kom ned ved Sundvolden. Vertshuset 
her tok imot gjester som hadde reist en 
dagsetappe ut av hovedstaden med hest 
og kjærre.

Vi kjørte tidlig på lørdag og ankom Sund-
volden etter to timer, til frokost. Til våre 
danske og svenske lesere: selv norske vei-
er har altså blitt noe bedre siden 1600-tal-
let!

Vår egen Shadow var fortsatt på verksted 
etter ett og et halvt år! Vi fant oss et bak-
sete på en Shadow, og fikk akkurat hoppet 
inn før startskuddet gikk.

Løypen var laget på idealtid. Instruksjo-
nen sa at vi skulle ta oss god tid og oppda-
ge alt underveis. I veibeskrivelsen var det 

nevnt en liten avsidesliggende landhandel. 
Vi trodde alle at det innebar at vi skulle 
stoppe og  handle en is i solskinnet. Det 
viste seg å ikke være meningen, men det 
var fullt av Rolls-Roycer utenfor den lille 
butikken og den hyggelige gamle damen 
fikk solgt mange is.

F ø r s t e 
stopp var 
AS kistefos 
tresl iperi. 
Et tresliperi 
malte tre-
verk til en 
tynn fiber-
masse som 
ble brukt 
til papir før 
cel lu lose-
teknikken 
ble oppda-
get. I dag 
er stedet 
m u s e u m 
også for 
skulpturer.

Denne ”malstrømskulpturen” vakte 
mange undrede blikk.

RALLY HADELAND
text o bild Hans Edvard Sunde
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Lunsj ble inntatt og siden ble vi vist rundt 
i søsterkirkene på Hadeland.

Kirkene er bygget på 1100-tallet på et mye 
eldre samlingssted. Runestiner fra viking-
tiden vitner om at man her har hatt hov 
også i før-kristen tid.
Vi må ha med noe kunsthåndverk og helst 
glassblåsing, på våre rallyer. Da kommer 
det nemlig en del damer på våre turer. Vi 
kjørte derfor til Hadeland Glasverk, der det 
ble svidd gummi. - Ikke med våre biler sel-
vsagt, men konenes kredittkort.

På ettermiddagen hadde vi årsmøtet 2008 
på Sundvolden hotell.
Etter årsmøtet var det årsmøtemiddag og 
utdeling av en enorm mengde premier for 
alt mulig som var skjedd ikke bare i rally-
et, men også ellers i året. Redaktøren kom 
hjem med et nytt utvalg hatter, cap’er og 
luer.

Dag 2 reiste vi til Ringerike museum og 
fikk omvisning med en konservator som 
kunne vært ”stand-up-komiker”. Han for-

talte levende om hvordan, (svenske lesere 
får ha meg unnskyldt) Anna Colbjørns-
datter lurte de svenske styrkene under et 
slag i den store nordiske krig i 1716. Ku-
lene fløy mellom ørene i det som nå kalles 
”svenskestua” og kulehullene sitter frem-
deles i tømmerveggene. 

Krøderbanen er er vetantoglinje med dam-
plokomotiver. Vi reiste ikke med banen, 
men vi overvar en togavgang fra Viker-
sund stasjon. 

Ved stasjonen var det forøvrig mange an-
dre med veteranbiler som var kommet for 

å beskue damplokomotivet. Vi fikk dermed 
sjansen til også å beskue hverandres biler.

Rally-general Odd, vinket toget av gårde.

Vi kjørte videre til koboltgruvene ved 
Modum. Kobolt er en viktig komponent i 

blåfargen (pigmentet) koboltblå, 
og metallet har derfor vært av in-
teresse helt siden 1400 f.kr. i fa-
raoenes Egypt der glass farget med 
koboltblått ble brukt som erstatning 
for den blå edelsteinen lapiz lazuli. 
Senere har pigmentet vært mye 

brukt i farging av glass, keramikk, emalje 

Takk til Elin og Odd som hadde 
laget Rally Hadeland. Her i 
1930-talls kjøreutstyr med 
skinnfrakker.

Her ser vi slagghaugene fra gruven i 
bakgrunnen.

RALLY HADELAND
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og porselen, noe som fremdeles er vanlig. 

På 1800-tallet var Blaafarveværket på Mo-
dum i Buskerud verdens største produsent 
av koboltblått, og eksporterte allerede på 
1700-tallet blåfargen til både Japan og 
Kina. 

Malmen ble funnet i 1772 av Ole Witloch, 
tidligere sølvverksarbeider på Kongsberg. 
Bedriften var på høyden på 1830-tallet 
og verket var i en periode Norges største 
industribedrift med nærmere 2000 arbei-
dere på det meste. 

Vi fikk omvisning i gruvene. Det er kon-
stant ca. +10 grader i gruvene og det 
drypper av og til vann fra taket. Ofte er det 
trangt og lavt under taket, så alle måtte ha 
hjelm og varm ullponcho.

Etter gruvebesøket kjørte vi hver vår vei 
hjem.

PS:Vil du være med på noe lignende? Meld 
deg på Rally Østfold, som er omtalt et an-
net sted i bladet. 
Det er ikke nødvendig å stille med egen 
bil. Det kan være begagelig å bli kjørt!

Her er to som liker å kle seg ut

RALLY HADELAND
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Netop hjemvendt fra årsrally på Fyn, må 
vi knibe os selv i armen, for var det nu 
en virkelig hændelse, eller var det noget vi 
havde drømt.

Nææ – det var en virkelig hændelse, og 
sikke et årsrally. Der var ikke et øje tørt, 
og det lød til at alle deltagere, var mere 
end tilfredse med det storslåede arrange-
ment.

Det hele startede med opstilling på 
Langesø Slot, ved Morud, hvor alle fik 
sin pose med vognnummer, en kop 
kaffe med hjemmebagt kage, og så-
gar en pragtfuld æske chokolade af 
den bedste slags. Hertil medfulgte 
veludførte turbeskrivelser, og flotte 
landkort, som deltagerne kunne gøre 
nytte af, hvis de skulle fare vild på ru-
ten, eller komme væk fra fortroppen.

Alle blev budt velkommen af slots-
ejeren Baron Hans Berner Schilden 
von Holsten, som var nuværende ejer 
af slægten siden 1684, og hans søn 

Adam, var med ved hans side. Det var ma-
geløst.

Da alle var blevet forsynet med den gode 
kaffe og kage, og havde fået påsat ral-
lyskiltene, blev vi ført ud på første kolon-
ne, hvor det nu skulle vise sig om 70 biler 
kunne følge hinanden, og komme ud i den  
pulveriserende trafik, og finde frem til tu-
rens næste stop, som var slottet Gyldens-

ÅRSRALLY PÅ VESTFYN 2009, 
H.C.ANDERSENS HJEMSTAVN
Text o bild: Jens Kjærulff.
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teen, der var opført i renecancestil i 1630. 
og  i dag ejes af  Frants Erich lensgreve 
Bernstorff-Gyldensten.

Ved ankomsten til Gyldensteen, kørte alle 
70 Rolls-Roycer og Bentleyer  ind på plæ-
nen, og blev straks instrueret til at parkere 
på en måde, der var helt uforstående 
for udenforstående. 

Vi skulle holde bagved hinanden, langs 
en hvid line, der var plykket fast i 
græsplænen, og alle undrede sig, ry-
stede på hovederne, talte med de nær-
vedstående med undrende miner, og 
kikkede på hinanden , stadig uden at 
vide hvad der foregik. 

Men som i ethvert eventyr, er der jo 
ofte en mening med galskaben, og ef-
terhånden, som folk havde spurgt sig 
for og forhørt sig hos arrangørerne, om 
hvad meningen var, fandt de ud af at 
vi skulle fotograferes ovenfra, med et fly i 
luften, og her viste det sig minsandten, at 
vi alle 70 Rolls-Roycer og Bentleyer tilsam-
men dannede det kendte logo RR, som jo 
er vort elskede logo i klubben, og se så var 
der ikke nogen, der grinede mere, for det 
var en rigtig historie.

Da al denne virak var overstået, kunne vi i 
ro og mag stille os op i klynger, og vi  blev  
i selveste lensgrevens fravær budt vel-
kommen af godsforvalteren, som bød vel-
kommen og fortalte om godsets historie.

Herefter blev vi trakteret med veltil-
lavede kanapeer, croisanter, med fyld, 
og delikateser samt vin, øl og sodavand 
ad libitum.- meget veltillavet og godt 
til at stille vore forventninger til picnic 
på højt niveau. Den efterfølgende kaffe 
faldt også en god afsætning.

Tilmed havde vor egne medbragte 
”klub-Jokere”, Goldbach og  Carsten 
selv medbragt picnic bord, med tilhø-
rende parasol,  iført sig hvide koke-
gourmetjakker med franske alpehuer 
i vinrød farve, for at traktere os med 
østers og hertil hvidløgslegeret  dres-
sing. 

Det hele i sammenhæng var himmerrigs, 
og alle havde mulighed for at få en op-
levelse, man ikke bare kan finde i afde-
lingen for almindeligheder. Det var som et 
levende eventyr.

Efter denne middagspause på Gylden-
steen, blev alle bedt om at indtage plads 
i kolonnerne igen og begive sig ad, de 
på forhånd fastlagte smukke ruter, mod 
Hotellet, Hindsgavl  Gods, hvor vi nu skulle 
overnatte de næste to nætter.

Det første, der skulle ske efter at alle var 
blevet indlogeret på de forud reserverede 
værelser, var at klubben skulle holde sin 
årlige generalforsamling, i Tranesalen, en 
større konferencesal.

ÅRSRALLY PÅ VESTFYN 2009
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Generalforsamlingen forløb uden sværd-
slag, og da der var tre af bestyrelsen på 
valg, blev de to genvalgt og Henrik Kjær 
blev indvalgt som ny næstformand, da fhv. 
næstformand Hans Jørgen Enemark ikke 
ønskede at modtage genvalg, p.g.a. større 
private arbejdsopgaver.

Alt dette foregik i god ro og orden, og 
efter en stram tidsplan, som blev holdt i 
fast tømme af Jesper Anhøj som dirigent, 
kunne vi næsten præcist gå videre op til 
aftenmiddagen, der bestod af 2 retters 
menu, med tilhørende, forudbetalt vin til 
hver kuvert. 

Alle syntes, at have nydt den første dag 
i programmet, hvor den samlede køretur 
viste sig at være 80 km.

Om fredagen startede dagen med  afgang 
i kolonne til Wedellsborg, som er en 
gammel sædegård, først nævnt i 1295, 
og hvor grevskabet i 1672 blev oprettet af 
rigsfriherre Wilhelm Friederich von Wedell. 
Dette gods regnes i dag for at være et 
af Danmarks største. Med  privatejede 
jordbesiddelser på 3519 Hektar.

På Wedellsborg blev vi budt velkommen 
med Champagne og cider, og køretøjerne 
blev parkeret på arealet udenfor 
hovedbygningen, medens alle fik mulighed 
for at besigtige den lille private kirke i en 
af fløjene. Det var meget smukt.

På den videre vej fra Wedellsborg, blev vi 
ført gennem det smukke sydfynske land-
skab gennem Assens, Torø og mange 
smukke steder, indtil vi nåede til Helnæs. 
Her kørte vi lige over dæmningen, og  fik 
mulighed at se en kolonne som vor egen, 
komme forfra, det var virkeligt betagende.

Umiddelbart ved indkørselen til halvøen 
Helnæs, ligger Gl. Avernæs, som er et 
smukt beliggende konferencecenter, og 
her var der budt på en fantastisk dejlig 
menu, bestående af fiskeforret, med efter-
følgende buffet. Al maden var meget veltil-
lavet, og det eneste man kunne ærgre sig 
over, var at tiden til at indtage den var for 

knap, men da der ventede os en lang vide-
re kørsel, i alt hele dagen 130 km, måtte 
vi se at komme videre.

Den videre rute var i særdeleshed smuk, 
som man kun kan opleve det i det syd-
fynske, og på vejen blev vi ført gennem 
den ene smukke landsby og hovedgård 
efter den anden, og på vejen til Strøjers 
bilsamling i Vedstårup, blev der også lej-
lighed til at vinke til Britta Schall Holberg,, 
da vi kørte ind over hendes gårdsplads på 
Hagenskov Gods.

Ved ankomsten til Strøjers Bilsamling, blev 
vi parkeret i formationer over alt på den 
endda ret store P-plads, uden for det fan-
tastisk smukke byggeri, som netop lige var 
blevet færdigbygget sidste år.

Det var et meget smukt, og især utradi-
onelt byggeri, hvor der på hele facaden, 
næsten ikke var én eneste opretstående 
mur, men det så nærmest ud som om at 
alle vægfacaderne var sunket i den ene 
side, og da man gik ind af hovedindgan-
gen, skrånede flisearealet sig til venstre, 
og murvæggene til højre, udover at der 
også var stigning på gangarealet, så man 
følte sig nærmest som om man gik ind i 
det tossede hus i Tivoli. – En mægtig op-
levelse.

Indenfor ventede der sig naturligvis, en 
for alle klubmedlemmerne fantastisk ud-
stilling, der ikke kan beskrives, men skal 
opleves, fordi det er så unikke ting, men 

ÅRSRALLY PÅ VESTFYN 2009
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herom vil vi hellere skrive en artikel for sig 
selv, med billeder til, men vi takker Strøjer 
for at vi måtte se samlingen, og vi nød i 
fulde drag den dejlige kaffe med brød til. 
Vi glæder os til at samlingen i en separat 
artikel.

Om eftermiddagen, da alle bilerne var 
kommet tilbage fra turen, blev de opstil-
let på arealet foran Hindsgavls hovedbyg-
ning, hvor vi også boede, og her blev der 
lejlighed til at vurdere de enkelte biler, og 
besigtige de motorrum, der skulle deltage 
i vores lille interne præmiekonkurrence, 
hvor man kan vinde en vandrepræmie, 
som uddeles under aften-gallafesten. Der 
blev tilbageleveret rigtig mange besvarel-

ser, og vinderne 
af konkurrencen 
beskrives sepa-
rat i bladet.

Fredag aften 
stod som sæd-
vanligt i Galla-
Festens tegn, og  
der var lagt op 
til en flot aften, 
med 5-retters 
menu, festpå-
klædning, taler, 
underholdning, 
gaveuddelinger 
samt prisover-
rækkelse, så det 
blev et langt ar-
rangement før 
man kunne spil-
le op til dansen, 
med Dr´s radio-

vært Leif Wivelsted som DJ. Det gjorde 
han rigtigt godt.

Gaverne til aftenens lodtrækning blev 
sponsoreret af  Bl.a  SYDBANK der levere-
de paraplyer, tasker og bluser, m.m. med 
bankens logo, og en af de svenske delta-
gere, Anders Rodin, fra Rodins Auto, Troll-
hättan, der er et bilfirma, der er specialise-
ret i bl.a. salg af klassiske Rolls-Royce og 
Bentleys havde medbragt en hel kasse  af  
Rolls-Royce- og Bentley-bøger samt plaka-
ter, kalenderbøger og ikke mindst model-

biler af både nye og ældre Rolls-Roycer og 
Bentleys. 

Samtlige gaver blev uddelt ved simpel 
lodtrækning, og det viste sig, at næsten 
hver anden deltagende bil fik en gave med 
hjem. Ikke så ringe endda.

Som en overraskelse, Blev selve festafte-
nen garneret med et fantastisk indslag fra 
en af Odenses Teatergrupper, der havde 
medbragt et antal aktører, og de oplæste 
H.C.Andersens eventyr på 3 sprog samti-
dig, det var meget flot, og Hyrdinden og 
skorstensfejeren, var også med, det var 
herligt.
Og prinsessen , der var kommet op til slot-
tet, bestod den lille ærteprøve, da det vi-
ste sig at hun var gul, og grøn og blå over 
hele kroppen efter at have tilbragt en hel 
nat ovenpå 5 madrasser, hvor man havde 
placeret en ært næsten i bunden, - se det 
var en rigtig prinsesse.

Lørdag morgen, sluttede arrangementet 
officielt, men der var mulighed for at alle 
kunne bese 2 forskellige udstillinger i byen, 
og den ene var Grimmershus, Middelfart, 
”Danmarks Keramiske Museum”der er en 
helt speciel samling af Keramik og porce-
læn, og den anden var en lokal, tidligere 
Bilforhandler, Hindsgavl-Madsens private 
”STRIB-AUTOMUSEUM” hvor ejeren gen-
nem hele sit liv har gået og renoveret en 
masse førkrigsbiler, af mange mærker.

Alene 3 Rolls-Roycer var at finde, og man-
ge amerikanske Ford, Cadillac m.fl. var 
repræsenteret og  vi kunne sagtens have 
tilbragt mange flere timer i dette lokale, og 
vi vil forsøge at beskrive dette museum i 
en særskilt atrikel.

Vi takker Arrangørerne for et meget flot og 
vellykket arrangement, og vi glæder os til 
næste år,  hvor vi fejrer vort 30 års jubi-
læum sammen med den svenske klub på 
Bornholm, så det er bare om at melde sig 
til så snart det er muligt, og hvis man ikke 
har fået invitationen, kan denne rekvireres 
hos vor sekretær Preben Pedersen. Der er 
bestemt meget at glæde sig til.

ÅRSRALLY PÅ VESTFYN 2009

Det stolte vinderpar, Jørgen & 
Karen Strøjer



RREC SCANDINAVIA - 28

Vindere af præmier ved årsrallyet på Hindsgavl – 2009.

Hermed har vi fornøjelsen at præsentere årets pokalvindere, som var følgende:

Bedste Bentley før 1965
Vundet af Jørgen Strøjer Nielsen – Bentley Speed Six  4,5, l.  - 1929
Pokal, med to hanke

Bedste Rolls-Royce før 1945
Vundet af Claus M. Clausen – Rolls-Royce Phantom I 1926
Kaviar skål med låganretning sammen med  model af førkrigs RR

Bedste Rolls-Royce 1945-1965
Vundet af Ludwig Brechmann – Rolls-Royce Silver Cloud, serie III, Convertible, 
Mulliner.
Vinbakke samt model af  Silver Shadow, convertible.

Bedste ”NEW-CAR” fra 1965-2009
Vundet af Hans Erik Aamand – Rolls-Royce, Convertible 2003
Moderne design-vinkøler/isspand  med låg,  med påsat messingplade.

Bedste Motorrum
Vundet af Jørgen Strøjer Nielsen – Bentley Speed Six 4,5 l, 1929
Maghony-plade, med påsat motorstempel.

Årets præmie for ”særlig indsats”  
Vundet af Henrik Kjær –
Rolls-Royce-køler, med påsat forplade

Årets-medlem 
Vundet af Claus M. Clausen 
Maghonyplade med Rolls-Royce Emily fra Ghost/Phantom.’
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Castillo Concejuelo, Torre Loizaga är ett 
unikt museum med en bilsamling som om-
fattar alla Rolls Royce modeller från start 
och fram till dess att BMW blev ägare till 
Rolls Royce 1998. I museet finns 43 st 
Rolls Royce som enligt uppgift i museets 
hemsida ska vara i perfekt skick. Totalt har 
museet 75 st bilar. Bland dessa kan man 
bl.a. se Hispano-Suiza, Ferrari, Jaguar, 
Lamborghini, Mercedes och Cadillac. 

Slottet är beläget 3 mil väster om Bilbao. 
13 mil väster om San Sebastian. 18 mil 
väster om Pamplona, 12 mil nordöst om 
Rioja distriktets norra del (Haro) och 24 
mil till den södra delen (Alfaro). Tornet 

Loizaga med anor från 1200-talet. Slottet 
och tornet har totalrenoverats.

Slottet ligger i Galdames kommun. Mitt 
ute på landet i Baskiens vackra och böljan-
de landskap med fantastiska toppar och 
dalar. Det finns mycket vackra omnejder 
med bildsköna småbyar och böljande vä-
gar, vänliga människor och god mat samt 
möjlighet till många utflykter. Vad gäller 
boende har man stora valmöjligheter, slott 
eller koja samt allt där emellan. De närlig-
gande storstäderna, Bilbao, Pamplona el-
ler San Sebastian gör det möjligt att bo i 

storstaden om man så önskar och sedan 
kunna göra utflykter.

Denna del av Baskien har en urgammal 
historia och befolkning. Kriser och väl-
stånd, krig och fred har överlappat varan-
dra. Landet har fött gruvarbetare, förfat-
tare och självständiga bönder.        

Ett litet axplock av bilar som finns att be-
skåda i museet. 
Den äldsta Rolls Roycen i museet är en Sil-
ver Ghost Roi des Belges från 1910  

Rolls Royce startade tillverkningen 1907 
vid fabriken i Derby. Silver Ghosten slu-
tade tillverkas 1925. Då hade det tillver-

Castillo Concejuelo, Torre Loizaga

Vy vid Loizaga tornet

Romersk bro

Ruinerna efter gruvarbetarnas sjukhus i 
Galdames
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kats 6000 st Silver Ghost. Den avbildade 
bilen ägs av Bentley Motors. Bilden är ta-
gen 2005 Cranbrook Concours d’Elegance. 
Den riktiga beteckningen för bilen var Type 
40/50 hp. Det var den avbildade bilen som 
fick smeknamnet The Silver Ghost. Model-
len kom efter det att för alltid kallas The 
Silver Ghost.

I museet finns även en av ef-
terkrigstidernas Rolls Royce 
nämligen en Silver Wraith I 4P 
Sport Saloon från 1948. Denna 
modell tillverkades mellan 1946 
och 1955 med totalt 639 bilar. 
En del Rolls Royce entusiaster 
anser att denna modell är den 
sista riktiga Rolls Roycen. 

Den yngsta bilen i museet är en 
Silver Spur från 1990. Av Silver Spur 
tillverkades 6264 st mellan 1980 och 
1989. Av den senaste modellen av Sil-
ver Spur tillverkades 505 st mellan 1995 
och 1998. Systerbilen till Silver Spur var 
Silver Spirit. Silver Spirit var den första 
Rolls Roycen, där emblemen ”the flying 
lady” Spirit of Ecstasy försvann ner i kyla-
ren om någon försökte stjäla den.

Jag kom i kontakt med museet av en ren 
slump då jag tittade på en lokal TV-kanal 
under min senaste vistelse i Barcelona i 
november. I ett tv-program liknande vår 
När och fjärran fanns ett inslag om ett 
trevligt resmål för bilfantaster. 

Om dessa rader skulle väcka intresse hos 
dig som är medlem i klubben för att ar-
rangera en resa till Baskien får du gärna 
kontakta Göran Berg och anmäla ditt in-
tresse. Webblänkar till museets hemsida 
och till kommunen Galdames, som är på 

spanska, är http://www.tor-
reloizaga.com/  respektive 
http://www.galdames.org 

Själv har jag bra kontakt med 
en researrangör i Baskien som 
kan konsulteras om det skulle 
vara av intresse.

Varma hälsningar från
Francisco Vall 
Ansvarig för samlarfordons-
försäkringar inom If Skadeför-
säkring AB

Silver Wraith I 4P Sport Saloon från 1947

Silver Spur II från 1990 som lanserades 1989 
vid Frankfurt Motor Show

Castillo Concejuelo, Torre Loizaga
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Åge Antonsen har godstolen i stua, men 
stua er i garasjen. Her har han panelte 
vegger med bilder, varme og telefon i til-
legg til verktøy og biler. Vanlige biler har 
ikke plass her!.  Dette er hans tanker fra 
godstolen:

Det er i pausene fra restaureringsarbeidet 
det kan fremkomme de finurligste tanker.

Etter å ha holdt på med å kutte lednings-
ender og sette på nye koblinger til moto-
rene for vindusheisene i min Corniche con-
vertible kom denne ideen krypende.

Men før jeg avslører krypende ideer, så 
tillat meg å forklare hvorfor jeg kuttet led-
ninger og byttet koblinger. Det hadde seg 
slik at vinduene gikk ned uten problemer 
med det å få dem opp tok lang tid. Ikke et 
helt ukjent problem for gamle ting dette.

Jeg tenkte at det kunne være at glides-
porene var tørre eller at noe lå i klem, og 
derfor demonterte jeg innvendige dørsi-
der og paneler. Renset og smurte, justerte 
og prøvde:  vinduene gikk raskt ned med 
det å få de opp igjen var en prøvelse i tål-
modighet. Forklaringen kom da jeg målte 
spenningen på ledningene til motorene. 11 
volt viste mitt instrument. Jeg tok ut bat-
teriet og koblet dette direkte til motorene. 
Vow… da hente det saker. Rene Viagra-
reklamen spør du meg, for vinduene kom 
opp som bare det, nesten like fort som 

de gikk ned. Så feilen var at spennings-
tapet på ca 1,5 volt gjorde at motorene 
ikke orket å løfte vinduene. Derfor kuttet 
jeg ledninger i endene ca 1,5 cm og byttet 
kontakter for å minske spennigstapet, og i 
pausen fra dette arbeidet kom altså denne 
ideen krypende.

På min Corniche som på mange Shadower 
er det mulig å låse dører og bagasjerom 
elektrisk med bryter innvendig på dørene. 
Funderingene i godstolen gikk på om det 
kunne være mulig å styre disse bryterne 
med en fjernkontroll. Med andre ord, kun-
ne jeg stå 10 til 15 meter fra bilen å bes-
temme om jeg ville låse eller låse opp med 
en liten fjernkontroll slik som jeg har til 
min bruksbil av nyere dato?

Hvorfor ikke tenkte jeg, og neste dag be-
søkte jeg bilrekvisitabutikken, og hjem 
kom jeg med styringsrelè med anten-
nesladd og fjernkontroll.

Jeg koblet dette til og vips hadde min 
Corniche fått dørlåser som ble betjent 
med fjernkontroll. Hvor viktig det er å ha 
dette får hver og en selv bestemme, men 
for meg ble finurlige tanker gjennomført i 
praksis, og det er jo ikke dårlig bare det.

Om hvordan det gikk med kut-
ting av ledninger og bytte av ko-
blinger?
Ble spennigs fallet redusert og 
ville vinduene gå raskt opp når 
batteriet var koblet til på vanlig 
måte?
Tja - det vet jeg ikke. 
Det er mange koblingspunkter 
som må renses, men jeg lover 
å fortelle hvordan deg gikk når 
jobben er utført, og det blir den 
dersom funderinger i garasjens 
godstol ikke løper helt av sted. 

Hilsen Åge Antonsen

TANKER FRA GODSTOLEN
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På fredag eftermiddag började de första 
bilarna rulla in till hotellet.Getå är ett 
hotell med anor, omskrivet redan 1702, 
men då som krontorp. Senare har både 
Robert Nobel och Alfred Nobel lämnat 
efter sig sin prägel. Först på 1960-talet 
blev Getå ett konferens-hotell. Getå är 
även känt för den stora tågolyckan 1918. 
 
De flesta kom under fredag eftermiddag 
och vi såg fram mot den grillbuffé som 
utlovats. Grillarna startades upp och 
mängder av kött bars ut. Tillbehören till 
det grillade köttet var omfattande.

Överraskningen var att Östergötlands 
sångfågel, Lotta Källström underhöll med  

sång och musik. Vi fick även uppleva två 
gästartister. Det var Veronica Markefeldt 
som framförde flera dryckesvisor och 
Håkan Johansson försökte med ett flertal.

Efter frukosten delades vi upp i två grupper. 
Varje deltagare fick en vägbeskrivningen. 
Rallyt startade direkt med ett viktigt 
val. När vi kom ut på vägen, ska vi ta 
vänster eller höger. Det gällde att läsa 
vägbeskrivningen noga. En grupp skulle 
åka till höger och den andra vill vänster.

För vår del blev det till höger och vi körde in 
mot Norrköping. Vi skulle till Östersjövarvet 
och där väntade en ångbåt på oss. Precis 
när vi kom in på varvsområdet, dök 

Håkan Johansson upp och ställde 
några obehagliga frågor. Vilken 
däckdimission vi hade. Vilken färg 
och nummer som ”kontrollmärket” 
hade. 

Därefter såg vi på håll att Håkan 
gick med en käpp och uppmanade 
bilarna att köra fram till käppen. 
Någon sa; Oj, vad han var noga. 
Bilarna ska tydligen stå exakt på 
rad. Men, det visade sig vara en 
tävling. Vi skulle köra så nära 
käppen som möjligt utan att köra 
på den. Eftersom jag gärna vill vara 

BRÅVIKSRALLYT MED ÅRSMÖTE
text: Roberth Nironen
bild: Anders Rohdin
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på den säkra sidan så stannade jag 17 cm 
från pinnen.

Ångbåtsturen ska bli spännande. Eldaren 
hade inte kommit än men den övriga 
besättningen hade redan börjat elda 
pannan för att få upp ett ångtryck. Precis 
när vi hade lämnat kajen, dök eldaren upp 
och fick vinka en hälsning till oss. Resan 
gick bra fast eldaren var kvar på land

Efter båtresan kunde vi sitta ute i solen 
och njuta av kaffe och en kaka.

Norrköpings Ångbåtförening grundades 
2000. De kör passagerar trafik på Göta 
Kanal i sommar från Söderköping. S/S 
Moa är byggd i slutet av 1800-talet. Hon 
gick som ”varpbåt” på någon norrländsk 
älv. Den har en tvåcylindrig Breding-
ångmaskin på 10 ånghästkrafter. Tar 
max 12 passagerare. Fart 6 knop. Två 
mans besättning, befälhavare och eldare. 

Längd 10,5 m, bredd 2,6 m och 
deplacement cirka 7 ton.

Vi lämnade varvet och fortsatte 
enligt vägbeskrivningen. Ett 
trevligt inslag under färden 
till nästa etappmål, var att 
samtidigt pågick ett rally 
för veteranmotorcyklar. Helt 
plötsligt så var vi omringade av 
motorcyklar. Men vi hade inte 
samma mål varför vi åkte åt 
olika håll vid en rondell.

Färden gick ut genom den 
undersköna landskapet. En 

mjukt slingrande väg och till slut övergick 
den till en grusväg, och då visste vi att vi 
kommit rätt.

Vid strutsfarmen fanns en stor plan 
med plats för oss alla att ställa upp oss. 
Vilken fin utsikt man fick när man stod 
vid ladugårdens port och såg ut över 
fälten. Sänkte man blicken något så var 
det som ett hav av Rolls och Bentley bilar.  
Senare kom en buss full med folk. Jag tror 
att de tittade mer på bilarna än strutsarna.

Men, tillbaka till strutsarna. Niclas Nordqvist 
hälsade oss alla välkomna. Han berättade 
om bakgrunden till deras verksamhet. 
Antalet strutsfarmar var inte många när 
de startade upp sin verksamhet. 

De köpte några avelsdjur och deras 
inriktning är att de ska själv avla 
djur och föda upp dem. Det första 
avelsdjuret de köpte kostade 40.000 kr. 
 

Avelsstrutsarna lever i skiljda 
grupper. En hane och tre 
hönor i en grupp. Om hanen 
är mycket aktiv kan han få 
ytterligare hönor.

Just nu pågick äggläggning 
och vi fick se ett exempel på 
detta. De tar undan äggen 
varje dag och lägger dem i 
särskilda äggrum. Hönorna 
slutar lägga ägg om inte 
äggen plockas bort.

BRÅVIKSRALLYT
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Efter ca 14 dgr ser de vilka ägg som är 
befruktade. De obefruktade äggen plockas 
bort och töms. Av de tomma skalen gör 

de sedan olika 
konst föremål 
som tex lampor. 

Vi fick se en 
kyckling som 
föddes kvällen 
före, som sonen 
i huset visade 
upp. Dessutom 

en kyckling som 
just nu var på 
väg ur sitt ägg. 
Kycklingen fick 
hjälp (när vi såg 
på) att komma 
ur den sista 
delen. Oj, vad 
kallt det blev. 
Nu var det tid 
för lunch. Vad äter man på en strutsfarm 
må hända? Naturligtvis struts. Vi fick 
smaka på grillad struts och även rökt. 
Strutsköttet är mörkt och mycket mört. 
Smaken var utmärkt. Vi 
bestämde oss direkt att 
strutskött måste vi prova 
hemma. Viss omvärdering 
skedde när vi sedan 
besökte gårdsbutiken och 
såg vad kilopriset var

Vi lämnade strutsfarmen 
och åkte vidare mot 
H ä r a d s h a m m a r s 
Bygdegård. Här skulle vi 
besöka Zarah Leander 
museet.

Denna kvinna var en 
legend och här hade 
man samlat ihop många 

skiftande föremål som beskrev hennes liv.
Besöket blev extra intressant eftersom 
Zarah´s sekreterare Brigitte Pettersson 
var där och kunde berätta mer och svara 
på frågor

Färden gick vidare till en färja som skulle 
ta oss över Bråviken. Det var mäktigt att 
se så många Rolls och Bentley på färjan. 
Båtfärden var kort och på andra sidan 
kunde vi snabbt ta oss tillbaka till hotellet.

Det var skönt att sitta i solen och smaka 
på en kall öl. Det berättades ett flertal 
historier. Har du hört den om .......

Snabbdusch och byte av kläder.

Drinken serverades i baren och vi fick 
tillfälle att prata om dagens upplevelser. 
Någon kunde inte hålla sig till ämnet utan 
måste prata om verkstadsupplevelser 
med bilen. Hustrun spände ögonen 
och samtalsämnet återgick till dagens 
händelser.

Till förrätten fick jag och flera andra en 
snaps. Allt smakade mycket bra. Göran 
Berg hälsade alla välkomna och speciellt 
de som var här för första gången

Varmrätten var med lamm. Det var tur det, 
eftersom struts hade vi redan klarat av. 

BRÅVIKSRALLYT
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BRÅVIKSRALLYT
Lammet var gott med svamp och rödbetor.

Efterrätten tyckte jag var bra. Gillar inte 

sånt som är överdrivet sött. Den här 
var bra. Åt upp hustrun´s också.

I matsalen fanns ett prisbord. Fullt 
med priser som Clubshopen, Anders 
Rohdins och Malmquist & Edling 
sponsrat med

Vandringspriset gick till Karl-G Giertz.

Själv kunde jag slappna av. Var 17 
cm från käppen, visste inte färgen på 
kontrollmärket bak mm. Kunde slappna av 
och njuta av kaffet. 

Andra fick gå fram och fick välja. Det 
var inte lätt för dem eftersom det fanns 
mycket att välja på.

Helt plötsligt hör jag att mitt 
namn nämnas. Jag som ligger sist 
tillsammans med en annan kamrat 
som också kom sist, ska välja. 
Clifford var överlycklig och vi gick 
fram och valde från det stora 
prisbordet.

Även jag kunde åka hem med ett pris. 
Trevliga rallyn, det här.

Söndag morgon Sovmorgon - fin frukost - 
lugnt och fint

Tågolycka 1918. Nu kan vi lägga till 
tågolycka 2009 under vår besök. 
På rälsen utanför låg ett rådjur.

Löfstads slott med sitt fantastiska 
bibliotek
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Årsmöte Innan årsmötet hade Clifford och 
Siw utförsäljning av Clubshopen Det var 
ett tillfälle till att fynda. Handeln var stor 
och alla blev nöjda.

Göran Berg hälsade alla välkomna till 
Årsmötet. Årsmötet genomfördes med 
omval samt nyval till styrelsen. Till ny 
ledamot valdes Mona-Lisa Illingworth och 
till suppleant Lennart Rosengren, tillika 
föreslagen att efterträda Göran Berg 
som ordförande nästa år. Nästa årsmöte 

diskuterades livligt och olika förslag kom 
som får vidareutvecklas av styrelsen.

Nu var det tid för ett vägval igen. Åka till 
Löfstad slott eller åka hem direkt.Eftersom 
vi har några mil hem så valde jag och 
Maj-Britt att åka hemåt. Hoppas att ni 
som besökte Löfstad Slott fick en trevlig 
upplevelse. Själva är vi väldigt nöjda med 
allt.

Det blev ett 50-tal deltagare och 26 bilar.

BRÅVIKSRALLYT

En vacker Spirit utanför Härads-
hammar
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Klubbkonferensen I England ägde rum i 
början av april och jag hade glädjen att få 
vara med som observatör. Detta innebär 
att få vara med i stort sett överallt utan att 
ha ansvar för någonting, en härlig avkopp-
ling i en fantastisk miljö inte sant?

Vi skulle ha varit fyra från Sverige men i 
sista stund hoppade Håkan Johansson av 

då arbetet kallade. Men vi andra tre, Gö-
ran Berg, Kalle Giertz och jag flög torsda-
gen den 2 april med Ryan Air till Stansted. 
Vi hade dock olika plan, och jag kom tidi-
gast, redan vid elvatiden, och fick vänta 
ända till fyrasnåret innan alla hade dykt 
upp. Under tiden kom Age Antonsen fra 
Norge och vi kunde underhålla varandra 
en stund. Det visade sig då att Bulletin 

nr 1, den första skandinaviska 
upplagan och som redan kom-
mit ut till svenska medlemmar, 
inte hade nått våra vänner i 
Danmark och Norge. En febril 
insats gjordes via mobil och 
dator för att undersöka varför 
och påskynda utskicken.

När vi väl var församlade alla 
från Norden, embarkerade vi 
vårt hyrda fordon och satte 
kurs på Eaton Socon som var 
vårt första uppehåll och över-
nattning innan sektionernas 
möte skulle ske på fredagen. I 
den här lilla orten bodde redan 
en RREC medlem i den svens-
ka sektionen, Justin Anderson, 

RREC 39:e Club Conference
text: Svante Runberger
bild Göran Berg

Vackra bilar på gården vid Hunt House
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låter svenskt fast han var engels-
man. Vi var inbjudna till honom 
på en festlig middag. Detta var en 
verklig upplevelse dels att lära kän-
na honom och dels att få komma till 
hans hem och få äta god mat efter 
en hel dags resa både i luften och 
på landsvägen.

Så kom fredagen och vi startade 
tidigt för att komma tidigt fram till 
Hunt House där alla förhandlingarna skulle 
hållas. Första dagen var avsatt för möte 
med sektionerna utanför England. Nu hade 
våren kommit så långt i detta land, att 
mötet kunde hållas utomhus, där vi satt i 
skjortärmarna och njöt av solen. Kalle och 
jag fick ett eget litet äventyr, vi måste till-
baka till det förra hotellet för att få med 
allt vårt bagage, vi hade glömt en viktig 
detalj, en liten present till RREC avgående 
ordförande Suzanne Finch.

Lite tid fanns det att se Hunt House, och 
huset är en verklig sevärdhet. Bortsett 
från faciliteter som konferensrum och 
kafé, så finns där ett fantastiskt arkiv, med 
information om alla byggda Rollsar nästan. 
Jag sökte bl a på min gamla Shadow, men 
fick bara veta att den sålts till Rolls-Royce 
återförsäljare i USA, och vill jag veta mer 
måste jag kontakta denna återförsäljare. 

Men så intressant är det väl inte. Men 
Göran som sökte handlingar rörande 
hans Silver Wraith fann ju en intressant 
brevväxling mellan Axel Wenner-Gren, 
bilens förste ägare, och Rolls-Royce. Så 
här kan man hitta många uppgifter om 
över 100.000 fordon. Barbara, som står 
för ordning i detta exklusiva arkiv har 
gjort ett jätte jobb för att få arkivet i 
ordning.
Förutom fordonspecifikationer och kö-
pehandlingar finns det ett stort bildar-
kiv. Dessutom återfinns en del karos-

sörers arkiv bland handlingarna. Ett härligt 
ställe att gräva i.

På lördagen den 4 maj startade den egent-
liga konferensen. Den började med att alla 
deltagarna delades in i grupper för att be-
handla ett antal huvudfrågor som klubbens 
ledning ansåg vara av vikt att få besvara-
de. Kontraktet för Hunt House står inför en 
omförhandling och ledningen för klubben 
ville veta vad alla sektionerna ansåg om 
värdet av att ha Hunt House. Bulletinen 
var den andra frågan som skulle behand-
las. Den har ju förändrats i formatet vilket 
gav en gynnsammare prisbild (numera lig-
ger den ju i A4-format). Dock utges Adver-
tizern i det gamla formatet. Kan man göra 
ytterligare rationaliseringar? Den tredje 
frågan att belysa var beslutet under Club 
Conference 2008 att en årlig bok skulle ut-
ges till klubbens medlemmar. Nu har den 
stora Anniversary Book med anledning av 

RREC 39:e Club Conference

Barbara och Svante i det impone-
rande arkivet
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klubbens 50-årsfirande kommit och reak-
tionerna på denna ville man ha. En fjärde 
fråga gällde klubbens Technical Seminars. 
Bör man utöka dessa och skall de ändra 
inriktning var frågan. En femte fråga var 
vilken service som klubben skall tillhanda-
hålla worldwide. Och en femte fråga gällde 
Club Conference arrangemangen. Kostna-
den 2008 var £15,000, är det värt detta? 
Eller kan man förbättra och samtidigt få 
ner kostnaderna. Alla dessa frågor skulle 
nu manglas i de olika grupperna och sedan 
presenteras för klubbens ledning på kväl-
len. Sju grupper hade satts samman i för-
väg, och jag som observer fick möjlighet 
att vara i vilken grupp som helst, bara jag 
var tyst som en mus.

Man kan i korthet sammanfatta grupper-
nas synpunkter på frågorna ungefär så 
här.

Fråga 1: Man vill ha kvar Hunt House, flera 
röster höjdes för att bygga ut huset med 
ett bättre auditorium och större museum 
för uppställning av bilar.

Fråga 2: Det fanns ett förslag att inklu-
dera Advertizern i Bulletinen som en bila-
ga i slutet i vartannat nummer. Det skulle 
spara stora kostnader. Till detta var mer-
parten starkt skeptiska. Inga annonser får 
smygas in i Bulletinen ansåg man, så det 
får nu vara som det är.

Fråga 3: Allmänt sett var man intresserad 
att få en årlig bok av något slag, dock inte 
med den omfattningen som den utkomna 
50-årsboken (som var helsponsrad). Man 
sa alltså ja till en mindre årlig publikation.

Fråga 4. Allmänt sett är man positiva till 
Technical Seminars, flera framhöll dess-
utom att sådana seminarier hölls även 
utanför England med inbjudna seminarie-
ledare från Klubbens moderorganisation. 
Man borde dock mera i detalj annonsera 
ut seminarierna och även hur man kan få 
tillgång till ritningar och reservdelar till 
våra fordon. Lämpligen bör detta ske på 
klubbens hemsida. Frågan om seminarier 
hållna av kvinnor för kvinnor kastades 
fram, och körseminarier för presumtiva 
RREC-entusiaster för få upp intresset för 
bilmärket.

Fråga 5. Vilken service önskas world-wide? 
Som ovan ge services via klubbens hemsi-
da, och supportera seminarieverksamhet.

Fråga 6: I stort sett är alla överens om att 
Club Conference är ett bra fora att träf-
fas på, i synnerhet för sektionerna utanför 
England.

Jag bör väl också framhålla att dagen var 
inte bara fylld med formella diskussioner. 
Ett föredrag om reservdelshållning och hur 
man kan komma åt reservdelar till Bent-
ley-bilar hölls av David Parker, chef för Af-

ter Sales på Bentley Motors Ltd. Han 
sufflerades även av Richard Lawrie 
som beskrev den nya organisationen i 
företaget. Bentley Motors vill utveckla 
en Trade Club i England, Europa och 
USA för att stödja ägare till gamla for-
don. Man bygger även upp ett ”Ware-
house” med reservdelar till förkrigs-
modeller.

På kvällen bjöds vi på en galamiddag 
på vårt hotell, Hilton i Collingtree, strax 
utanför Northampton. Vi blev servera-
de en soppa på rostade tomater med 
krutonger till förrätt och till huvudrätt 
fick vi en kycklingfilé fylld med svamp-
creme och med en portvinssås. Dess-

RREC 39:e Club Conference

Nordiska bordet vid festmiddagen



Rolls-Royce New Phantom Sedanca De 
Ville Holbrook 1927

Chassinummer 68LF, högerstyrd
Vi är mycket stolta att för andra gången få förtroendet att sälja 
denna mycket snygga Phantom. Bilen såldes ny i Amerika och 
under 1930 och 40-talet byttes karosseri flera gånger. Nuva-
rande kaross är av samma design som den som satt på bilen när 
den var ny, fast att den då satt på en Ghost från 1926!! Nuva-
rande ägare köpte bilen av oss 1997.
PRIS: 575 000.-!!

Vill du veta mer, kontakta Rohdins

A. Rohdins Automobile Service i Trollhättan AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan, Sweden

Tel. +46 (0) 520-108 06 or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
Email: info@rohdins.nu - Website www.rohdins.nu



Rolls-Royce Silver Spirit I std Saloon 
1982

Chassinummer CCX 05583, Vänsterstyrd
Detta är en fin Spirit. Bilen är mörkblåmetallic. Inredningen 
som är i Magnolia är i ett extremt fint skick. Mellan framsto-
larna finns det ett barskåp. Innertaket ä ri läder. Mekaniskt 
är bilen också i ett väldigt bra skick. Bilen har endast rullat 
100 000 km. Nuvarande ägare har under alla år låtit Rohdins 
Autombile Service AB sköta om den. Pris: 275.000.-

Vill du veta mer, kontakta Rohdins

A. Rohdins Automobile Service i Trollhättan AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan, Sweden

Tel. +46 (0) 520-108 06 or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
Email: info@rohdins.nu - Website www.rohdins.nu
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erten visade sig 
vara en chok-
ladkorg fylld 
med jordgubbs-
mousse. Till 
detta vita och 
röda viner. Fle-
ra tal hölls och 
skålar höjdes. 
Till drottningen, 
till sir Henry 
Royce och till 
klubben. Talet 
till klubben hölls 
av vår skandi-
naviske kollega 
Jens Kjaerulff 
och han avslu-
tade med en 
liten historia 
som jag gärna 

vill återge. Det var en gång en svensk, en 
dansk och en norrman som stod inför sin 
avrättning, de skulle hängas. Bödeln frå-
gade var och en om de hade en sista öns-

kan, och vände sig först till svens-
ken som svarade att han önskade 
sig en riktig festmåltid. Så vände 
sig bödeln till dansken och frågade 
samma sak. Dansken svarade att 

han ville hålla ett tal. Norrmannen svarade 
på samma fråga att han ville bli hängd 
innan dansken höll sitt tal. 

Dessutom måste man även nämna att 
man utdelade 50 årsmedalj till fyra av 
RREC hedervärda medlemmar, nämligen 
Eric Barrass, Richard Burton, Colin Hughes 
och Nigel Hughes. 

Presenten till Suzanne som vi hade med 
oss lämnades nu fram av Göran. Den ut-
gjordes av en tavla visande Suzanne i fest-
tagen på Varbergs fästning förra året, en 
vacker Suzanne med hornprydd hjälm, och 
i talet till henne sa Göran att tavlan över-
lämnas till en riktig viking från England 
av vikingarna från Skandinavien. Hur hon 
uppfattade gåvan är svårt att säga men 
det väckte stor munterhet bland övriga 
festdeltagare.

Söndagen började med föredragning av 
Rolls-Royce Motors Ltd. Andrew Ball pre-
senterade försäljningssiffror från Rolls-

Royce och kunde meddela att man 
sålt 1218 Cabbar under 2008. Vidare 
presenterades även den nya mindre 
Rollsen 200EX, som nu kommit att 
få sitt riktiga namn ”Ghost” (se lite 
mer på annan plats i Bulletinen). Han 
framhöll även att motorn från BMW 
innehåller endast 20 % gemensamma 
artiklar med de motorer som går un-

RREC 39:e Club Conference

Jens håller talet till RREC

Suzanne överräcker medaljen till 
Eric Barrass

Fyra glada ”50-åringar”
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der märket BMW. I övrigt är motorn i Rolls-
Royce unik, och kommer aldrig att finnas i 
en BMW-bil. Kan man tro?!. Aktuella priser 
på de olika vagnarna:

Rolls-Royce Coupé >  300 000 Euro
RR Phantom  260 000 Euro
RR Phantom LB  300 000 Euro

RR Ghost beräknas komma att kosta  200 
000 – 250 000 Euro
Så till slut kom avslutningsmötet som hölls 
på hotellet. Efter detta kunde de som ville 
åka tillbaka till Hunt House och bevista 
the Annual General Meeting, vid vilken 
ny ordförande till RREC skulle utses. Mö-
tet var ganska kort och väl förberett, vi 
alla RREC-medlemmar hade redan valt alla 
funktionärerna, och till ny ordförande hade 
flertalet röster landat på Tony James. Vad 
som är mer intressant är kanske att vi från 
Europas fastland borde ha koncentrerat 
vårt valdeltagande på att få in någon icke 
engelsman i styrelsen. Suzanne finns dock 
kvar i ledningen som ledamot ett år till.

Så återvänder vi till Eaton Socon, och är 
åter inbjudna till vår vän Justin, som den-
na gång serverade en underbar kyckling. 
En rolig kväll som har gett treviga minnen. 
På måndag var det dags att återvända till 
Stansted och flyget hem..

7.marts – Vinterkomsammen - møde i Ulstrup hos Søren markdal
1-4. april Auto-Classica-Essen for tilmeldte deltagere.
3-5- april Møde i Hunt House
21-23. maj årsmøde med generalforsamling, DK-Sektion, Hindsgavl, Fyn DK
27 maj kl. 19.00 Bernt Hansen i Rødovre åbent hus.
12-13. september Efterårsløb, DK-sektion,
10-11 oktober – Teknisk Seminar, Tåstrup, DK

Har du problemer med din klassiske bil,
så ring trygt og få et overslag.

Jeg reparerer eller restaurerer alle engelske bilmærker
- særligt Rolls-Royce og Bentley

Gl. Tangevej 2
DK - 8850 Bjerringbro
Tlf. 0045 86 68 41 47

www.kimsvintagecars.dk

Kim´s
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FÖRSTA V8:AN

När man talar om bilar med V8-motorer 
tänker nog de allra flesta på stora ame-
rikanare. Men det var inte USA som var 
först med att göra en bil med V8-motor. 
Amerikanska Marmon utvecklade förvisso 
en V8-motor redan 1904 men den ham-
nade aldrig i någon bil. Något förvånande 
var en europeisk biltillverkare väldigt ti-
digt ute nämligen Rolls-Royce, som hade 
sin första V8 färdig redan 1905. Det var 
en 3,5 liters motor (82,5mm x 82,5mm= 
3 535 cc). Motorn hade den egenskapen 
att den var styrd så att fordonets hastighet 
inte kunde överstiga den då för biltrafik i 
England gällande hastighetsgränsen på 20 
mph. Egentligen var motorn kapabel att 
föra bilen upp till cirka 26 mph men syftet 
med motorn var inte hög hastighet utan 
målet var att den skulle vara den jäm-
naste och tystaste motorn på marknaden, 
egenskaper som var ovanliga i en tid när 
många motorer var både bullriga och otill-
förlitliga. Bilen som fick den nya motorn 
kallades något förutsägbart för Legalimit. 
Det var marknadsmässigt opportunt att 
använda ett sådant namn (ungefär som 
ordet ”miljövänlig” idag!), genom att det 
markerade ett viktigt steg i bilens tekniska 
utveckling. Ändå blev den ingen succé. 
Bara tre bilar tillverkades och ingen finns 
bevarad idag. Däremot byggdes en replika 
av Legalimit i Danmark för många år se-
dan. Det kan vara värt att uppmärksamma 
att även om Rolls-Royce inte var först med 
V8:an så var man ändå hela tio år före V8-
motorernas kung Cadillac att utveckla en 
V8-motor!

Därefter gick det många, många år i Rolls-
Royce motorhistoria tills vi återkommer till 
bildrift med V8-motorer. Hos Rolls-Royce 
var det den raka sexcylindriga motorn som 
regerade. Man kunde möjligen ha väntat 
sig att Rolls-Royce på 1930-talet skulle ha 
följt många andra biltillverkare i spåren 

och gått över till raka åttacylindriga mo-
torer för att utvinna mer motorkraft. Men 
när den större modellen Phantom III blev 
klar hade den en V12:a i stället. Med sin 
komplexa konstruktion medförde den en 
hel del tillförlitlighetsproblem för dem som 
köpte bilarna och mycket badwill för före-
taget.

Efter andra världskriget, när biltillverk-
ningen väl kom igång igen och Europas 
ekonomi började återhämta sig, var det 
inte längre särskilt modernt att förse de 
stora lyxbilarna med åttacylindriga moto-
rer. Det enklaste och mest naturliga blev 
i stället att gå tillbaka till den väl etable-
rade sexcylindriga motorn, vilket man 
också gjorde (utom för den exklusiva 
Phantom IV som fick en rak åtta internt 
kallad B80 men det blev bara 18 bilar to-
talt). Problemet med den vanliga B60:an 
som härstammade från 1930-talet blev allt 
tydligare med åren, när man insåg att det 
inte fanns någon utvecklingspotential kvar 
i den. Alternativet man nu övervägde var 
en ny V8-motor. Rolls-Royce hade länge 
haft ögonen på de stora amerikanska bil-
tillverkarnas senaste motorer som ofta 
var V8:or. Inspirerade härav hade man i 
Crewe redan 1951 kommit igång med ett 
projekt med att utveckla en V8 på ungefär 
fem liter (L-motorn) som skulle passa till 
den nya standard steel-modellen som man 
hade på gång och som behövdes snart för 
efterfrågan på Silver Dawn kunde förvän-
tas falla. 

NY V8

Efter många års utvecklingsarbete och 
noggranna tester rullade de första pro-
totyperna (här prövade man med 5,2 li-
ters, senare 5,4 liters V8:or) redan 1953. 
Utan stora förändringar av John Blatch-
leys ursprungliga designförslag var det 
1955 dags att presentera de helt nya men 
försiktigt konservativa modellerna Rolls-

R-R V8 = 50
EN HYLLNING TILL EN OVANLIG 50-ÅRING
text Jan Segerfeldt 
och bilder ur författarens arkiv
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Royce Silver Cloud och Bentley S standard 
steel saloons. Vid introduktionen kom det 
fram att man inte hade vågat ta steget 
fullt ut och förse den helt nya bilen med 
den nya V8:an. Istället lät man den gamla 
sexan hänga med ett tag till. Den nya bilen 
var klart större än föregångarna Mark VI/
R-type/Silver Dawn och dessutom nästan 
tvåhundra kilo tyngre. Det borde ha varit 
självklart att man hade satt in en starkare 
motor i de nya modellerna.. Den gamla 
sexan (B60) som först varit på 4 257 cc 
(Mark VI), ökades 1951 till 4 566 cc och 
Bentley R Continentalmodellen hade se-
dan 1954 en något starkare version på 
4 887 cc. Den större sexan blev nu stan-
dard i alla Silver Cloud och Bentley S med 
ny aluminiumtopp, kompression 6,6:1 och 
dubbla SU HD6-förgasare (1,75 tum). Fa-
briken avslöjade aldrig hästkraftsantalet 
men man har senare beräknat att motorn 
gav cirka 150 hästkrafter. 1957 höjde man 
kompressionen till 8:1, satte i större ven-
tiler och de dubbla SU-förgasarna blev 
också större (2-tum). Det sägs numera 
att motorn i denna form gav 178 häst-
krafter. På den tiden sa man bara att det 
var tillräckligt, ett påstående som nog kan 
ifrågasättas. Men det fanns andra värden. 
Den gamla hederliga sexan var en härligt 
tyst och fin motor och många föredrar den 
än idag framför senare Silver Cloud/S type 
med V8. Dilemmat för Rolls-Royce var att 
fastän sexan var helt i nivå med märkets 
kvalitetskrav, så var den alltför svag för att 
kunna göra sig gällande i en bil som med 
åren blev allt tyngre och med sämre pre-
standa som följd. Det var nödvändigt med 
ett starkare alternativ. Nu var det hög tid 
för V8:an att återinträda på scenen.

Redan från utvecklingsarbetets inledning 
var ett av kraven att den nya motorn måste 
bli lättare än den gamla, den måste hålla 
sina kostnader inom ramen, den måste få 
plats i motorrummet på den redan färdiga 
Silver Cloud och den måste ge minst 50 
procent mer kraft över en period av tio års 
utvecklingsarbete. Den måste också pas-
sa ihop med befintlig växellåda, befintligt 
kylsystem och så vidare. Alla dessa krav 
gjorde det svårt för Jack Phillips (chief 

engineer, som har lämnat sin egen redo-
görelse för tillkomsten av den nya motorn 
i RREC Bulletin B 182 s  59 och B 183 s 61) 
och Ronald West (head of engine develop-
ment) och deras mannar som la ner ett 
imponerande arbete med att ta fram den 
nya motorn. De lyckades över förväntan. 
Den nya V8:an var 25 procent starkare 
än den gamla sexan (man har i efterhand 
räknat ut att motorn gav ungefär 200 häs-
tar men någon sådan officiell uppgift fö-
rekom inte vid tiden), den vägde 15 kilo 
mindre trots att dess svepta yta hade ökat 
med 27,5 procent, den fick plats under 
motorhuven utan karossändringar och den 
hade tyst, jämn och behaglig gång. Dess-
utom fanns det utrymme för att utveckla 
V8:an ytterligare och öka dess prestanda. 
Sex års utvecklingsarbete hade burit frukt 
men då man hade nog knappast en aning 
om att den här motorn skulle komma att 
hänga med i 50 år!

ORIGINAL ELLER KOPIA?

Det har från visst håll gjorts gällande att 
den här motorn bara är en direkt kopia 
av en motorkonstruktion från Buick. Visst 
finns det flera bra konstruktioner från USA 
när det gäller V8:or. Naturligtvis har Rolls-
Royce inte suttit inlåsta i sin kammare och 
ritat sin motor utan att ta intryck av vad 
andra biltillverkare redan hade utvecklat. 
Så gör alla biltillverkare. Ett visst frivilligt 
informationsutbyte har alltid förekommit 
fortlöpande i branschen. Visst har det ock-
så förekommit en del illojalt industrispio-
nage. Det är dock högst tveksamt om så-
dant har förekommit från Rolls-Royce sida. 
Mycket av V8-tekniken var redan känd. 
När det gäller den typ av V8-motor som 
Rolls-Royce utvecklade under 1950-talet 
så fanns det en hel del kunskap på om-
rådet bland ingenjörer, konstruktörer och 
tekniker, särskilt hos de stora företagen 
i Amerika. Man kan inte direkt härleda 
Rolls-Royce V8:ans konstruktion till nå-
gon särskild av dessa tillverkare men utan 
tvekan fanns här klara likheter med både 
Chryslers och Cadillacs V:or. Rolls-Royce 
hade egna krav att tillfredsställa när det 
gällde att motorn skulle vara kompakt, att 
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den skulle göras i aluminium och att den 
skulle vara särskilt tystgående. Det skulle 
gå för långt att säga att Rolls-Royce ge-
nom V8:an hade lanserat något tekniskt 
nytänkande. Rolls-Royce är kända för att 
ta en existerande konstruktion, testa den 
och testa den igen tills man har fått ut nå-
got som har en hållbarhet, tysthet och till-
förlitlighet som överträffar det mesta. Det 
vi kallar för högsta kvalitet.

(”Strive for perfection in everything you 
do. Take the best that exists and make 
it better. When it does not exist, design 
it. Accept nothing nearly right or good 
enough”. Frederick Henry Royce, mechan-
ic) 

Jack Phillips har själv berättat att under de 
oändliga tester som Rolls-Royce utförde 
av de stora amerikanska biltillverkarnas 
V8:or från tiden, så var ett syfte att få 
fram hur länge motorerna skulle klara full 
belastning innan de rasade. Ofta höll de 
amerikanska motorerna inte mer än 100 
timmar under sådana tuffa förhållanden, 
medan den egna V8:an klarade i vart fall 
450 timmar.

Det är ingen tvekan om att när Rolls-Roy-
ce lanserade sina nya Silver Cloud II och 
Bentley S2, nu med 90-graders V8-motorn 
på 6 230 cc (104,1 mm x 91,4 mm), så 
förbättrades bilens prestanda rejält. Trots 
det så syntes ingenting utanpå. Bilarna 
såg ut precis som förut, inte ens någon 
liten utvändig kromad text med ”II” eller 
”S2” eller ”V8” som en antydan om den 
betydande tekniska förändringen. Det var 
inte heller någon som helst skillnad på 
motorerna mellan Bentley och Rolls-Roy-
ce. Avgasrörsänden som stack ut undertill 
där bak var inte heller annorlunda än tidi-
gare, eftersom de två avgasutsläppen från 
V8:motorn doldes genom att det högra 
avgasröret gick i en sväng till vänster sida 
där det gick ihop med det vänstra under 
bilen. Även om inget syntes hade faktiskt 
ett stort antal detaljförbättringar gjorts 
men man gjorde ingen stor sak av det i 
marknadsföringen. 

Den nya V8:an kombinerades som stan-
dard med den från hösten 1952 tillgäng-
liga automatiska växellådan Hydramatic 
från General Motors i USA men som tillver-
kades av Rolls-Royce själva i Crewe. Motor 
och växellåda väger tillsammans 553 kilo. 
Tyvärr har den lilla viktbesparing som upp-
stod genast ätits upp av att bilarna bara 
blev tyngre och tyngre för varje år genom 
all extrautrustning som köparna önskade 
och som fabriken tillhandhöll. Servostyr-
ning blev standard 1956. Det blev många 
drivremmar som går runt i motorrummet 
på V8:an. Några ytterst få sexcylindriga 
Silver Cloud och S upp till 1957 utrusta-
des med den tidigare manuella växellådan 
på specialbeställning men inte någon enda 
Cloud II eller III eller S2 eller S3 försågs 
med manuell växellåda. 

I PRODUKTION

Den första bilen med den nya V8-motorn 
levererades den 13 augusti 1959. Det är 
alltså nu nästan 50 år sedan.

Tyvärr fanns det en del barnsjukdomar 
med den nya motorn. Den var naturligt-
vis mer komplicerad än sexan. Garantiar-
betena blev mer omfattande än vad man 
kan förvänta sig av ett företag i Rolls-
Royceklass. Mest allvarligt var det stora 
slitaget på ventilerna och en betydande 
oljeförbrukning. Det här var problem som 
inte hade visat sig lika tydligt under ut-
vecklingsarbetet men allteftersom det dök 
upp problem i samband med att nya bilkö-
pare drabbades av diverse driftstörningar 
så fann man lösningar som eliminerade el-
ler i vart fall minimerade felen. Det enda 
tråkiga med en sådant modus operandi 
är att företagets anseende riskerar att 
undergrävas betydligt. Därför är det inte 
konstigt att det var många som tyckte att 
Rolls-Royce borde ha behållit sin sexcylin-
driga motor några år till. Idag är inte dessa 
problem lika allvarliga eftersom de flesta 
motorerna har blivit modifierade så att de 
här tidiga felen inte stör användningen nu-
mera.
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En annan egenhet som drog ner betyget 
för den nya V8:an i arbete var att det var 
väldigt krångligt att komma åt tändstiften. 
På högersidan hade de placerats på utsi-
dan horisontellt under grenröret. För att 
nå dem måste man först öppna en inspek-
tionslucka i höger hjulhus. Dessutom mås-
te man montera av hjulet som sitter i vä-
gen. Hos  Rolls-Royce tyckte man inte att 
det var något extra arbete att ta av hju-
let vid tändstiftsbyte, eftersom bilägaren 
ändå borde passa på att se till bromsarna 
medan hjulet var av. Snart insåg företags-
ledningen att med den attityden skulle 
man inte vinna någon positiv feedback på 
från kunderna, så bolaget fick krypa till 
korset 1961 genom att tillhandahålla ett 
specialgjort verktyg, en tändstiftsnyckel 
som gjorde det möjligt att komma åt de 
högra tändstiften uppifrån. Tändstiften på 
vänster sida om motorn hade kunnat nås 
från motorrummet redan från början, även 
om de inte var direkt lättåtkomliga, något 
som även sentida ägare haft anledning att 
svära över. 

I samband med introduktionen av Sil-
ver Cloud III och Bentley S3 gjordes yt-
terligare ändringar av motorn. Man höjde 
kompressionen från 8:1 till 9:1, bytte till 
2-tums SU HD8-förgasare och ökade där-
med motorstyrkan med 7 procent eller 
till ungefär 215 hästkrafter. Dessa modi-
fieringar gjorde att motorn behövde ben-
sin med högre oktantal för att gå bra. Vid 
körning i länder med sämre bränslekvali-
tet fick man retardera tändningen något. 
Vid det här laget hade fabriken lärt sig att 
komma tillrätta med alla tillkortakomman-
den som drabbat motorkonstruktionen vid 
introduktionen, så numera betraktades de 
faktiskt som starka, trygga och pålitliga av 
sina nöjda köpare. 

När Rolls-Royce Silver Shadow och Bent-
ley T saloon släpptes 1965 var V8-motorn 
oförändrad mot tidigare utom vad gäller 
placeringen av tändstiften som nu kom hö-
gre upp och därmed eliminerade behovet 
av särskilda luckor för åtkomstens skull, 
vilket för övrigt hade varit otänkbart på en 
kaross som nu för första gången i Rolls-
Royce historia var av den helt självbärande 

typen och således inte längre byggd med 
separat chassi och kaross. En annan sak 
är att i och med den nya generationen Sil-
ver Shadow kom det ytterligare påhängda 
funktioner som tog plats och kraft från mo-
torn i form av diverse hydrauliska pumpar 
och ackumulatorer för bromskraft, hjul-
upphängning, luftkonditionering och an-
nat, som följde med denna betydligt mer 
tekniskt avancerade och komplicerade bil.

MERA KUBIK

När Rolls-Royce och Bentley Corniche-
modellerna introducerades med buller och 
bång 1971 trots att de i stort sett bara var 
uppfräschade cabrioleter eller kupéer med 
nytt namn (tidigare kallades de Mulliner, 
Park Ward two-door saloon respektive 
Mulliner, Park Ward convertible) hade 
V8:an uppförstorats från 6 230 cc till 6 750 
cc. Detta gjorde motorn cirka 10 procent 
(kanske 20 hästkrafter) starkare. Märkligt 
nog behöll man borrningen 104,1 mm som 
man alltid har hållit fast vid, så det fick bli 
slaglängden som ökade från 91,4 mm till 
99,1 mm. Det finns en naturlig förklaring 
till att man inte ändrade borrningen, näm-
ligen att det inte fanns plats för att borra 
upp motorn ytterligare. Ännu märkligare 
kan synas det faktum att det inte fanns 
någon fysisk möjlighet att öka motorn mer 
än upp till max 7 250 cc, sedan var det 
definitivt stopp. Man hade gjort ett sådant 
försök redan i början på 1970-talet men 
vid tester gav den motorn inte önskvärd 
driftekonomi, så man gav upp den idén. I 
stället hittade man, som vi ska se längre 
fram, andra vägar att utveckla V8-motorn.

När Silver Shadow hade nått slutet av 
sin bana och Silver Spirit tog över som 
standardmodellen i programmet föran-
ledde detta inte någon särskild förändring 
på motorsidan. Man hade ett tag en idé 
om att göra en mindre motor. Eftersom 
utvecklingen av motorernas effektivitet 
hade nått längre nu än på 1950-talet när 
V8:an föddes var det fullt möjligt att till-
verka en mindre motor som ändå kunde 
ge mycket högre effekt genom höjd kom-
pression och mekanisk bränsleinsprutning. 
En nykonstruerad V8 på 5 800 cc och med 
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kompression 11:1 testades förvisso men 
inget mer hördes av det projektet. När den 
första generationen av Rolls-Royce Silver 
Spirit och Bentley Mulsanne kom 1980 
var de utrustade med den vanliga motorn 
från Silver Shadow. Det hade varit ett krav 
vid utvecklingen av den nya modellen att 
hålla nere utvecklingskostnaderna så gott 
det var möjligt. Då var det lockande att 
behålla motorn. Den var ju bra som den 
var. Samtidigt hade nya krav uppstått från 
kunder och från regeringar världen över 
på motorernas prestanda och emissio-
ner, vilket försvårade för motorkonstruk-
törerna och gjorde löpande förändringar 
ofrånkomliga. På den amerikanska mark-
naden belastades motorn särskilt av de 
nya amerikanska avgaskraven. Med Bosch 
K Jetronic bränsleinsprutning, katalysator 
och kompressionen sänkt till 8:1 tappade 
man omkring 15 procent av kraften på 
USA-exporterade exemplar jämfört med 
de bilar som såldes i Europa. 

BENTLEY MED TURBO

Sedan andra världskrigets slut hade den 
säljbara Rolls-Royceprodukten i första 
hand varit Bentleyversionen. Bentley 
Mark VI och R-type såldes i betydligt fler 
exemplar än Rolls-Royce Silver Wraith 
och Silver Dawn. Men under 1960- och 
1970-talen minskade tillverkningen av 
Bentley alltmer och vid introduktionen 
av Silver Spirit såldes bara några procent 
som Bentley. Risken för Bentleys nedlägg-
ning blev allt mer överhängande mot sent 
1970-tal. Men då hände något som sena-
re skulle få hela utvecklingen av Bentley 
att blomstra. Nyckeln till framgång hette 
Garrett AiResearch. Mest på skoj fick VD:n 
David Plastow idén att be chefsingenjören 
John Hollings att sätta en turbo på V8:an 
för att rycka upp den nedåtgående kur-
van för Bentleymärket. Hela det tekniska 
utvecklingsarbetet av Bentley Mulsanne 
Turbo-prototypen, som gjordes av utom-
stående biltrimningsföretaget Broadspeed 
i Birmingham, kostade Rolls-Royce Motors 
Limited £ 7 000! Inte hade man haft en 
aning om att det var så enkelt och billigt 
att skapa ett vinnande koncept! 

Det märkliga i den här historien är att 
Ralph Broad på Broadspeed fick uppdra-
get redan 1973 och genast blev man ly-
risk över vilket drag man fick ur V8:an 
med turboinstallationen. Sedan glömdes 
den nästan bort men 1977 var bilen till-
baka hos Broadspeed för ytterligare tester. 
Fem år senare hade den skrotats! Tydligen 
bedömde styrelsen för Rolls-Royce att en 
sådan bil med kraftig turbo inte passade 
in i sortimentet. Först behövdes en total 
omsvängning av produktfilosofin hos före-
taget för att det skulle bli möjligt att tänka 
i turbotakt. Rolls-Royce har alltid stått för 
kvalitet, behaglighet och elegans medan 
sportiga prestanda har fått träda tillbaka. 
Inte ens Bentley har haft överdriven spor-
tighet som sin starkaste egenskap trots sin 
The silent sportscar-slogan. 

Omprogrammeringen tog många år att ge-
nomföra. Det skulle dröja ända till 1982 
innan det blev allvar av turbo-Bentleyn. 
När den väl kom så gjorde den det med 
besked. Den nya modellen hade utrustats 
med ett enkelt Garrett AiResearch TO4 
turboaggregat monterat framför höger cy-
linderbank och tog driften till turbinen från 
högra avgastrycket. Maximalt turbotryck 
uppgick till 7 psi och enligt tyska myndig-
heters officiella mätningar gav motorn nu 
289 hästkrafter. Det var inte bara motorn 
som hade fått turbo-effekt. Även försälj-
ningen tog enorm fart. Bentleys nya Turbo 
sålde strålande och snart hade Bentley 
återtagit den försäljningsledning över 
Rolls-Royce som man hade haft strax efter 
kriget. I den här vevan slutade Rolls-Royce 
att hemlighålla hästkraftsuppgifterna. 
1990 fick man med Bentley Turbo R ut 330 
hästkrafter ur motorn (0-96 på 6,3 sek, 
topp 147 mph) med hjälp av en air-to-air 
intercooler, senare kombinerat med en 
starkare växellåda, GM 4L80E. Den 1994 
släppta specialaren Turbo S gav hela 408 
hästar (0-96 på 5,8 sek, topp 155 mph) 
men den skulle bara säljas i 60 begrän-
sade exemplar. Det fanns andra modeller 
som försågs med starkare och starkare 
varianter. Två år senare nådde man med 
hjälp av Cosworths motormanagement-
system Zytek EMS3 upp till 385 hästar 
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med ”normal”-turbomotorn. En lättrycks-
turbo på 300 hästar sattes in i Bentley 
Brooklands, ett riktigt lågprisalternativ 
vid sidan av den samtidigt häftigaste 400 
hästars Turbo RT. Nya tvådörrars Bentley 
Continental kom 1996 med en kortare 
hjulbas och därmed lägre vikt kallad 
Continental T. Skulle man kunna överträffa 
de 400 hästarna genom att öka trycket yt-
terligare och på så sätt få en riktig racer-
bil? Bentleyfabriken tillhandahöll en speci-
alare kallad 440T med dubbla intercoolers 
och 440 hästar. Men det fanns personer 
med hur mycket pengar som helst som på 
eget bevåg lät bygga ännu starkare mo-
torer. Detta blev ofta på på bekostnad av 
den jämna och tysta gången och bevarat 
hög tillförlitlighet. Hästkraftsraseriet nåd-
de nog egentligen inte sin kulmen förrän 
det var dags att lägga ner Continental T 
2003. Flera andra specialare kom och gick 
med olika varianter av turbomotorn som 
nu borde ha nått sin slutpunkt, när det inte 
skulle gå att få ut mer kraft ur motorn, om 
man skulle behålla dess tysthet och smi-
dighet. Men det skulle komma mer… 

TURBO I EN ROLLS-ROYCE?

Nästan som en parentes men en sensation 
i sig var då man tog ett ännu större avsteg 
från den traditionella Rolls-Royce-filosofin 
1994-1995 genom att utrusta en Rolls-
Royce med turbomotorn från Bentley. The 
spirit of ecstasy kombinerad med turbo 
- det låter som värre än att svära i kyr-
kan! Ändå kunde Rolls-Royce Motors inte 
låta bli att kamma hem frukterna av den 
framgångsrika satsningen på Bentleys tur-
bomodeller. Som ett brev på posten följde 
därför Rolls-Royce Flying Spur, i princip en 
Bentley Turbo R med Rolls-Roycegrill. Bara 
134 stycken gjordes. Den här modellen 
var också ett brott mot Rolls-Royce tidi-
gare traditionella policy. För länge sedan 
hade man alltid använt enförgasarversio-
nen av den sexcylindriga motorn i Rolls-
Royceversionerna medan Bentley använde 
samma motor men med dubbelförgasare 
för något bättre prestanda som stod i sam-
klang med den förväntade sportighet som 

Bentleynamnet anses utstråla. Från och 
med nu kunde man alltså blanda mellan 
modeller och motorer utan begränsningar.

NYA ÄGARE
 
Helt nya modernare modeller av både 
Rolls-Royce och Bentley väntade i pipe-
line och tanken var då att den gamla V8-
motorn helt skulle ersättas av moderna 
BMW-motorer. Även med mindre motorer 
kunde man uppnå bättre prestanda, bräns-
leekonomi och mindre utsläpp med hjälp 
av dagens avancerade teknik. 1998 fick 
Silver Spiritmodellerna ge vika för den nya 
Rolls-Royce Silver Seraph med en 5 379 
cc BMW 12-cylindrig motor på 322 hästar. 
Det såg ut som döden för den gamla V8-
motorn. Ännu mer definitivt åt det hållet 
pekade introduktionen av systermodellen 
Bentley Arnage på att det inte skulle finnas 
plats för en åldrande V8 i det framtida sor-
timentet. Den nya Bentley Arnage Green 
Label fick i stället en BMW-producerad 
4 398 cc V8 uppskrämd av Cosworth med 
dubbla turbo så den gav 350 hästar (0-96 
på 6,2 sek, topp 150 mph).

Efter det att Rolls-Royce och Bentley 
sålts till BMW respektive Volkswagen stod 
det tämligen klart att den gamla V8:an 
från 1959 nu äntligen skulle kunna pen-
sioneras för alltid. Den nya Rolls-Royce 
Phantom klippte alla band med den gamla 
Crewefabriken. Ingenting av tekniken från 
tidigare togs över när BMW byggde upp en 
helt ny bilfabrik i Goodwood och skapade 
en från grunden ny generation bilar i och 
med introduktionen av nya Rolls-Royce 
Phantom 2003. Rolls-Royce Phantom an-
vänder en nykonstruerad 6 745 cc Rolls-
Royce V12-motor byggd på BMW-teknologi 
och som ger över 450 hästkrafter. Den 
motorn har således ingenting gemensamt 
med den gamla V8:an. Hade vi nu äntligen 
nått slutet? Nej inte än…

V8:ANS ÅTERKOMST

…för här kommer Bentley Arnage Red 
Label in i bilden på hösten 1999. Som 
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svar på kundernas krav satte Bentley in 
den gamla V8:an i Arnage och kallade den 
Red Label, en beteckning som anspelar på 
Bentleys viktiga historiska framgångar i 
mitten av 1920-talet med Bentley 3-litre 
Speed Model med rött kylaremblem. Med 
en uppfräschad V8 på 6 761 cc fick man ut 
400 hästar med hjälp av Bosch bränslein-
sprutning och en T4 Garrett turbo. Därmed 
fick Arnage (0-96 på 5,9 sek) ännu mer 
styrka än BMW-motorn hade gett. Detta 
innebar också att den nedlagda tillverk-
ningen av V8-motorer i Crewe nu kunde 
återupptas. Bentley Arnage Series Two 
som ersatte Red Label kunde fås i två ver-
sioner, den ena kallades R med 450 hästar 
(0-96 på 5,5 sek) medan den sportigare 
kallades T med 500 hästar och ett vridmo-
ment på 1 000 Nm (0-96 på 5,2 
sek, topp 179 mph). För att åstad-
komma prestanda, som hade varit 
helt otänkbara 1959, hade man 
nu börjat använda två stycken 
T3 Garrett turboaggregat.  Nya 
modeller som Arnage Drophead 
Coupe (som när den så små-
ningom kom i produktion övertog 
namnet Azure från föregångaren) 
och Brooklands Coupe använde 
också den gamla motorn men i 
allt starkare versioner. Motorn i 
Brooklandskupén ger för närva-
rande hela 530 hästkrafter och 
1 050 Nm (0-96 på 5,0, topp 184 
mph). Man räknar med att bräns-
leförbrukningen vid blandad kör-
ning med den senaste versionen 
av V8:an ligger kring 1,95 liter 
per mil. Då ska man tänka på att 
Bentley Arnage väger 2 610 kilo, 
Azure 2 695 kilo och Brooklands 
2 655 kg. 

NUTID

V8:an görs i Crewe än idag. Varje motor 
som monteras förses med en platta va-
rav framgår att motorn är handbyggd och 
den ansvarige mekanikern som har byggt 
den bär stolt sitt namn på plattan för alla 
att se. För att vara en motor som har ge-
nomgått ett så omfattande och minutiöst 

ingenjörsarbete före introduktionen, så 
kan man säga att den har haft ett enormt 
utrymme av utveckling under sina nu 
50 år. Fortfarande genomgår motorerna 
stenhårda tester. Numera kan man prov-
köra motorer i en stationär anläggning där 
alla möjliga olika belastningssituationer 
kan simuleras i bänk och avgasutsläppen 
begränsas mer och mer tills koldioxidut-
släppen är nästan nere i noll. Man provar 
också andra typer av alternativa miljövän-
liga bränslen och man jobbar ständigt vi-
dare på att dra ner bränsleförbrukningen 
ytterligare. Utvecklingsarbetet pågår så-
ledes fortfarande trots den åldersdigna 
ursprungskonstruktionen. Ska V8-motorn 
från 1959 kunna användas i all framtid?

När Dr Ulrich Eichhorn (Engineering Mem-
ber of the Board for Bentley Motors Ltd) 
höll sin föreläsning The history of Another 
Dimension - 50 years of Bentley´s V8 
engine den 22 januari 2009 för Sir Hen-
ry Royce Memorial Foundation (talet kan 
avlyssnas på video i sin helhet på www.
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imeche.org/playback) berättade han att 
han hade fått frågan hur länge man kan 
fortsätta att tillverka en så här gammal 
motor – för övrigt den äldsta i kontinuerlig 
produktion varande motorn i bilindustrin 
före tvåan GM:s Chevrolet small block V8. 
Han svarade till år 2 034! 

Motorn har genomgått en fantastisk ut-
veckling under de här 50 åren med pre-
standa som ökat trefaldigt medan bräns-
leförbrukningen sjunkit med en tredjedel 
och utsläppen har minskat med 99 pro-
cent. Det må vara en gammal motor men 
den är inte uträknad ännu. Dr Eichhorn 
ville naturligtvis inte avslöja något i sitt 
tal om kommande modeller men det finns 
skäl att misstänka att Volkswagen har an-
dra nyare och ännu mer tekniskt avance-
rade motorkonstruktioner på gång kanske 
redan i år och någon av dem kommer att 
ha Bentleymärket på ventilkåpan. Om inte 
den allvarliga finanskrisen och den djupa 
recessionen stoppar utvecklingen av en ny 

Bentleymotor och därmed förhindrar den 
gamla V8:an från att definitivt bli utrang-
erad ur sortimentet än på ett tag!

En så extremt lång produktionstid som 
50 år får anses vara tämligen unikt. Ännu 
mer unikt är det att en bilmotorkonstruk-
tion under sin produktionstid ökat sina 
prestanda flera gånger om. Samtidigt är 
filosofin bakom den här motorutvecklingen 
precis vad vår kära gamle F H Royce all-
tid har predikat, nämligen att ta det bästa 
man har och förbättra det ytterligare.  Det 
var ju faktiskt han som inledde försöken 
med en V8 redan 1905, så själva koncep-
tet bör ha tilltalat honom. Alltså en motor 
helt i Mr Royce´s anda! 

Nu är det absolut på sin plats att särskilt 
uppmärksamma V8:an från Rolls-Royce 
och Bentley när den just har fyllt 50. Vi lyf-
ter på huven för 50-åringen och utbringar 
ett fyrfaldigt Hurra!
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Bentley S2 1959-1962
Bentley S3 1963-1966
Bentley S2 Continental 1959-1962
Bentley S3 Continental 1963-1966
Bentley T Saloon 1966-1976
Bentley Mulliner, Park Ward Saloon 1966-
1971
Bentley Mulliner, Park Ward drophead 
coupe 1967-1971
Bentley T James Young Two door saloon 
1967
Bentley T Pininfarina Special Coupe 1968
Bentley Corniche Saloon 1971-1980
Bentley Corniche drophead coupe 1971-
1984
Bentley T2 1977-1980
Bentley Continental cabriolet 1984-1995
Bentley Camargue 1985
Bentley Mulsanne 1980-1987
Bentley Eight 1984-1992
Bentley Mulsanne S 1986-1992
Bentley Brooklands 1992-1998
Bentley Mulsanne Turbo 1982-1985
Bentley Turbo R 1985-1997
Bentley Turbo S 1994-1995
Bentley RT 1997-1998
Bentley Continental R 1991-2003
Bentley Continental S 1994-1995
Bentley Continental T 1996-2003
Bentley Azure 1995-2003
Bentley Continental SC 1998-2003

Bentley Arnage Green Label 1998-2001
Bentley Arnage Red Label 1999-2002
Bentley Arnage R 2002-
Bentley Arnage T 2002-
Bentley State Limousine 2002
Bentley Azure 2005-
Bentley Brooklands 2007-

Rolls-Royce Silver Cloud II 1959-1962
Rolls-Royce Silver Cloud III 1963-1966
Rolls-Royce Phantom V 1959-1968
Rolls-Royce Phantom VI 1968-1992
Rolls-Royce Silver Shadow 1966-1976
Rolls-Royce Mulliner, Park Ward saloon 
1966-1971
Rolls-Royce Mulliner, Park Ward 
convertible 1967-1971
Rolls-Royce Corniche saloon 1971-1980
Rolls-Royce Corniche convertible 1971-
1995
Rolls-Royce Camargue 1975-1986
Rolls-Royce Silver Shadow II 1977-1980
Rolls-Royce Silver Wraith II 1977-1980
Rolls-Royce Silver Spirit 1980-1996
Rolls-Royce Silver Spur 1980-1998
Rolls-Royce Silver Spur Limousine 1984-
1997
Rolls-Royce Flying Spur  1994-1995
Rolls-Royce Silver Dawn 1994-1998
Rolls-Royce Park Ward 1996-1999
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Alla Rolls-Royce-/Bentley-V8:modellerna genom åren

NÅGRA JÄMFÖRELSER
från det auktoriserade husorganet Autocar´s road tests från tiden när bilarna var nya

Modell Mk VI-47 R-type-53 Cloud I-58 Cloud II-60 Cloud III -63 Shadow -67 Shadow -72 Spirit -81  B Turbo R-87 R-R Flying B Turbo RT-9  B Cont T-98 B Arnage Red-99 B Arnage T-06 
          Spur-94
Volym cc 4 257 4 566 4 887 6 230 6 230 6 230 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750
Max mph 93 100 106 113 116 115 117 119 143 130 152 170 155 170
0-60 mph 16,1 13,8 13,0 11,5 10,8 10,9 10,2 10,0 7,0 6,9 6,7 7,0 5,9 5,5
Mpg snitt 17,0 12,3 12,0 11,8 12,3 12,2 12,4 14,0 14,2 10,9 13,3 10,9 14,7 13,7
Vikt kg 1 805 1 922 1 881 2 052 2 078 2 115 2 120 2 230 2 252 2 392 2 482 2 530 2 520 2 585



57 - RREC SCANDINAVIA

NÅGRA JÄMFÖRELSER
från det auktoriserade husorganet Autocar´s road tests från tiden när bilarna var nya

Modell Mk VI-47 R-type-53 Cloud I-58 Cloud II-60 Cloud III -63 Shadow -67 Shadow -72 Spirit -81  B Turbo R-87 R-R Flying B Turbo RT-9  B Cont T-98 B Arnage Red-99 B Arnage T-06 
          Spur-94
Volym cc 4 257 4 566 4 887 6 230 6 230 6 230 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750 6 750
Max mph 93 100 106 113 116 115 117 119 143 130 152 170 155 170
0-60 mph 16,1 13,8 13,0 11,5 10,8 10,9 10,2 10,0 7,0 6,9 6,7 7,0 5,9 5,5
Mpg snitt 17,0 12,3 12,0 11,8 12,3 12,2 12,4 14,0 14,2 10,9 13,3 10,9 14,7 13,7
Vikt kg 1 805 1 922 1 881 2 052 2 078 2 115 2 120 2 230 2 252 2 392 2 482 2 530 2 520 2 585

TEKNISKA SPECIFIKATIONER (1959)

Typ: 8 cylindrar 90 grader V-8 med toppventiler, hydrauliska ventillyftare, gjutet block 
och topplock i aluminium
104.14 x 91.44 mm (4.1 x 3.6 tum)
Cylindervolym: 6 230 kubikcentimeter (380 kubintum)
Kompression:  8:1
Cylinderblock: högt silikonhaltig aluminiumlegering med våta cylinderfoder av 
gjutstål
Cylindertopp: Aluminiumlegering med ventilsäten i stål, insugsventiler i gjutstål och 
utblåsventilstyrningar i brons
Vevstake: Kromad molybdemstål med integrerat svarvade balansvikter. Statiskt och 
dynamiskt balanserad femlagrad med koppar/bly/indiumklädd stålyta
Kamaxel: Monikrom gjutet stålstag drivet av spiraldrev
Smörjning: Oljepump med spiralförskjutna drev och integrerad utjämningsventil. 
Fullflödes oljefilter
Sumpkapacitet: 7.1 liter (12 ½ pints)
Högtrycksmatning till kamaxel, vevstake, vevstakslager och hydrauliska ventillyftare. 
Reducerat tryck till motordrev och vipparmsaxlar
Bränslesystem: dubbla SU med automatchoke
Bränslepumpar: dubbla elektriska oberoende monterade utsides i chassit höger sida
Bränsletank: 81.83 liter (Phantom V 104.5 liter)
Kylning: Cirkulation medelst centrifugalpump monterad i tandem med fläkt och driven 
av två drivremmar
Kylkapacitet: 11.93 liter (Phantom V 13.04 liter)
Avgassystem: Raka vida rör med tre ljuddämpare monterade i serie vardera 
individuellt avstämd för att dämpa ett visst frekvensområde  
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Varför göra en resa enkel när man kan 
komplicera det hela??

Så var säsongen 2009 i startgropen. Det 
var dags för det första rallyt  - i vårt fall 
med destination Highlands i Skottland, för 
den skotska sektionens week-end tillställ-
ning i maj i  Nethy Bridge, ett årligt, myck-
et populärt, återkommande rally.

Vår gamla “Duchess”, RR 25/30 Tourer 
1937,har under tidigare år tagit oss runt 
det mesta av Europas vägar, visserligen 
lite gnisslande, skramlande och skakande, 
men aldrig något problem, - så det var 
dags att “sadla” henne igen för nya även-
tyr. Mesta delen av förra säsongen stod 
hon stilla i garaget för div. behandlingar, 
bl. a genomgång av motor, restaurering 
av kolvar, etc - maken tillbringade många 
timmar i garaget, och visade sig enbart 
när “matklockan” kallade in i huset.
Nu var hon helt genomgången och var redo 
att starta den långa färden till Skottland, 
utan skrammel och gnissel.

Vi lämnade Torpet vid Havstensfjorden och 
styrde huven söderut mot Göteborg och 
färja till Fredrikshamn. Efter övernattning 
där, gick det så vidare genom Jylland mot 
Esbjerg och nästa färja till Harwich - som 
de flesta vet, nu den enda närmsta fär-
jemöjlighet för oss skandinaver till Eng-
land ( alternativt lastfartyg från Göteborg 
till Immingham).

Sjöresan blev stormig och innebar försen-
ing in till Harwich, men vad gjorde någon 
timme mer eller mindre, vi hade 2 dagar 
på oss att komma upp tilll destinationen.

Från soligt och relativt varmt vårväder i 
Skandinavien, vände nu vädermakterna 
den sämre sidan till och det blev blåsigt 
och regnigt, vilket innebar att fälla upp 
suffletten, vilket i sin tur innebar att bilen 
var mer ömtålig för kastvindar.
Första uppehållet för natten blev i makens 
hembygd, West Yorkshire, där vi stannade 
i Holsworth House,en gammal (dragig) 
herrgård, med vinden tjutande om knutar-
na. Så långt hade färden gått bra.

Nästa dag var inget bättre väder, men 
färden gick vidare mot skotska gränsen. 
Englands motorvägar är livligt trafikerade 
och det känns lite utsatt i en gammal bil, 
utan säkerhetsbälte, etc. Plötsligt på M73 
(motorvägen mot Glasgow), STANNADE 
MOTORN, utan förvarning. Lyckligtvis var 
vi i ett litet nerförslut, så bilen styrdes 
in på kanten. Där satt vi nu och undrade 
vad som hänt. Inget att vänta på, på med 
vindjacka och ut med varningstriangel ( 
vilken ganska snart blåste iväg i den star-
ka vinden). Efter makens undersökning , 
visade det sig att bensinpumpen hade givit 
upp. Lyckligtvis är nu den här RR modellen 
25/30 så fiffigt utrustad att den har dub-
bel bensinpump!! Halleluja! Problemet var 
löst - det “var bara” att koppla över till den 

SKOTTLAND  TUR OCH RETUR 
- VIA NORRKÖPING!
Text o bild: Mona-Lisa Illingworth
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andra och vi kunde starta upp och fortsät-
ta vår vindiga tur. (och hoppas att denna 
pumpen skulle fungera felfritt resten av 
resan).
Strax söder om Stirling (A80) i Skottland 
blev nästa övernattning. Ett typiskt 

skotskt gammalt slott, Glenkirkle Castle 
and House, beläget högt upp, vilket gjorde 
att vinden, som fortfarande inte givit upp, 
tjöt och vinade genom alla vinklar och vrår 
och en pinande vissling hördes hela natten 
genom de gamla vrårna. Deras restaurant 
var alldeles förträfflig och kan rekommen-
deras varmt, skulle någon av er ha vägar-
na förbi.

Följande eftermiddag nådde vi 
Nethy Bridge, och hotellet, som 
verkar ha stått stilla i tiden sen 
efter första världskriget. Man 
stiger in ett tidsrum, hissen som 
finns ser ut som ur en Hitchcock 
film och var antagligen installerad 
vid förra sekelskiftet! Vad gör det 
att saker och ting behöver fixas 
till, stället har charm! ( och det 
finns rinnande vatten och värme, 
som fungerar ibland)  Vi  välkom-
nades av den etusiastiske och lite 
exentriske (måste man vara för 
att bo där) hotell ägaren/ rally 
arrangören Robert Wiles-Gill och 
hans trogne följeslagare, hunden 
Royce ( vad skulle han annars 

heta??) Det intressanta med denna träff är 
att skottarna ( även engelska och irländ-
ska medlemmar) kör  sina gamla bilar och 
det är en fröjd för ögat att se dessa vet-
eraner uppradade framför entreen.
Flera medlemmar hade redan anlänt, bl.a 

våra vänner från danska sektionen, Jes-
per och Marianne Verdich - skandinaver-
na har börjat hitta hit!. Glatt återseende!

Kvällen bjöd på välkomstdrink, där Sir 
J a m e s 
G r a n t , 
Lord of 
S t r a t h -
more, bjöd 
på drop-
par från 
“sin whis-
kytunna”, 
naturligt-
vis Grants 
whisky, familjen är ju dess grundare. 

Därpå annonserade “The Piper”, mannen 
med säckpipan och i full kilt mundering, 
att middagen var serverad. Skottarna 
har också seden att välsigna varje måltid 
(säga “Grace”) innan man sätter sig till 
bords. Dessutom står man vid sin plats 
tills säckblåspiparen har gått sitt varv runt 
matsalen, innan man slutligen får slå sig 
ner. Han uttågar till taktfasta applåder - så 
genomförs varje middag!

SKOTTLAND TUR OCH RETUR
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Prick kl. 10.00 morgonen efter, startade så 
konvojen med alla bilar till första destina-
tionen på programmet. Då det är så mån-
ga gamla bilar, kör alltid dessa först, 
följandes av de mordernare modellerna.

Vårt första stopp var Cullodens slagfält. 
För England och Skotland en mycket 
viktig plats i deras historia. Där, den 16 
april 1746, utspelades under en timmes 
tid en blodig massaker, med 1200 stu-
pade. Jacobinerna gjorde ett tappert 
försök att återsätta en Stuart på Eng-
lands tron, men blev slagna. För övrigt 
det sista krig som fördes på engelsk 
mark. Utanför museet och slagfältet 
hördes en ensam säckpipeblåsare, 
som snart fick sällskap av andra “vilda 
highländare” med trummor, som under-
höll oss med diverse krigsrop och hojtande 
i takt med musiken. Mycket färgstarkt. 
Konvojen fortsatte så till Inverness, över 
Kessock bron och vidare via ett natur-
reservat, Black Isle, till ett litet fiskeläge 
Cromarty. Där tog vi kaffepaus innan vi 
vände åter till hotellet och kvällens fest-
ligheter.
Aftonen var “skotsk” klädsel, där det 
bjöds på Saphire Gin-bålar! Det slevades i 
glasen och stämningen steg! Skottarna är 
stolta klan-folk och allt vad som hör till, så 
herrarne var iklädda kilt och damerna med 
matchande kiltscarfar. Undertecknad har 
spårat sin familjehistoria bakåt och fun-
nit anfadern vara en Stuart, så naturligtvis 
bar man Stuart-klanens färger!  Fem rätts 

middagen inkluderade den berömda 
“Haggis” rätten! Själva är vi inte några 
älskare av den och hoppade med en 
ursäkt över den rätten! Dock bör man 
pröva den en gång ( och det hade vi).

Söndagens program var att åka upp till 
Cairngorm, ett av de högre bergen i Brit-
tanien. Efter att ha parkerat “vackert” 
på parkeringsplatsen, ledningen hade 
gått ut i press med förhandsbesked att 
RR klubben skulle vara där med alla 
sina bilar till beskådning, så det såg bra 
ut med alla dessa glänsande grillar!.Vi 
bordade ett litet tåg, som tog oss upp 
den 2 km långa sträckan till toppen av 
berget. Marken där var snötäckt och det 
började även snöa - lönlöst  att säga att 

det var lite kallT! Väl nere på foten av ber-
get inbjöds till lunch. Eftermiddagen var fri 

att göra vad man ville och det finns gott 
om platser att besöka, bl.a. whiskydestill-
erier, hantverkscenter, etc.

Sista aftonen bjöd på avskedsmiddag i 
form av buffet och därefter skotsk under-
hållning med reel-dans, t.ex. En gammal 
herre visade oss ett foto på sin blänkan-
de Silver Shadow med drottning-modern 
som passagerare. Han berättade stolt, att 
han hade haft de flesta av den engelska 
kungafamiljen i sin fina bil. Varje gång de 
“royala” besöker Inverness, så till frågas 
denne herre om han kan ställa sin bil till 
förfogande. Det är väl en god RR pr om 
någon?

SKOTTLAND TUR OCH RETUR
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Ja, så var det då dags för oss att åka hela 
vägen tillbaka till Harwich - ( med över-
natt stopp i Cumbria) helt utan missöden 
denna gången. Sjöresan var lugn och vi 
ankom Esbjerg utan dröjsmål. Vi hade nu 
avverkat 2,298 Km upp och ner England/

Skottland.

Det är nu Norrköping 
kommer in i bilden;
Körningen skulle nu 
gå vidare till Getå för 
det svenska årsral-
lyt! Det var bara att 
fortsätta med “Duch-
ess” och maken vid 
ratten från Esbjerg 
vidare via Odense, till 
Köpenhamn och bron 
till Malmö. Allt sedan 
vi lämnat Skottland 
var vädret prima 

och vi kunde köra med öppen bil, ibland 
blev det lite kallt om öronen.(Maken gick 
till slut med på att ta på kepsen!) Vidare 
från Malmö, genom Skåne och upp ge-
nom Småland. Vid Ljungby stannade vi på 
Toftaholms Herrgård, då hade vi kört non-
stop och var redo för en god middag och 
nattsömn.

Vi anlände Getå hotell tidigare än väntat 
och blev lite tveksamma om platsen, då 
vi inte såg till någon, men blev bekräftade 
att -” jodå, är ni RR klubben, så är ni rätt. 
De andra är på väg” Och det dröjde inte 
länge förrän bil efter bil dök upp och glada 
återseenden med klubbmedlemmar.

God mat och trevlig underhållning (med 
Lotta, känd från Östergötlands lokalradio) 
bjöds under kvällen.

Lördagen startade tidigt, kl. 09.00, för en 
ångbåtstur på Bråviken, därefter besök 
på Vikbolandets strutsfarm, där lunchen 
serverad gav prov på vad strutskött sma-
kar! Efter den smakliga lunchen och besök 
i gårdsbutiken bar det vidare till Zarah 
Leander-museet i Häradshammars bygde-
gård.

Som kotymen är i dessa sammanhang, 
bjöd kvällen på cocktails och en trevlig 
middag. Priser utdelades för duktiga lösare 
av dagens tävlingsfrågor och  en gäst 
överraskade oss med att visa sig vara en 
mycket rolig “stå-upp-komiker”! Jan Näs-
lund fick oss alla att skratta hjärtligt med 
sin Norrlandshumor och historier.

Söndagen var det dags för årsmötet och 
de som så ville kunde besöka Löfstad slott.

I vårt fall, blev det dags för avfärd och 
de många milen tillbaka till Bohuslän och 
avslutning av en mycket lång bilfärd. Sam-
manlagt tillryggalade vi 3,897 Km och för-
brukade 771 liter bensin ( maken har kon-
trollerat).

Varför ger man sig då iväg i en gammal 
bil på en sån lång resa? Som en skotsk 
person sa “ ..ni måste vara riktiga entusi-
aster...”. Jovisst, men det hjälper att vara 
lite tokig också.

Det är en utmaning och ett slags äventyr, 
men också en tillfredsställelse att bevisa 
en gammal bil fortfarande kan användas i 
modern tid.
Vi tycker det är kul och kommer förmodli-
gen att göra det igen - flera gånger!

SKOTTLAND TUR OCH RETUR

SKOTTLAND?
Om några medlemmar skulle ha intresse av Skottland och deras sektions rallly/möten t.ex week-end rallyt i 
Nethy Bridge, Aviemore och annan info , som kan vara av intresse, så går det bra att kontakta: 
Andrew Green (secretary/editor aggrrec@btopenworld.com  eller Robert Wiles-Gill (rallyanordnare/arrangör 
för div. rally, bl.a. Nethy Bridge i stt hotell)robert@nethy.fsnet.co.uk.
Inforamtion kan Du också få av dem som varit med i Nethy Bridge rallyt i år: Mona-Lisa & Derek cloud1@
telia.com eler Marianne & Jesper Verdich jesper@141.dk

Nästa Nethy-Bridge Week-end blir den 16-19 maj 2010.
 
Visserligen är det en lång resa upp till the Highlands, men den kan ju kombineras med annat event eller 
privat resa/besök, eftersom man passerar England, kan det ju vara någon av deras sektioner som har något 
på gång och då kan man ju ”ramla in”........eller som vi, bara stanna till nånstans och göra resan trevlig.
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MEDLEMSANNONSER
Tillfälle! Just nu är en av Sveriges finaste och bästa Rolls-
Royce Silver Spirit till salu!
Med stor sorg i våra hjärtan har min fru Elisa-
beth och jag kommit fram till att vi bör sälja vår 
högt älskade finbil, en vacker och prisbelönad 
Rolls-Royce Silver Spirit 1982 i mörkblå Exeter 
Blue (en elegant huvudsakligen solid speciallack 
med metallicinslag, vilket man inte förstår, man 
ser bara att färgen är ovanligt vacker) samt hel-
läderinredning (extrautrustning) i magnolia el-
ler creme läder. 
Vi vet att vi aldrig någonsin kommer att hitta en så fin, bra och tillförlitlig Rolls-Royce 
igen, men eftersom vi numera tidvis är i vår lägenhet på Franska Rivieran (dit vi alltid 
flyger) och däremellan även i vår sommarbostad på en bilfri ö i Fjällbacka skärgård bör 
bilen tas över av någon ny entusiast som har bättre möjlighet att sköta den på samma 
pedantiska sätt som vi och tidigare ägare alltid har gjort. Bilen har en känd historia. 
Den har haft fyra ägare, den första en schweizisk bank och därefter tre svenska, alla 

mycket bra ägare. Vi har själva ägt och vårdat 
bilen sedan 1998.
Enligt personalen på Rohdins är det den bil i Sil-
ver Spirit-familjen som går bäst av alla de kört. 
De säger även att dess skick är extremt bra, 
nära nybilskänsla. Själva kan vi bara säga att vi 
alltid blivit besvikna när vi provat betydligt nyare 
bilar, såväl Bentley som Rolls-Royce.
Bilen har mycket extrautrustning, det mesta till-
kommet under vår tid som ägare: En bar i lä-
der mellan framstolarna med original kristallglas 
och original silverpluntor, helläderinredning som 

sagt, Nardi träratt i blankpolerad mahogny, flera uppsättningar vackra och exklusiva 
mattor, långhåriga mörkblå original ullmattor, 
äkta handknutna djupröda mattor med kanter 
och RR-logo i mörkblått, original aluminiumfälgar 
med låsbara, rostfria navkapslar med RR-logo, 
original elektronisk underhållsladdare för batte-
riet (som därmed alltid är fulladdat), speciallås 
för kylarprydnad, rostfria specialhållare för num-
merplåtar, personligt registreringsnummer RR 
SS, kraftig Blaupunkt CD-stereo med valnötsfront 
och stöldskydd mm.
Bilen har alltid servats väl, sedan 1998 av Roh-
dins. Den har nu gått 9 800 mil, vilket innebär att den alltid har fått rulla, i snitt 360 
mil/år. (En bil som stått undanställd långa tider ger alltid stora problem för framtiden.) 
Den drar absolut ingen olja och har extremt bra avgasvärden.
Bilen är redo för härliga, bekväma långresor och nya upplevelser. Den kommer att bli 
beundrad vart den än kommer.
Kontakta nuvarande ägaren Jan Möller (tidigare sekreterare och redaktör i Svenska 
sektionen av RREC), telefon 031-874010 eller 0705-874010, e-mail jan.moller@chal-
mers.se. Bilen finns hos Rohdins Automobilservice i Trollhättan. Kontakta Anders Roh-
din på 0520-10806 eller 0520-10896!
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s t e l n r. : 
B134CR 
Pris. DKR 295.000
Perfekt stand, komplet nye bremsebelæg-
ninger, starter, benzinpump og kører per-
fekt 4 nye dæk medfølger, komplet original 
værktøjshylde i bagagerum, sammen med 
Dunlup messing pumpe, og donkraft m.m. 
Komplet restaureret i Sydafrika år 2000.

Henvendelse Jens Kjærulff, Danmark 0045 
40 14 80 44 
eller e.mail  formand@rrec.dk

MEDLEMSANNONSER

Säljes Rolls Royce Silver Cloud III-64
Mörkblå med ljusblå läderklädsel. Mycket bra bruksskick. Nyligen servad och testad 
2008 u.a.
Mekaniskt mycket bra, högerstyrd. Ägaren direkt, Helsingborg telefon 070-5884340. 
Pris 360 000 kr

BENTLEY TILL SALU
Hej, jag har en hel Bentley från 1956 som är ett avstannat renoverings objekt. Motor 
och bakaxel är renoverat i England lika så en helt ny skininredning från Connolly. Nytt 
skinn på bakfjädrarna från Wefco, två nya framskärmar, nyrenoverad växellåda, nya 
baklysen. ny stötfångare fram, karossen är helt rostfri och grundmålad massor med 
delar till RR Cloud 1 och 2 samt Bentley s1 och s2. Lars Amarald 08- 541 372 79.

Derby Bentley 3½ litre, Mulliner karrosse 1934
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Har Rolls-Royce fått konkurranse fra Kina?

Også i Kina tegner de variasjoner over alle 
Rolls-Royce designelementer. 

Geely Ge er en bil som har fått mye 
oppmerksomhet.

Geely Ge er ikke en kinaøye-bil, men 
snarere Rolls-Royce sett med kinesiske 
øyne. 

Desiget er amatørmessig og har like lite 
eleganse som den nye Phantomen. 

Når sant skal sies så er faktisk Geely Ge 
uendelig mye mer amatørmessig enn 
Phantomen. Likheten er imidlertid at Geely 
Ge, lik den nye Phantomen, har forøkt å 
kopiere linjeføringen i eldre Rolls-Roycer, 
fremst Graham Hulls arbeider. Det er 
mange designtrekk som er kopiert. 

Mens den nye Phantomen har forsøkt å få 
et røft og brutalt utseende, så har Geely 
ikke lykkes. Mens Phantomen er den rette 
bilen for menn som har mye innestngt 
aggresjon og vil overkjøre alle andre 
trafikanter, ja så ser Geely Ge mer ut som 
en kinesisk tøffel.

Det er mange designtrekk som er kopiert. 
En rektangulær hovedlykt, en smal 

rektangulær lykt, en rund lykt. Alt dette er 
hentet fra Phantomen.

Sidespeilet er en ren kopi. Den såkalte 
C-stolpen, der taket går ned mot 
bagasjerommet, bruker klassisk Blatchley-
oppskrift.

Karosseriet har en klassisk enkeltbue 
som burde blitt elegant, men som ikke 
blir det. Graham Hull, tegnet Seraphen 
slik at bagasjelokket fløt oppå enkeltbuen 
og minnet om tidligere tiders fastsurrede 
kofferter bakpå bilene. Blatchley brukte 
det samme i Silver Cloud.

Kineserne har kopiert dette også, men akk 
så stygg rumpe Geely Ge har fått!

KOPI

KINESISK KOPI?
Hans Edvard Sunde
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Om du ikke har studert bildesign, vil du 
nok likevel mene at grillen og maskotten 
ligner mistenkelig på noe du har sett før. 

Interiøret har kun en stol, eller skal vi 
si trone, i baksetet. Det er i alle fall noe 
originalt! Legg merke til himlingen i 
baksetet. En kunstig stjernehimmel av 
lysdioder i sort fløyel, nøyaktig som i 
Phantomen.

At kineserne her prøver å gni seg opp 
i noen andres merkevare, kan det ikke 
herske tvil om.

BMW som kjøpte varemerkene til Rolls-
Royce, er selvsagt sure. Hvis hvem som 
helst kan bruke alle designelementer, 

grillen og dama, så er det bare navnet 
igjen. Geely vil bruke navnet:”YingLun”, 
uttalt ENGLON (for England-London), 
men de kaller den vel snart Rolls-Royce. 
BMW vurderer søksmål.

De er ikke de eneste. Kinesiske 
fabrikanter kopierer uhenmmet både 
Daewo, Toyota, Mercedes og BMW. 
General Motors saksøkte en kinesisk 
fabrikant som hadde kopiert en bil, ved 
å kopiere arbeidstegningene til maskiner 
og fabrikasjonsutstyr.

Selv om saken her er klar, vinner 
man ikke frem i kinesiske domstoler. 
Domstolene i Kina synes å vurdere om 
avgjørelsen fremmer kinesiske interesser 
eller ikke. GM ga opp å få rettsvern for 
sine rettigheter i Kina, men gjorde det 
klart at de ville slå ned på et hvert forsøk 
på eksport av bilen. I Peking ruller det en 
rekke kopier av vestlige biler. Det er et 
morsomt sirkus for bilfolk som oss. Noen 
er lisensproduserte som FAWs Audi, men 
de fleste er fritt stjålet.

Hva så med markedsadgangen for kine-
sisk bilindustri? I og med at varemer-
kerett og opphavsrett ikke står sterkt 
i Kina, vinner en aldri frem i kinesiske 
domstoler. Vestlig bilindustri vinner til 
gjengjeld frem med å hindre kopistene 
adgang til vestlige markeder. Det føles 
kanskje litt bedre, men faktum er at 
bilmarkedet internt i Kina kommer til å 
være et av verdens største i overskuleig 
fremtid. Kopistene er ikke avhengige av 
eksport.

Geely til høyre

KINESISK KOPI?
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Alla kunder flydde hals över huvud i pa-
nik när en Rolls-Royce Silver Spirit kom 
farande rakt in genom framsidan på Tes-
covaruhuset i Andover i England härom-
dagen. Bilen fortsatte förbi vin- och sprit-
avdelningen och vidare in i den högra 
gången med hyllorna fyllda av kakor, chips 
och kaffebröd, som spreds vida omkring 
innan föraren lyckades få stopp på eki-
paget. Han försökte sedan lägga i backen 
men hans bil fastnade obönhörligt i ut-
gångskassan bland alla kundvagnar. Hela 

ROLLS-ROYCE - DEN PRAKTISKA 
LILLA SHOPPINGBILEN?

Text: Jan Segerfeldt 
Bild: Sky News UK

affären blev fylld av glassplitter från det 
stora skyltfönstret i ingången som nu stod 
vidöppen. Ingen människa kom till allvar-
lig skada men Rolls-Roycebilens front blev 
nästan skrot och halva affären är förstörd. 
Föraren är nu misstänkt för rattfylleri och 
mordförsök. 

Hur var det man sa i Lidlreklamen: Varför 
tog du den lilla bilen? Jag sa ju att jag inte 
skulle handla för så mycket! 

PRINFO
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29 - RREC SWEDISH SECTION

Produktvägen 16 
246 43 Löddeköpinge

Tel +46 (o)-46 71 23 23 
Fax +46 (o)-46 71 23 29 

Mobil +46 (o) 705-71 23 29 
www.englishcarcare.com

E-mail englishcarcare@telia.com

Vi utför service och reparationer 
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
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Oles Bilfabrikk ligger i Oslo og er nok 
verdens minste. Ole Bjerknes har 
alltid vært litt opptatt av biler og hans 
yrkesaktive periode var viet til å drive 
bensinstasjoner. Det var imidlertid en 
alvorlig sykdom som forandret livet til 
Ole og dannet bilfabrikken. Ole fikk den 
sjeldne sykdommen sarkoidose, som 
ødela Oles lunger. Ole sier at han har 28 % 
lungekapasitet og at han fort blir anpusten 
ved anstrengelser.

Sykdommen har nå stabilisert seg, men 
bensinvirksomheten er solgt og Ole er 
uføretrygdet.

Hva gjør man da? Sitter inne og ser 
fjernsyn og forbanner skjebnen? Ikke Ole.

Ole rev garasjen sin. Den var for liten. Han 
måtte ha større plass. Skikkelig verksted. 
Egenhendig bygget han nytt verksted med 
god plass til 3 store biler og diverse utstyr, 
antikke bensinpumper og premier fra ulike 
rallyer og utstillinger. 

Hva så. Oles beskjedne uførepensjon 
gjør at han ikke kan kjøpe de største og 
beste eksemplarene av Rolls-Roycer. Er 
det dermed utelukket å skaffe seg unike 
Rolls-Roycer? Ikke for Ole. Han bygger 
dem selv.
Dette er historien om GRW 26. 

GRW 26 ble levert av Jack Barclay i 
London, til E. Simons Esq i St. Johns Wood 
nord for London den 3. desember 1932. 
Prisen var £ 847,-. Slik så bilen ut da den 
ble levert i 1932:

 
På 1940-tallet var bilen umoderne og det 
originale karosseriet ble ”modernisert”/
maltraktert alt etter hvem man spør. Slik 
så GRW 26 ut på 1940-tallet.

Vi treffer GRW 26 igjen på 
1990-tallet. Det moderniserte karosseriet 
var da utslitt, forfallent og råttent. En 
samler i USA hadde brukt GRW 26 som 
delebil. Hans dødsbo ville selge begge Rolls-
Roycer, en Wayman-limousin 20-25 i god 
stand, og denne 20-25. Kjøperen i Norge 
ville ha Wayman-bilen til bryllupskjøring, 
men ikke GRW 26, som man mente bare 
var skrot. Det er her Ole kommer inn i 
historien. Ole aksepterte å kjøpe vraket 
for en billig penge av bryllupsfolkene. Slik 
ble dødsboet også kvitt delebilen som Ole 
kjøpte. Ole satt da med dette vraket:

OLES BILFABRIKK
text o bild: Hans Edvard Sunde
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Uførepensjonister har god tid og Ole gikk 
løs på å restaurere det ”maltrakterte” 
karosseriet. Til sist kom han til at han aldri 
hadde likt designet. Dessuten var det ikke 
originalt. Han innså at han aldri ville bli 
fornøyd med det. Karosseriet ble da solgt 
og bilen så slik ut:
Nå startet prosessen med å tegne et 

penere karosseri. Ole husker en Phantom 
fra en film en gang for lenge siden. Ole 
mener bilen som var brukt i filmen fra 
1934 var en elegant konstruksjon. Selve 
bilen har han aldri sett. Like fullt tegnet 
Ole et karosseri selv, basert på Phantomen 
fra filmen. Oles bil er jo en 20-25 og ikke 
en Phantom, så alt måtte jo bli kortere. 
Alle former til karosseriets komplekse 
form måtte lages. Alt måtte tilmåles og 
tilpasses.

Oles drømmebil ble bygget i tre og siden 
grunnet og lakkert. Interiøret i lyst stoff 
og tre, er tegnet og bygget av Ole og hans 
medhjelpere.
Mange spør om dette er den riktige 
måten å restaurere biler på. Bør man ikke 
tilbakestille bilen til det originale? Ole 
svarer at det nok er fint. I dette tilfellet 
var det originale karosseriet så ødelagt at 
det vanskelig kunne tilbakestilles. Bilen 
var jo skrotet og brukt som delebil. Den 
var allerede avskrevet.

Denne bilen ville nok ha havnet på 
bilkirkegården om den ikke hadde møtt 
Ole. Og, jo, det er en original bil i mer 
enn en forstand. Rolls-Royce laget ikke 
karosserier i 1932. Alle karosseriene 
er tegnet og bygget av frittstående 
karosserimakere. 

Ole er en frittstående karosserimaker god 
som noen. Hvorfor skal ikke han kunne 
tegne og designe sine karosserier selv, 
som alle andre karosserimakere? Dette 
designet finnes i bare ett eksemplar og 
det er en original Rolls-Royce fra Oles 
bilfabrikk. 

Bla om for å se hvordan GRW 26 ser ut i 
2009:

OLES BILFABRIKK
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Tidligere formann i RREC 
Norge, Ole Bjerknes, her 
i forgrunnen foran sin 
Rolls-Royce 20-25 GRW 
26 med et Sedanca De 
Ville Bjerknes-karosseri 
tegnet av Ole Bjerknes.
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På en presskonferens i anslutning till bil-
mässan i Shanghai avslöjades namnet 
som har hemlighållits ända till den 20 april 
2009, ROLLS-ROYCE GHOST. 

Så ska den nya bil heta som är i det när-
maste identisk med konceptbilen EX200 
som visades upp på Geneve-mässan i 
mars. Det ska bli spännande att se om det 
finns några ytterligare skillnader mellan 

produktionsbilen och konceptbilen. En de-
talj som skiljer dem åt bör vara att EX200 
har röda Rolls-Royceemblem. På den nya 
Ghost kommer de säkert att vara svarta 
som alltid på Rolls-Royce sedan 1933. Det 
har också sipprat ut mer detaljer om det 
tekniska hos bilen. BMW har tagit fram 
en helt ny exklusiv motor för Rolls-Royce 
Ghost, en V12 på 6,6 liter och cirka 500 
hkr. Ett gediget kraftpaket alltså. 

SPÖKET SOM GÅR IGEN
text Jan Segerfeldt
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Tillverkningen av den helt nya bilen kom-
mer att starta senare i år i Goodwoodfa-
briken. Ghost kommer att tillverkas vid en 
helt egen produktionslina som har byggts 
upp speciellt för den nya generationen 
Ghost och som löper helt parallellt med 
den större Phantommodellen. Det enda 
som görs gemensamt vid tillverkningen 
av Ghost och Phantom är lackeringen, 
trä- och läderinredningen. Kvalitetskraven 
vid tillverkningen kommer dock inte att 

variera, det är bara det bästa som gäller, 
precis som 1906-1925 när tillverkningen 
av 40/50 H P (Silver Ghost) pågick. Det är 
kanske inte så konstigt att Rolls-Royce tar 
upp namnet Ghost igen. Det var ju faktiskt 
Silver Ghost som gav Rolls-Roycenamnet 
dess ära och berömmelse och som lade 
grunden för alla följande succéer fram till 
idag. Och att det går igen, det hörs ju på 
namnet….

SPÖKET SOM GÅR IGEN

Dr. Dominique Bel, 64600 Anglet, France efterlyser oplysninger om 
en Bentley Facel Cresta (B 402 LEY)  Immatriculation K-3502  Mr. 
Andersson. 
Første ejer Knud Abildgaard, først i Frankrig og sidenhen i Danmark. 
Solgt videre til M. Woodward. Evt. oplysninger til: bel.dominique2@
wanadoo.fr

EFTERLYSNING
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THE NEW GRAND BENTLEY

Den helt nya stora Bentleyn från Crewe kommer att pre-
senteras nu i sommar. Här är en liten aptitretare!

Jeg leder efter en Rolls Royce som vi havde 
kørende her i firmaet for mange, mange år 
siden som service vogn. Så vidt jeg ved, er 
det den eneste Rolls Royce som er ombyg-
get til service vogn nogensinde.

Den blev solgt i 60’erne til ålholm slots au-
tomobil museum, og derfra blev den med 
al sandsynlighed solgt på aktion i 1994 da 
slottet var i økonomiske vanskeligheder.

EFTERLYSNING
 Jeg kender ikke den præcise årgang og 
model, men billedet herunder viser den, 
og jeg har også billeder i høj opløsning 
som jeg kan sende til dig hvis det måtte 
have din interesse.

Jeg vil høre om i kender nogen der har 
hørt/set noget om den bil igennem tiden.

Frank Sondrup
GRANZOW A/S 
IT-Administrator
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jan.segerfeldt@glocalnet.net
Anders Malmqvist
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anders@malmqvist.net
Mona-Lisa Illingworth
Tel 0524-21 31 10
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Lasse Amarald, teknisk samordnare
Tel 08 – 541 372 79, 0707 – 77 40 35
lars.o.a@swipnet.se
Valberedning
Staffan Lennström, 
sammankallande
Tel 042-13 35 83, 0706-02 11 75
staffan.lennstrom@telia.com

Bestyrelsen RREC Danish Section

Den norske seksjonens styre og funsjonærer

Chair Man Åge Antonsen
Tel 33468955
Mobil +47-97577464
age.ant.rrec.no@
gmail.com

Sekretær Jens Rønneberg
Tel 22558454
Mobil 92011268
jronneb@bluezone.no

Styremedlemmer:

Tor Wilhelmsen
Tel 22437211
wiltor@c2i.net

John Ausland

Tom Brubak
Tel 69287990 
Mobil 90838670
brubak@online.no

Odd Moen
tel 22288633
odd.moen@auto-askim.no

Redaktør
Hans Edvard Sunde
tel 67109000
Sunde@Sunde.tc

„The name ROLLS-ROYCE, the ROLLS-ROYCE Badge and the linked RR Device are trademarks of Rolls-Royce plc and are 
used by the Club under licence“
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Jens Kjærulff
Nordvestvej 12
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email: familien@kjaerulff.net

Næstformand:
Henrik Kjær
Kalundborgvej 204
Allerup
4300 Holbæk
Tlf: 59440816
Mobil 20330816
email:hk@hkvvs.dk

Sekretær:
Preben Pedersen
Lindeengen 16
2740 Skovlunde
tlf. 44916242
email: bopr@stofanet.dk

Kasserer:
Frank Frandsen
Alssundvej 20, 6400 Sønderborg
tlf. 7448 6383, 

email: frankfrandsen@hotmail.com
Bank konto: 1551 6380336
Eban: DK82 300 0006 380336
Swift : DABADKKK

Bestyrelsesmedlem
Teknisk support
Kim Bøgelund Larsen
Gl. Tangevej 2
8850 Bjerringbro
Tlf.8668 4147
Tlf. tid 1600 - 1800
email: kim@kimsvintagecars.dk
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NYA MEDLEMMAR

Den norske seksjonen:

Rune Refvik, Borgenveien 24 G, 0370 Oslo

Vi ønsker velkommen til Rally Østfold, julefest, garasjebesøk og seminarer.

Svenska sektionen

Reijo Ahlman, Karlsviksgatan 7, 112 41 Stockholm, RR S Seraph Std Saloon
Johan Andersson, Lillatorpsgatan 15 B, 416 55 Göteborg, 
Kent Igelström, Logatan 1, 673 31 Charlottenberg, RR S Shadow, Std Saloon
Benny Petersson, Fägerhult 2, 333 91 Smålandsstenar, RR S Cloud II Std Saloon

Vi önskar Er hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av klub-
bens arrangemang

Den danske Sektion

Bjørni Bøgelund Madsen, 8620 Kjellerup, RR SS1 MPW  DHC 1969 
Ole Kvist, 8870 Langå 
Thomas Sørensen, 3480 Fredensborg 
André Parkø, 4070 Kirke Hyllinge, Bentley Arnage SS 2001 
Peter Bindner, 1002 København K, RR Corniche 1987 
Michael Lassen, 2200 København N 
Jørgen Andersen, 2750 Ballerup, RR Silver Shadow Saloon 1969 
Carsten Olsen, 2000 Frederiksberg

Håber I vil få stor glæde af medlemsskabet.



PASCO AB TAR GÄRNA INBYTEN

 
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

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

Aston Martin Virage Volante 1991. Premiärbilen 
från Birmingham utställningen. Unik bil, endast 
tillverkad i Ett exemplar. Röd med svart skinnin-
redning. Bilen är i ett sagolikt fint skick och helt 
nyservad på fabriken. En unik och vacker cabrio-
let för en riktig connoisseur. Körd endast 1000 
mil

Maserati Royale 1989, Grafitmetallic med vacker 
magnolia skinnklädsel. Obs! Endast körd 1 900 mil. 
En alldeles unik bil, som tillverkats i endast 48 exem-
plar, helt för hand för stadsöverhuvuden och perso-
ner som Pavarotti. Motorn är den legendariska V8:an 
på 4,9 liter. Bilen är svensksåld och har all tänkbar 
utrustning inkl utsökt vackra bord i baksätet

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

Bentley Brooklands 1996, Racinggreen med 
vacker beige skinninredning och matchande 
mörkgrön piping och mörkgröna mattor. En 
mycket vacker bil i ett utomordentligt gott 
skick.

Rolls-Royce Phantom II 3-position drop head by Ra-
nalah. Gräddfärgad med vacker skinninteriör i ox-
blod. Unik 2-dörrars Rolls-Royce, som vunnit Concour 
d´Elegance bland 500 bilar. Endast 2 tillverkade. Bi-
len har genomgått en 4 000 timmars nut and bolt 
restoration.
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Finns hos välsorterade Urbutiker;
Generalagent Bandax Time AB


