Bulletinen
Scandinavian Sections

Nr 2 2010

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

www.nynas.com/bitumen
RREC SCANDINAVIA - 2

www.rrec.co.uk

Från klubbsektionerna
Evenemangskalender
Rally Sunnmore 2011 - en presentation
Rally Vestfold - en presentation
Bjertorp 2010 (S)
Maybach läggs ned? (S)
Hunt House og årsmøtet 2010 (N)
Svenska sektionens 30-årsjubileum - Ystadsrallyt (S)
Danska sektionens 30-årsjubileum - Bornholmsrallyt (DK)
Till minne av Charles Stewart Rolls, 27 aug 1877-12 juli 1910 (S)
Essen Messe - Autoclassica 2010 (DK)
The Bentley Badges (S)
GJØR DET SELV: Nye bremseslanger
Sommerudflugt den 2. juni til Eremitageslottet
Norway in a Nutshell (DK)
SOS (Spørsmål og svar) (N)
Medlemsannons
Funktionärer
Nya medlemmar
Annonsregister

Omslagsbilden:
Från Bornholmsrallyt med regn och rusk
men ända var humöret på topp

4
10
11
12
16
21
22
28
39
48
50
54
64
66
68
71
75
77
78
78

Baksidesbilden:
Bentley Mulsanne från Crewe och gammal
Bentley 8 litre från Cricklewood

Bulletinen utkommer 4 ggr per år
Upplaga 600 ex
nr 3 2010 manusstopp 3/9
utkommer w 40
nr 4 2010 manusstopp 19/11 utkommer w 50
Ansvarig utgivare
Lars Nord
Layout
Svante Runberger
Tryckare
Prinfo Alfredssons
Bollebygd
RREC tar inget ansvar för annonser och dess innehåll

3 - RREC

SCANDINAVIA

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
Den Danske sektion
RREC Danish Section
Hjemmeside:
www.rrec.dk
Oplysninger om medlemskab se info på hjemmesiden

Formandens hjørne
Så må vi konstatere, at sæsonen er startet, endog med et ordentligt brag, idet vi
netop er kommet hjem fra vort årlige ”Rally”, og samtidig vort 30 års-jubilæumsrally, der som bekendt foregik på Bornholm,
arrangeret af vor legendariske arrangør
Preben Pedersen. V i takker for et veloverstået rally, som vi vil se en artikel om længere inde i bladet.
Som det er bekendt holdt den svenske
sektion også deres 30 års jubilæum i
Ystad, i dagene op til vores, så dem der
kunne, også deltog i hele eller en del af
deres arrangement. Ved denne lejlighed og tilhørende gallamiddag, blev den
danske sektion, beæret, ved at modtage
Svenskernes årlige vandrepokal, som gives til årets medlem, eller i dette tilfælde
til en søstersektion, og vi takker for æren
på den danske sektions vegne.
Vi takker også den Norske sektion, for
modtagelsen af en plakette, med det norske klubmærke samt en lykønskning med i Hunt House, denne gang havde et andet
de første 30 år. – mange tak.
tilsnit, end normalt, idet både ”Advertiser”
og ”The Bulletin”, på forsøgsbasis var slået
Når startskuddet har lydt, for sæsonen, sammen til ét magasin, i en større og tykbetyder det at vi blot skal udnytte alle de kere udgave.
muligheder vi har for at være sammen på
større eller mindre arrangementer, det vi- Bemærk venligst, at der var vedlagt et
ser sig altid, at der altid vil være nogen, spørgeskema om, hvorvidt det anses for
man har det rigtigt hyggeligt med og så godt eller skidt, at samle de to magasiner
er det jo også den bedste måde, man kan til ét.
lufte sit elskede køretøj på – nemlig sammen med andre af samme art.
Så vi opfordrer venligst alle til at besvare
En gruppe af vore danske medlemmer har
allerede i april, været på Auto Classica i
Essen, hvor vi så årets største veteran/
Classic-messe i Europa, og herom har vi
en artikel længere inde i dette blad.

spørgeskemaet, idet det er meget vigtigt
for moderklubben, at få den respons, så vi
derved selv kan være medbestemmende
til hvordan det skal være fremover.

Send det evt. til vor sekretær: Preben Pedersen, så sender han alle svarene samlet
Alle vil bemærke, at den engelske ”Bulle- til Hunt House.
tin” nr. 300, som udgives af moderklubben
RREC SCANDINAVIA - 4
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Vi skal i året 2010, hvor vi netop lige har
holdt vort 30 års jubilæum, ikke glemme,
at én af ophavsmændene til hele klubbens
eksistens, nemlig Charles Stewart Rolls, jo
på tragisk vis omkom ved en flyulykke under et flyshow i Bournemouth, nøjagtig for
100 år siden, nemlig den 12. juli 1910, så
vi ærer hans minde.

også flere om at annoncer under køb og
salg, idet der her er mulighed for at finde
noget man mangler i RR-B-Regi, eller måske kan afsætte noget man har for meget.
Kort sagt. Kom ud af busken, vi skal gøre
Bulletinen til et levende og spændende
magasin, hvor alle kommer til orde.

Til alle medlemmer lyder videre en appel: Vi ønsker alle en god sæson 2010
Kom med en god historie om Jeres egne
oplevelser her eller der, så vil vi med glæ- Formanden
de medtage det i Bulletinen, og vi beder

Vi utför service och reparationer
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
Produktvägen 16
246 43 Löddeköpinge
Tel +46 (o)-46 71 23 23
Fax +46 (o)-46 71 23 29
Mobil +46 (o) 705-71 23 29
www.englishcarcare.com
E-mail englishcarcare@telia.com
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Den norske seksjonen
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

Kjære medlemmer av RREC Norwegian ner for sin hobby
og yter sitt aller
Section.
beste for at alle
Jeg sitter her i ved skrivebordet og fordøy- skal ha den best
er de siste ukers opplevelse og hendelser i mulige opplevelse
ved våre sammenvår Skandinaviske Rolls-Royce familie.
komster. Vi hadde
To verkstedstreff hos Auto Askim A/S har en fabelaktig uke
jeg vært med på og S-3722 har fått byttet og hadde selskap
olje, filter og bremseveske. Et litt skadet av Anne og Jens
eksosanlegg er byttet ut og nå er det rust- Rønneberg og Jon
Ausland.
fritt i de tre første seksjonene.
Vel hjemme sent
Jeg kan ikke merke noen forskjell på lyden på kvelden den 16.
men det er jo fremdeles tre av de originale Mai sto det nesten
1000 miles på tellyddempere montert på bilen.
leren.
Hyggelige disse treffene og Svein Vikeby
hos Auto Askim A/S er jo i besittelse av Så langt behøver
tålmodighet og serviceinnstilling som det de fleste ikke å
kjøre for å delta på vårt Rally Vestfold i
nesten er uvirkelig å møte.
Åsgårdstrand den 20 - 22. august.
Mandag 10. mai startet min kone og jeg
fra Sandefjord med vår servicebortskje- Arrangementskomiteen gjør sitt beste for
mte Silver Shadow 68. Målet var Ystad og at deltagere også her skal få beste mulige
opplevelse. Det er denne gang laget en
Bornholm.
spesiell samleting for vårt rally til bilførere.
Våre Svenske og Danske seksjoner har 30 Så meld dere på for sikre dere denne uniår jubileum og viserlig lagt disse arrang- ke gaven som alle rallysjåfører i RR Rally
ementer slik at det kunne være mulig å Vestfold 2010 vil motta.
delta i begge under den samme uken.
Til vi sees i august og til dere jeg bare trefVi kjørte de små veiene og overnattet på fer gjennom medlemsbladet:
Margretetorp som ligger ved Engelholm og
var på plass i Svenskenes rally ved lunch- Ha en fin sommer!
tid på tirsdag. Etter gallamiddag hos den
svenske seksjonen på onsdag bar det tors- Åge Antonsen
dag med hurtigbåt over til Bornholm og til Formann – RREC Norwegian Section
den Danske seksjonens rally.
Man opplever mye, spiser og drikker godt,
treffer engasjerte mennesker som brenRREC
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Svenska sektionen
RREC Swedish Section
Hemsidan:

www.rrec.se

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

Bäste medlem,
Som
nytillträdd
ordförande i svenska sektionen vill
jag
kort
presentera
mig.
Jag är uppvuxen i Södertälje
där jag bor tillsammans med
min fru Lucia, som inte är lika
biltokig som jag men som ändå
gärna kommer med på rallyn
och utflykter när det passar.
Vi har två vuxna söner som är
måttligt intresserade av bilar.
Som ung fick jag möjlighet
att åka till USA där jag studerade marknadsföring och reklam på
New York University. Samtidigt jobbade jag som bilsäljare för att tjäna
lite extra. Totalt blev det fem år i USA.
Jag har hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med bilar vilket innebär att jag haft
förmånen att arbeta med det som jag är
mest intresserad av. De sista tio åren innan jag gick i avtalad pension vid 60 år
var jag ansvarig för Volkswagen personbilar i Sverige. Det kanske är en reaktion
mot alla åren jag arbetat med tyska bilar
att jag blivit intresserad och frälst på äldre
engelska bilar som Rolls Royce och Bentley.
Jag är ganska ny i hobbyn. 2004
blev jag ägare till min första entusiastbil en Bentley S2 från 1960. Sedan har det blivit ytterligare två bilar.
Det känns både som ett privilegium och en utmaning att komma
in i ledningen i denna fina klubb.
Mycket har gjorts av min företrädare tillsammans med övriga i styrelsen. Därför känns det mycket bra att
många velat fortsätta i styrelsen vilket borgar för kontinuitet. Samtidigt

känns det som en utmaning att utveckla
vår väl fungerande klubb ytterligare.
Under vårt egna jubileumsrally i Skåne och under det följande danska jubileumsrallyt fick jag möjlighet att träffa
ledningen för danska, norska och finska sektionerna. Det känns spännande
att jobba för fortsatt utveckling av vårt
samarbete. En annan viktig sak för framtiden är att jobba med att få fler intresserade av att bli medlemmar i klubben.
Slutligen hoppas jag att få en bra dialog med så många som möjligt i
klubben. Det är viktigt att alla känner sig nöjda med sitt medlemskap.
Jag önskar alla en skön sommar och många
härliga utflykter med entusiastbilen.
Bästa hälsningar
Lars Nord
Ordförande
RREC svenska sektionen
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Vid den svenska sektionens årsmöte valdes tre nya ledamöter. Vi fick ny ordförande
Lars Nord och två nya suppleanter, Rune Johansson och Per Östlund. Ordförandens
presentation finner du i svenska sektionens ordförandespalt, och här nedan presenterar våra nya suppleanter sig
Bilintresset
började
när
jag
som
13-14-åring i Småland tjänade feriepengar
på kombinerad bensinstation och bilverkstad. Som 17-åring blev jag stipendiat i
Sigtuna. Storögt noterades andra föräldrars bilinnehav. Det var bilar jag tidigare
aldrig sett, t.ex. RR, Bentley, Jaguar och
Daimler. Drömmen om att inhandla - och
utmaningen att äga - en RR levde i rätt
många år.
När jag arbetade och bodde i USA 1986
var det nära till Dusenbergmuseet i staden
Auburn, där otroligt fina ex av bilmärkena
Dusenberg, Cord och Auburn kan beskådas. Jag var ofta på museet och imponerades storligen.
Den stora chansen till eget köp kom när
jag återigen utlandsstationerades 1992
i England i spåren efter bildandet av Avesta Sheffield. 50-100 RR SS beskådades,
dock utan att jag blev nöjd. Då ramlade
jag bokstavligen på en RR SS LWB with
division i HR Owens showroom i Kensington, London. Bilen blev till salu samma dag
och såldes av änkan till industrimagnaten
Henry Ronson. Han ägde på sin tid Heron
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Corp. med bl.a. ca 1.000 bensinstationer
och ett ansenligt fastighetsbestånd. Han
påstods också ha varit världens störste
återförsäljare av RR. Det blev ett snabbt
köp. (Sonen Gerald är i dag CEO & Chairman, mångmiljardär i pund och stor investerare tillsammans med Bill Gates och
Mike Milken. En sökning på Google ger en
intressant inblick i Ronsons liv).
Blev medlem i RREC 1993 under åren i
England och deltog i två Althorp-rallyn.
(Fick t.o.m. träffa Earl Spencer, Dianas
bror). Sedan 2006 är jag lyckligt lottad
som avtalspensionär efter 35 år inom
rostfria stålindustrin. Större delen av tiden ansvarade jag för frågor inom Teknik,
Kvalitet, Affärsutveckling och Strategisk
Utveckling. Jobbet medförde rätt mycket
utlandsresor; upp till 20-25 årligen.
Andra intressen: Familjen (hustru Bitthe
sedan 1968, dotter Cecilia 36 år med familj), raskatter, orkidéer, fotografering,
antikviteter och naturen.
Rune Johansson

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
8-25) är bilintresserade.
Fritiden tillbringar vi även
på havet, vår båt ligger
oftast i Skottland där
man med fördel även kan
ratta bilarna.

Har varit medlem i RREC
i nästan 20 år sedan den
första ”klenoden” anförskaffades – en Bentley
S3. Varit med på några
svenska rallyn då och
då men mest via Silver
Cloud/S-type registret
och Europarallyn.

Bor i Dalarna och några
dagar i veckan i Uppsala.
I det civila jobbar jag med
affärsutveckling
(delägare i ett dussin företag,
även bollplank till några
andra, speciellt intresserad av att starta upp).

Har alltid varit intresserad av vackra ting, samlar en del på konst och
antikviteter och våra bilar passar perfekt. Just
nu har vi 8 engelska
bilar varav hälften Rolls
och Bentley.

Nu ser vi fram emot Mona-Lisas Älgrally i augusti/ september.

Jag är så lyckligt lottad att även Sylvia och
barnen (4 flickor mellan

Per Östlund

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge
Auto Askim har vært
autorisert Opel-forhandler
siden 1937! Vi leverer
kvalitet. Fornøyde
kunder kommer tilbake.

Auto Askim ligger i Østfold, 5
mil fra Oslo og 3 mil fra grensen til Sverige.
Kjørbare biler kan hentes og
leveres i Oslo, uten ekstra
kostnad. Vi kan hente og levere din bil hvorsomhelst, enten den kan kjøres eller ikke.
Vi kommer gjerne med vår
bilhenger.

Vi bygger nå opp tilsvarende kompetanse på RollsRoyce og Bentley.
Nå har vi motorolje, RR363
og slitedeler på lager. Vi
skaffer også deler fra England raskt og rimelig.

Auto Askim holder flere garasjedager for RREC-medlemmer i 2010. Kom og møt oss!

Medgrunnlegger av RREC - Norge, Odd Moen ønsker velkommen til
Askim. ”Vi ønsker å yte Norges beste service til alle biler fra Crewe.
Prøv oss og bli fornøyd!”
Auto Askim har et fullt utstyrt bilverksted godkjent av Statens Vegvesen. Vi har i tillegg det spesielle verktøy som skal til på Crewebiler.Velkommen!

Auto Askim
Telefon (+47) 69 81 87 00, post@auto-askim.no
9 - RREC
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EVENEMANGSKALENDER
Luncherna i Stockholm: Som vanligt träffas vi på Belgobaren i Freys Hotel kl 12.30 första måndagen i månaden, i höst 6 september, 4 oktober och 1 november. För anmälan ring till Tommy
Strömberg, tel 0705-171877, planera redan nu för Jullunchen den 4 december, se nedan.
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, i höst med början den 31
augusti. Välkomna. Kontaktperson Claes-Thure Flinck tel 031-930066
KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG
Lördag 14 aug. ”Citadellsvängen” med guidad visning av Citadellet i Landskrona är inställt.
21. og 22. august 2010 Rally Vestfold
Den norske seksjonens hovedrally går i 2010 i området Horten, Borre og Åsgårdstrand.’
Vi har med andre ord beveget oss fra østsiden til vestsiden av Oslofjorden.
Vi arransjerer rally Vestfold 21. og 22. august 2010. Se videre informasjon sidan 12-15 i bladet.
27 aug - 2 sep 2010, Westcoast Elkrally (”Västkustska” älgrallyt)
En blandning av Bohusläns karga landskap och den dalsländska urskogen!
En resa som prövar både bil och förares förmåga! Vi kommer alla dagar att bo på samma hotell, så
man behöver bara packa upp en gång!
Hotellet i fråga är VANN SPA HOTELL OCH KONFERENS (ett fyrstjärnigt hotell), 23 km
nordost om Lysekil i Bohuslän vid Gullmarnsfjorden.
Härifrån kommer vi så att göra våra dagliga rundturer och förhoppningsvis hitta tillbaka ”hem” varje gång! Du kan välja mellan att delta i hela rallyt eller välja att delta
över weekenden. Här kan du få information om vad de båda paketen innehåller.
Kostnad per person i dubbelrum; 8.500 kr.
Väljer du att delta i Weekend alternativet, är du välkommen att delta under dagarna
27-29 augusti 2010. Pris per person i dubbelrum 2.440 kr
Anmäl dig snarast. Gå in på RREC Swedish´s sections hemsida och skriv ut anmälningsformuläret
och skicka till: Mona-Lisa Illingworth, Torpet, Färlevfjordsvägen 32, Torreby, 455 93 Munkedal
E-post. cloud1@telia.com
Lördag 4 sept. Besök på Arlanda: Oxford Aviation Academy (flygsimulatorer), Arlanda Flygsamlingar och Jumbo Hostel (Boeing 747). Lunch i simulatorbyggnaden. Max 40 deltagare. Anmälan
före 20 augusti till Rune Sahlberg, tel: 0709 975917 eller e-mail: rune.sahlberg@telia.com, se
detaljerat program på hemsidan
11 - 12. September 2010. Efterårstur. Et lidt anderledes koncept med bl.a. vildtmenu og dans på
Hotel Fårevejle Golf Hotel. Vi har 17 værelser efter ” først til mølle princippet”. Tilmelding vedlagt
24 - 25 september. Garageträff hos Anders Rohdin i Trollhättan. Fredagen den 24 endast biltester, lördag den 25 arrangeras provkörningar, guidade turer, mat och underhållning. På kvällen en
festkväll på Alberts hotell. För info, kontakta Anders Rohdin 0520-32 486
9. oktober 2010 Teknisk Seminar - alle modeller
Vi holder teknisk seminar den 9. oktober 2010 og har invitert Patrick Lloyd-Jacob til å lære oss det
vi ikke kan. Patrick, som er opplært hos Jack Barclay da Shadowen var ny, kan alle RR/B modeller.
Bring din og spør Patrick. Auto Askim har 8 løftebukker, men vi inviterer intil 10 deltakere med bil.
Alle RR/B er velkomne. Danske og svensk medlemmer er velkomne! Det hele koster kr. 1.000,inklusive lunsj.
4 december kl 12.00 svensk tid, Julbord på Saltsjöbadens Golfklubb. 250.- för vuxna och 50.- för
de små. Vid frågor och anmälan ring Tommy 0705-171877
6 - 26 januari 2011. Sydamerikarally från Lima till Arequipa. Ett James Walker arrangemang, se
vidare på www.jameswalkerevents.com
1-5 juni 2011, Den norske seksjonen inviterer til Rally Sunnmøre 2011. Rallyet vil gå i noe av det
mest spektakulære terreng på kloden. Videre information sidan 11
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Den norske seksjonen inviterer til Rally Sunnmøre 2011. Rallyet vil finne sted 1. - 5. juni
2011 og gå i noe av det mest spektakulære
terreng på kloden.
Rallyet har fått navnet:

NOR AYS

NO

YS
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20 - 22 august 2010
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Det blir selvsagt premie for
beste tidsriktige antrekk også i
Rally Vestfold. Her er det Jørn
Abrahamsen som prøvekjører sitt antrekk. R-172 er en
Rolls-Royce 20/25 med Gurney
Nutting-karosseri.
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Utsikt fra Åsgårdstrand hotell
Årets norske RREC Rally vil bli lagt til Vestfold.Vi møtes i Åsgårdstrand fredag til innsjekk, aperitif og middag.
Thon Hotel Åsgårdstrand ligger idyllisk til
ved småbåthavnen i Åsgårdstrand. Åsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen
og en ”Sørlandsperle på Østlandet”. Edvard Munchs ”Pikene på broen” ble malt
rett nedenfor hotellet.
Lørdag morgen begir vi oss sydover på
Hotell Wassilioff, Stavern
små og koselige cornicher og ender opp
i Stavern hvor vi blant annet skal ha lunsj
på hotell Wassilioff. Det blir konkurranser
og ulike stopp underveis.
Tilbake på hotellet lørdag ettermiddag vil
det være mulighet for å bli med på en times rundtur i området med temaet:
”I
Munchs fotspor”.
Maleren Edvard Munch bodde mye i Åsgårdstrand og hentet mange av sine kjente motiver derfra.
Edvard Munch: Pikene på broen
RREC SCANDINAVIA - 14
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Horten kanal
Deretter møtes vi til årsmøte og vår tra- Nytt av året er at betaling for hotellrom,
disjonelle middag med taler og premieut- middager og lunsjer etc. forhåndsbetales
ved påmelding. Dette håper vi vil skape
deling.
et smidigere arrangement, og forhåpentSøndag morgen legger vi opp til en liten ligvis vil det også bli billigere hvis vi kan
rundtur før vi ender opp på Marinemuseet forhandle pris på forhånd.
i Horten hvor det blant annet er mulighet
til å komme om bord i en av våre gamle Priseksempel: pr person i dobbeltrom, 2
undervannsbåter, KNM Utstein , Kobben netter, 2 frokoster, 2 lunsjer, 2 middager,
guider og billetter, samt vakthold ved biklasse u-båt.
Etter en utsøkt lunsj i Hortens storstue, lene vil være kr. 2.700,Sjømilitære Samfund, hvor Torill og Stig er
Drikke til middagene og ekstra drikke til
vårt vertskap skilles vi atter igjen.
lunsjer vil komme i tillegg.
For ytterlige prisvariasjoner se påmeldingsskjemaet på www.RREC.no.
Rally Østfold i fjor samlet 23 biler og over
70 mennesker. Vi satser på å slå den rekorden i år.

Undervannsbåten KNM Utstein

Ytterligere informasjon og påmelding til
Tom Andre Brubak
brubak@microtek.no
Faks
+47 69 28 79 24
Tlf.
+47 90 83 86 70 VEL MØTT !
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text: Ulla-Britt Runberger
bild:
Göran
Berg, Svante
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BJERTORP 2010
Årets vinprovning var som vanligt förlagd
på Bjertorp slott och skulle ledas av Svante Runberger. Det är nu åttonde året i rad
som Svante leder vinprovningarna för de
medlemmar inom Rolls Royce Entusiast
Club som är roade av att prova viner. Efter
detta skulle vi få lyssna till ett föredrag av
Ewert Jonsson om Västergötlands historia.

team dukat fram sex vinglas till var och
en, varav tre redan fyllda med rött vin och
resten kom att fyllas på när det var dags
för det vita som nu stod på kylning.

Årets vintema var viner från Portugal,
vilket för många år ett nytt och oprövat
vinland. Tjusningen med detta land är de
stora skillnaderna mellan dess olika viner
Idag gladde vi oss särskilt åt de långvä- och att det är de stora klimatiska skillnaga gäster som kommit från Norge och att derna som bidrar till detta. Portugals läge
Ann-Christine och Tommy hade lockat med har under många år med Spanien som
sig Siv och Clifford från Stockholm.
ärkefiende varit avskuret från landvägen
till övriga Europa och portugiserna har
därför tvingats att utveckla sjövägen. England är en viktig importör
av portugisiska viner. Vinproduktionen år 2004 var totalt i Världen
295 miljoner hl och i Portugal 7,5
miljoner hl. Med detta ligger Portugal på åttonde plats när det gäller
produktionsvolym i Världen. Portugal omfattas av elva vinregioner,
varav i flera odlas DOC-kvalitetsviner. Svante beskrev också hur man
skall utläsa en flasketiketts språk.
När man söker viner i affären är
det säkraste sättet att söka efter
önskad druva, område och en producent man känner till. Olika viner
från samma område kan uppvisa
klara kvalitetsskillnader.
Vi välkomnas med te vid ankomsten. Närmast
Håkan och Clifford och i bakgrunden Lars
På nästa sida kan man läsa vilka viner som
Wass med Ewert och Agneta
provades. En del mycket goda och andra
Vi blir som vanligt väl mottagna
med stor kaffe/thé-buffé på eftermiddagen ankomstdagen. Denna
gång tyckte jag nog att omfattningen av delikatesserna ökat ytterligare och vi lät oss väl smaka.
Vi var tjugofem deltagare, alla med
stora förväntningar inför kvällen.
Minglandet vid buffén är ett trevligt sätt att bli bekanta och delge
varandra senaste nytt. Dessutom är
det praktsikt att delge detaljer av
kvällens program där.
Kl 17.00 träffades vi omklädda och
vackra i konsul Littorins arbetsrum.
Inför kvällen hade Svante och hans

Ulla-Britt häller upp provvinerna
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som vi kanske inte skulle välja vid nästa vinet Lagar de Cervera. Båda vinerna är
nobelmiddag. Men kanske som ett gott gjorda på samma druva i stort sett i samvardagsvin.
ma landskap, det ena söder om gränsfloden Minho och det andra norr om floden.
Vita viner
Det är ju helt klart att prova sex viner är
1 Quinta do Vallado
2008
Duoro
alldeles för lite för att få en uppfattning om
75154
129.b e s t ä l l - av vad Portugal kan erbjuda.
ningssort
Efter vinprovningen var vi mogna för årets
2 Quinta de Aveleda
2008
M i n h o , spännande föredrag som handlade om
Vinho Verde
87748 69.Västergötlands historia. Ewert Jonsson,
beställningssort
uppklädd för dagen i medeltida kläder, gav
oss en levande beskrivning på de fynd som
3 Lagar de Cervera		
2007
är gjorda i Västergötland och av historiRias Baixas, Spanien
23044 129.ens numera ifrågasatta beskrivning av var
beställningssort
Sveriges vagga egentligen stod. Tack vare
Guillous´s uppmärksammade böcker och
Röda viner
filmer om Arn har historien långsamt änd4 Vila Santa		
2007
rats och att Uppsala högar kanske inte har
Alentejo
12507 105.haft den betydelsen som tidigare historiker
standardsort
velat visa. Vi tackar Ewert för att han på
ett så levande sätt delgav oss sina kun5 Quinta de Chocapalha 2006
E s t r e - skaper och att han brinner för ämnet var
madura
83271 1 0 9 . - det ingen som kunde ta miste på. Ewert
beställningssort
lovade att nästa dag skulle han visa oss
Sparlösastenen med inskriptioner runt om
6 Quinta do Vallado
2007
Duoro
som visade och beskrev livet bland kungar
73000
129.b e s t ä l l - och dessa efterlevande i Götaland.
ningssort
Så var det då dags för kvällens
höjdpunkt, maten. Nu var vi alla
lite hungriga och såg verkligen
fram emot att sätta oss vid dukat
bord och Anders Tidfelt, slottets

Ewert Jonsson, i medeltida kläder håller
sitt intressanta föredrag om Västergötlands roll i historien
Att ett spanskt vin blandades in berodde
på Svantes önskan att kunna jämföra Vinho Verde vinet med det spanska Albarinho
RREC
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Anders Tidfeldt berättar om femrättersmenyn

BJERTORP 2010
sommelier, gjorde som vanligt
en ordrik och bejublad presentation av maten och dryckerna
som nu skulle serveras. Maten
och vinet var som vanligt av
mycket hög klass, bättre än
någonsin tyckte flera av oss.

Ewert Jonsson berättar
om Sparlösastenen

Slottsmenyn för kvällen omfattade:
Förrätt 1: Terrine på ankconfit, serverad med druvchutney,
pistagenötter, vattenkrasse;
Förrätt 2: Blåmusselsoppa, med Purjolök,
Tempura, Dill;
Varmrätten: Frigående kyckling från
Adelsåsen, härligt tillagad i rödvin med
champinjoner och pärllök.
Dessert: Havtornssorbet, innehållande
Efter en riklig och god frukost nästa dag,
mandelfinancier, sotokochoklad
och en för de flesta god natts sömn, fortMiddagen avslutades med Fyra sorters os- satte vi till Sparlösastenen i Sparlösa
tar från Sivans ost i Vara, med tillhörande socken där Ewert berättade om stenens
Hemmagjorda Marmelader och Kanderade inskriptioner och fortsatte sin berättelse
om Västergötlands historia. Som runsten
nötter
är stenen mycket speciell. Den har bilder
och runor på alla fyra sidorna, tyvärr hade
Vinpaketet bestod av:
den någon gång blivit delad och insatt i
2008 Gutsverwaltung, Stiftungsweingut kyrkomuren, men nu var den framtagen
Riesling kabinett, Tyskland till förrätterna och hopfogad igen och placerad i en liten
speciell stuga. De gladde oss mycket att
2006 Val de Clara Duoro, Portugal till hu- få ta del av Ewerts stora kunnande om sin
historia och att forskningen om bygden
vudrätten
fortsätter.
2008 The Nobel Prankster, Chardonnay,
Semilion, Adelaide Hills, Australien till
desert.
Att få prova ett Portugisiskt vin till varmrätten var ett initiativ från Anders för att vi
skulle få möjlighet att prova ett Duorovin
tillsammans med mat och vinet kom väl till
sin rätt. Anders Tidfeldt kom till oss efter vi
avslutat ostbrickan och berättade slottets
historia. Flera av oss hade hört allt förut
men vi har alltid några nya gäster hos oss,
och dessutom berättar han historien på
nya sätt varje gång. Det är en riktig njutning för alla i sällskapet att höra honom.

Ostkommers hos Sivans i Vara
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Vid middagstid avslutades vår samvaro
som traditionen blivit, med besök i Sivans
ostbutik på torget i Vara. Många stora inköp gjordes och påsken är räddad beträffande ostar, marmelader och goda kex.
Därefter blev det som vanligt fika på konditori Nordpolen. De flesta inmundigade
den av Svante rekommenderad Budapest-
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tårtan. Vi var lite sena så tårtan var slut
när kom fram. Svante höll på att bli utan
sin speciallitet om inte Ann-Christine hade
varit så vänlig och avstått sin halva tårtbit
till honom. Allt blev till slut frid och fröjd
och alla åkte lyckliga därifrån till sina olika
platser i landet.

MAYBACH LÄGGS NER?
Jan Segerfeldt

Det har länge spekulerats kring hur det går för Mercedes-Benz superlyxbilsmärke Maybach som man återuppväckte 2002 med buller och bång ur en lång dvala. Efter en
hel del satsat kapital i utvecklingen av den exklusiva produkten Maybach 57 sedan
kompletterade man med den förlängda och ännu mer exklusiva versionen Maybach 62
(siffrorna står för totallängd 5,70 m resp 6,20 m). Det kanske gick hyfsat bra i början
men efter hand verkade det som om den äkta glansen kring märket trots alla satsade
reklampengar inte ville infinna sig. Det gick inte bättre av att en massa stormrika
rappare och andra kändisar från den amerikanska musikbranschen valde Maybach.
Maybach hade säkert hoppats att locka till sig köpare från den mer finkulturella delen
av rika europeer och det eleganta innefolket men det gick dåligt. Absolut inte en enda
kunglig eller ens adlig person visade bilen något större intresse. För Maybach hjälpte
det föga att man utvecklade modellerna efter några år med 57 S och 62 S och för ett
par år sedan erbjöds även en landauletteversion av 62 S-modellen.
När märket planerades räknade man med en årsproduktion på kanske 1 500 – 2 000
bilar. Det finns uppgifter om att Maybach bara lyckades sälja 146 bilar under 2007 och
cirka 200 bilar under 2009, alltså bara runt en tiondel av beräknat antal. Kanske har
man en liten face-lift på gång men det är oklart om det kommer att hjälpa upp försäljningen nämnvärt. Det blir nog svårt att fortsätta sälja en tämligen misslyckad modell
som har funnits i produktion i över åtta år och som bygger på nuvarande MercedesBenz S-klassteknik, vilken snart kommer att ersättas av en helt ny generation S-klass.
Det här Maybach-experimentet har kostat Mercedes-Benz enormt stora pengar som
man inte har förmått hämta tillbaka i antal sålda bilar. Nu har ett kinesiskt bolag lagt
ett bud på hela Maybachmärket och tekniken. Men enligt Mercedes-Benz är det otänkbart att sälja ut Maybach till Kina, för bolaget Maybach Manufaktur har en så stark förankring i Mercedes-Benz att en kinesisk version skulle skada Mercedes-försäljningen.
Antingen väljer man att diskret lägga ned Maybach och ta den svidande förlusten eller
också fortsätter man med samma gamla modeller utan att investera mer i dem och på
så vis kommer märket att somna bort i glömska efter några år.
Hur som helst, Maybach blev aldrig den likvärdiga konkurrent till Rolls-Royce som man
kanske trodde från början. Här framstår Rolls-Royce som vinnaren på marknaden med
ungefär 1 000 bilar sålda varje år sedan starten 2003. Om Maybach lever kvar eller inte
har nog ingen större betydelse för Rolls-Royce Phantom-försäljningen, för Maybach har
helt enkelt aldrig blivit den värdiga utmanare mot de framgångsrika herrarna i Goodwood som tyskarna hade hoppats på.
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THE HUNT HOUSE OG ÅRSMØTET 2010
Ved årsmøtet 2010, deltok den norske kaller stedet. Dagen var strålende med blå
seksjonen med Hans Edvard Sunde og himmel og vårsol.
Hanne Enger.
Alle klubbens kjendiser var der. Den engelske redaktøren, Wing commander Julian
Vi hadde aldri vært der før og dette er inn- Spencer, de andre ansatte ved THH og Eric
trykkene vi sitter igjen med. Har du besøkt Barrass, medgrunnlegger og president.
The Hunt House, vet du at det er et Mekka
for oss frelste entusiaster og du kan trygt Det var et mylder av mennesker som
finne en annen artikkel å lese. Har du ikke skulle registreres, serveres te og småkavært der, kan stedet anbefales for alle dem ker, påsettes navnelapper og hilse på alle
som har sin vei forbi.
andre. Midt i virrvarret gikk vi forbi en
Rolls-Royce Merlin, en utstilling av Charles
Vi bodde på Hilton i Northhampton og si- Sykes skulpturer og plutselig sto AX 201
den dette skal være et hyggelig og positivt der rett ved siden av en. Dette er helligstykke skrift, skal verken maten eller vi- dommer en leste om som barn. Her er de
nen beskrives. Kanskje kan vi si at britene i levende live og inntrykkene hagler på en
holder på sin kulinariske tradisjon. Maten med få meters mellomrom.
var så tradisjonelt britisk at våre venner
fra Sverige og Østerrike tok seg den frihet
å klage. Vi som var på førstereis, turte selvsagt ikke det. Vi tenkte å holde oss lavt,
være nøytrale og lytte.
Göran Berg, var bonus pater familias og
introduserte oss for alle de andre. Årsmøtedagen skulle begynne klokken 9 i The
Hunt House. Göran ville at alle skulle stille
klokken 06.00, for å få med seg alle attraksjoner ved det magiske stedet før møtet begynte. Etter aktiv lobbyering fra den
finske delegasjonen, ble heldigvis avreisen
utsatt til et mer levelig tidspunkt.
Med to GPS’er og ytterligere to meningsberettigede i bilen, klarte vi selvsagt å Årsmøtet 2010
kjøre en stor omvei til ”THH” som britene
Som skandinav med litt erfaring fra årsmøter i selskaper og foreninger ser man
tydelige forskjeller mellom det vi er vant
med og RRECs årsmøte. Styrets ”årsberetning” ble avgitt muntlig, som en slags
rettssak, popularitetskonkurranse eller et
regissert teater. Det var personkarakteristikker og buing og heiing ala forhandlingene i det britiske underhuset.

Den norske delegasjonen

I 2010 var det betente spørsmålet hvordan RREC skal forholde seg til sin husvert,
Sir Henry Royce Memorial Foundation, en
stiftelse RREC i sin tid opprettet av skattehensyn. Nå må imidlertid stiftelsen øke
leien betydelig pga. ny stiftelseslovgivning
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i Storbritannia. Det var jo ikke RRECs sin ikke var helt overbevist om at sangen var
mening.
helt ”proper”.
Senere på dagen ble vi delt i grupper og
vi diskuterte forhåndsdefinerte og mer eller mindre perifere spørsmål om klubbens
drift. For eksempel var ett spørsmål om
klubben skal ha et ”mission statement”.
Senere ble de ulike gruppers synspunkter
presentert i plenum. En svensk utsending

Ute i middagen var det da en litt indignert
hærfører for svenskene i vesterled som så
at herr president Leutenant Colonel Eric
Barrass Order of The British Empire, på
menyen hadde nevnt de norske vikinger
fremfor den svenske.
Göran lovet å gjøre Barrass oppmerksom på at nordmennene bare sporadisk
har vist seg på årsmøtene, oftest bare
med en person, aldri mannsterke eller
syngende og at det derfor heller burde
være Sverige som ble nevnt. Vi lever i
spenning får å se neste års meny.
Det egentlige årsmøtet fant sted på
søndagen. Her var det ingen talerett
for medlemmer eller delegater. Ingen
årsmelding, regnskap eller revisorberetning. Ingen valgkamp og intet valg
av styre. Man talte opp de innkomne
stemmesedlene og det var det. Det

Her er salen hvor plenumsmøtene holdes
i The Rolls wing i The Hunt House.
uttalte da at et mission statement som
kan kopieres mellom ulike virksomheter,
i realiteten er ”corporate bullshit”. Heller
ikke her var det behov for norsk diplomati
altså.
Årsmøtemiddagen var en heller tam affære - og da har jeg bestemt meg for ikke å
kommentere mat eller vin!
Det var skål for dronningen, Sir Henry
Royce og klubben, alt i ett. Ingen taler,
ingen røverhistorier, ingen prisutdeling og
ingen sanger. Ett hederlig unntak var ”Helan går” på vårt skandinaviske bord, der
svenskene pådro seg undrende blikk fra
engelskmennene.
Svenskene stiller hvert år med en stor delegasjon og de synger under middagene.
De synger et for engelskmennene uforståelig språk og det ser ut til at de synger
drikkeviser. Blikkene fra de formelle og tittelbefengte engelskmennene røpet at de
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er dagens styreleder som utser sin etterfølger! Vil man påvirke RREC, så får man
sende inn sine stemmesedler i god tid. Bedre ennå, en kan stille til valg selv.
Generelt er mitt inntrykk at RREC fortsatt
er veldig britisk. RREC ser seg fortsatt ikke
som en internasjonal organisasjon.
Et av spørsmålene vi diskuterte var om vi
behøvde seksjonene! Hva med språk sa
jeg. Hva med æ, ø og å. Kan dere informere på skandinavisk? Kan dere lage et godt
rally-tilbud i Finland? Nei, det var selvsagt
ikke meningen med spørsmålet. Spørsmålet dreide seg selvsagt om bare britiske
Her er de originale dokumentene fra bygforhold. At seksjonene utenfor Storbritangingen av SRF 32520, bedre kjent som
nia gjerne består av hele land, hadde en
Redwin, fra 1977
ikke ofret en tanke!
for sin egen bil. Alt som er gjort om og
Neste år får vi en Sveitsisk styreleder i om igjen for å få det resultatet som gjorde
RREC! Det kan bli en overraskelse når at formannen ville signere for utført arbeid
Benno Müller kommer med lederhosen for 33 år siden. Her har vi noe å leve opp
og sveitserskjegg og prater engelsk med til i vedlikeholdet av disse bilene.
alpe-aksent. À la Schwarzenegger?
Det er historie i veggene. Mange build records er eldre enn noe medlem i klubben.
The Hunt House
De eldste bilene er 106 år gamle. At de
Göran Berg kjenner alle de ansatte ved eies av oss er en tilfeldighet. Det er vårt
THH ved fornavn. ”Kom Barbara, hils på privilegium å nyte dem og vår oppgave å
Hans Edvard Sunde fra Norge og så må du vedlikeholde dem så de overlever oss.
Arkivet inneholder også konstruksjonsfinne Redwins dokumenter i arkivet.”
tegninger til de ulike bilmodellene, deres
Barbara åpnet ens ærend arkivet i andre deler og produksjonsverktøy. Dette er en
etasje og der står de på rekke og rad, alle virkelig gullgruve for den som vil reproduoriginale ”Build records”. Dette stedet føles sere deler med original kvalitet.
også hellig. Det er spesielt å se originalen
Det finnes en butikk i THH, der Göran også
virket meget kjent. Han brukte en liten
formue, men ikke mer enn han hadde fått
tillatelse til, fra sin kone.
Her finnes et bibliotek der legenden sier
at det finnes ett eksemplar av hvert eneste verk som noensinne er utgitt om RollsRoyce. Biblioteket er i alle fall rikholdig.
The Hunt House er virkelig verd et besøk.
Nøl ikke med å ringe dem dersom du er i
nærheten. De tar gjerne imot medlemmer
på turné.
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Fra 1909 finnes et ”veifarers etui” med
kartmålehjul for navigasjon og stormsikre tendstikker for å tenne acetylenlampene på bilen. Etuiet i sølv er fra CSR til
FHR til minne om 5-års dagen for deres
første møte.

Adlingsbrevet, der Frederick Henry Royce
blir til kong George den femtes betrodde
ridder, baronet Sir Henry ligger også på
utstilling. Se bilde av dette et annet sted
i bladet.
De nevnte statuer av skulptøren Charles Sykes er også på utstilling i The Hunt
House og bilde av dem finnes også annetsteds i bladet.

Hva med Sir Henrys tegneverktøy?
Henry Royce sin Order of the British
Empire-medalje (OBE) kan beskues.
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Hva som sto på parkeringsplassen var
nesten en historie for seg:

THE HUNT HOUSE OG ÅRSMØTET 2010
Som nordmann er det eksotisk å se parkeringsplassen ved et årsmøte i RREC.
Her er et utvalg av biler en ikke ser hver dag i Norge:

Bentley Continental Drop Head Coupé,
også kalt Azure. Design: Graham Hull

Bentley Arnage Red Label.
Design: Graham Hull

Rolls-Royce Silver Cloud III LWB James
Young. Design: A F Mc Neil

Rolls-Royce Ghost (2010)
Design: Ian Cameron

Rolls-Royce Silver Spur turbo (1997)
Farge: Ocean Mica
Design: Fritz Feller

Rolls-Royce Silver Seraph Drop Head
Coupé, også kalt Corniche V.
Design: Graham Hull
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Svenska Sektionens 30-års Jubileum och
årsmöte i Ystad.
text: Mona-Lisa Illingworth, Svante Runberger
foto: Ulla-Britt och Svante Runberger, Anders Rohdin, Jans Segerfeldt

Alla bilarna samlade utanför Glimmingehus
Högkvarteret för vårt Jubileum och möte Då de flesta av oss hade kört långt hela
detta år var som delgivits, Ystad Saltsjö- dagen till Ystad, blev det en tidig kväll och
bad - ett härligt läge vid Östersjökanten. uppbrott ganska snart därefter. Vi skulle ju
vara alerta för rallyprogrammet som börAnkomsten till Ystad bjöd på solsken med jade tidigt nästa dag.
kalla vindar. Medlemmar och deltagare
började redan ”droppa in” vid lunchtid, Tisdagen startade efter frukost med ett
men vi startade den officiella incheckning- föredrag om ”Den skånska slottskulturen”,
en vid 15-tiden och receptionspersonalen var ett nöje att samarbeta med.
Det var mycket uppskattat av klubben,
då flera deltagare infann sig från både
danska, norska, finska, engelska, tyska sektionerna - en god internationell
blandning! Vi kunde räkna in 54 bilar!
Före middagen fanns det gott om tid
att njuta i Spa-avdelningen på hotellet
eller ta en skön promenad längs stranden bakom hotellet och Sandskogen
med alla sina söta sommarhus.
Kl. 19.00 serverades vi en enrättersmiddag, som föll alla gott i smaken.
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Sövdeborgs slott

JUBILEUMSRALLY I YSTAD
framfört av vår mycket kunnige guide Ragnar Lönnäng, som skulle följa
oss under rallydagarna. Därefter var
det dags att starta upp bilarna och
sätta färden mot vårt första mål, som
gick via Krageholms Slott till Sövdeborg Slott, där vi stannade kort och
vår guide berättade om dess historia. På vår konvoj-resa längs vägen,
blev vi omkörda av en vad vi tyckte ”fortkörningskandidat”, som visade sig vara en ivrig reporter från
Ystads Allehanda - vilket resulterade
i nästa dags tidning som en mycket

Vi lyssnar till information om Sövdeborg

Till vänster är vi församlade framför
Övedsklosters huvudbyggnad med
paret Östlund/Strid i förgrunden.
Ovan den vackra porten till borggården
trevlig artikel plus ett bra foto av vår
glänsande konvoj! Fortsatte sedan
till Övedskloster med kort stopp för
lite information. Rutten gick sedan

Bjärsjölagård

Christinehov
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vidare via Bjärsjölagård till Christinehofs
Slott och Ekopark. Vid slottet parkerade vi,
efter en lyckad konvojkörning, i den fortfarande soliga dagen.

Vår underhållare Staffan Percy
mindre än trubaduren Staffan Percy,
en överraskning för oss alla, arrangerad av Tommy Strömberg, kompis till
Staffan. Mycket uppskattat!

Vi anländer till Christinehof och äter vår lunch
på restaurang Kromhjorten nedan, en av slottets
flyglar

Mätta och belåtna, var det dags för
uppbrott igen och vidare färd mot
Kronowalls Slott, via St.Olof, Smedstorp och Tomelilla tillbaka till hotellet.

Vilan blev inte lång för på programmet
var nu klubbens årsmöte. Efter mötet hade
vi två intressanta gästtalare, dels Rolf
Kuhnke, som berättade om sitt engagemang för medlemmar i i RREC moderklubb
i England och informerade om The Hunt
House, följd av Dr. Fred Goldberg som pratade om ”Påverkar en RR klimatet?” , ett
intressant tema som fick diskussion igång.
Sen var det dags för nästa punkt, som
åter var en överraskning i form av buss

Lunch blev serverad på Restaurant Kronhjorten, där vi förutom en delikat lunch
även bjöds på underhållning av ingen

Finska baren öppnar
till hemlig ort! Innan påstigning på buss
hanns det dock med en runda av ”finska
baren” presenterad av John Häggström

Kronovall slott
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serveras. Vi blev förda in i personalmatsalen, endast upplyst av stearinljus och
mycket dunkelt (romantiskt?) var det. Vi
famlade oss fram till bord och stolar och
simsalabim! - någon tryckte på ljusknappen och man blinkade till när man stirrade
in i ett vildsvin med stora betar, eller en
stor vattenbuffel!! Rummet var fyllt av en
storviltsamling. Väggarna var fyllda med
troféer samlade från resor som Kjell Persson gjort, en passionerad jägare!
När chocken lagt sig, upptäcktes ett långDet hemliga målet, Autoseum
bord fyllt av italienska delikatesser, som vi
från finska sektionen. I gott mod
satte vi så kosan till, som det
skulle visa sig,
Simrishamn och
”Autoseum” - en
industrihall full
med velocipeder,
motorer, motorcyklar, hästvagnar, flygplan, bilar, - ja allt som
går att köra!
Förutom
Nisse
Nilsson
collection med mer än
50 lyx-sport-raVåra buffébord omges av ”vilda djur”
cerbilar, pågick
också en utställning om racerföraren bjöds att ta del av. Lönlöst att påpeka att
Ronnie Pettersons liv och fordon. Mer om stämningen var i topp med god mat och
detta finns att läsa på www.autoseum.se. vin!
Här skulle det visa sig att middagen skulle Men allting har ett slut, så även denna
kväll och vi lastades på bussarna igen och
förde tillbaka till hotellet. Nu skulle det
visa sig att vädret, det fina, var också till
ända.
Så kom onsdagsmorgonen med regn och
blåst, Efter en god frukost, startade vi vår
promenad ut till bilen och redan efter tio
meter blåste vårt nya paraply sönder och
två spröt gick av. Nu dög det bara som ett
halvt paraply. Hur skulle denna dag gå för
vårt rally med så många gamla fina bilar
med denna blöta och blåst?
Vi samlas kring bilarna, denna gång en
gammal De Dion Bouton

Så blev det dags att äntra våra fordon.
Vår första anhalt skulle ha varit Ale stenar, men vädret gjorde detta helt omöjligt,
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starten blev därför lite fördröjd. Så småningom kom vi iväg och rullade långsamt
ut ur Ystad på väg österut. Gamla bilar har
ju inte alls de moderna bilarnas faciliteter.
Dåliga torkare som lämnar en ytterst liten
yta att kika ut genom, för att inte
tala om avimningsresurserna. Man
måste vara fler i bilen där passagerarna är rustade med trasa och ideligen torka bort imman så sikten ut
blev något så där. Men humöret var
ändå på topp, vi var ju så många bilar och med så många nationer med
i rallyt.

Trots den karga utomhusmiljön för dagen,
var det skönt i växthuset.
Nästa uppehåll med lunch skedde vid
Glimmingehus, en fantastisk upplevel-

Det visade sig att Göran Berg inte vilat på hanen. Han fixade ett alternativt besök på Backagården med kort
varsel och otroligt nog fick våra bilar
plats på gårdens parkering. Backagården är en gammal gård som i sig
rymmer flertalet hantverksaktiviteter och i presentbutiken kan man köpa klä- se för mig som aldrig varit där, men har
der, keramik, smidda artiklar och mycket minnen från Nils Holgerssons resa i klart
behåll. Det var väl i Glimmingehus den
stora striden stod mellan svartråttor och
brunråttor. Vi delades upp i två grupper
och vår grupp började med lunchen som
visade sig vara en fantastisk god lax med
ugnsbakade rotfrukter. Trots att vi ganska
nyligen satt i oss en god kanelbulle, var vi
tillräckligt hungriga för att njuta av denna
goda lunch.

I Backagårdens växthus
mera. Så har de ett café och här kommer
den imponerande prestationen så här dags
på morgonen. Göran hade fått gårdens
innehavare att ta fram fina kanelbullar
och brygga kaffe åt ett hundratal gäster.
Gården visade sig ha stora utrymmen och
några av oss hamnade i växthuset med
vår kaffekopp och god bulle. Här slingrade
sig vinrankorna upp mot taket och tapetserade hela rummet på ett trevligt sätt.
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Därefter inträdde vår grupp i Glimmingehus med kunnig guide. Jag måste säga
att vissa av trapporna var ganska svåra
att forcera både
uppåt och nedåt, men slottet
hade
fantastiskt mycket att
visa upp. Läser
man på den
stora stentavlan
över ingången
ser
man
att
Glimmingehus
byggdes 1499
av Jens Holgerson
Ulvstand.
På ömse sidor Vår guide vid slottets port
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om sig hade han sina båda vackra
fruar, den första frun fick aldrig uppleva huset eftersom hon dig innan
huset var klart för inflyttning. Han
lät lägga grundstenen efter Sankte
Valborgs dag detta år. Men många
tror att huset är betydligt äldre då
byggnadsstilen är lite ålderdomlig. Huset har en märklig historia,
i knappt 50 år var det en praktboning åt den danska högadeln, i 400
år användes huset som magasin och
under de sista 150 åren har Glimmingehus varit ett favoritobjekt för
medeltidsforskarna.
Stora salen med den öppna spisen i bakgrunden
När man kommer in genom den
trånga dörröppningen har man en trappa dödsfälla, ett hål genom vilket man kunde
till vänster som leder ner i Folkstugan. Här angripa en inkräktare från ovan. Borgens
föreställer man sig att borgens besättning mest privata rum ligger innanför Dagligoch personal haft sitt uppehållsrum. På vä- stugan, bakom en dörromfattning som är
gen dit passerar man köket, trätrappan dit märkt med Ulvstands vapen.
är emellertid borta och idag kan man bara
titta in i köket genom det murvalv där de Nu kommer vi till trappan med de besvärtvå bakugnarna en gång fyllde hela öpp- liga höga stegen. Här döljs flera skottningen. Mitt på köksgolvet fanns en härd- springor. När man kommit upp ligger Stora
pall för den öppna elden. Här stod grytorna salen till vänster. Detta har varit den stora
på sina tre ben och kokade. Bakom härden festsalen. Takbjälklaget består av stora
i den mörka muröppningen eldade man ekstockar. Från salen kommer man genom
för att skapa varmluft i en så kallad hypo- en märklig dekorerad dörröppning in i frucaust. Varmluften leddes upp till de övre stugan. Ett antal stenreliefer av Adam van
våningarna genom kanaler i väggarna.
Düren är inmurade i rummets väggar. Frustugan har ett
Går man nu upp för första trappan, förbi tak som bärs
de försåtliga ”dödsfällorna” kommer man upp av stenupp till Borgstugan med sitt välvda tak och valv,
liksom
rustika stenbord inbyggt i den kolonn som rummet under
bär upp det välvda taket.
Dagligstugan.
Från FrustuI förrummet utanför Borgstugan står gan kommer
”Vildmannen” med sin klubba och fångad man in i Kamhare. Det finns en omfattande sägenflora maren genom
kring ”Vildmannen” eller ”Jätten” som den den exklusiva
lille stenmannen också kallas. Nu står han r o m a n s k a
på vakt invid den dörr som leder in till den dörröppning,
mest privata bostadsdelen i huset. Det som dessutom
första rummet har döpts till Dagligstugan, är märklig då
här finns det en alkov som kan ha varit den ger ett
en säng- eller viloplats. Från dagligstugan halvfärdigt inkommer man in i den lilla kammare där tryck.
portens fällgaller hade sitt vindspel. I denna kammare ses ytterligare en försåtlig
Den dekorerade dörröppningen
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Tredje våningen, Skytteloftet, når man via
en trätrappa. Rummet sträcker sig över
hela byggnaden och har 18 öppningar med
träluckor.
Nedstigningen visade sig var minst lika
besvärlig som uppstigningen, speciellt den
trappan som ledde till andra våningen. Väl
nere var man ganska utschasad, och det
var ganska skönt att kliva upp i bilarna för
att fortsätta rallyturen. Nu hade åtminstone regnet upphört men blåsten var hård
och det var jobbigt att ta sig fram över
borggården.
Nu fortsatte vår färd, lite sena var vi i starten och därför gick kanske färden lite för Om något händer finns det alltid resurser och
fort och flera av oss körde lite fel. Vi skulle kunskap bland rallydeltagarna
och att bruka jord och skog mer ekologiskt. I anslutning till föredraget bjöd Otto
Krogh från Danmark alla på ett glas mousserande vin från Bourgogne, ”Cremant de
Bourgogne”, en härlig överraskning inför
hemfärden till hotellet efter en spännande
dag.

Högestad slott och
vi parkerar på borggården för att lyssna
till Carl Piper
först passera två
av Skånes vackra
slott, Bollerups och Tosterups slott, för att
sedan köra in på Högestad slotts borggård,
där vi skulle få en information om slottet
av greve Carl Piper. Väl framme samlades
vi i ett av slottets magasin, där Carl Piper
tog emot. Han höll en intressant information om driften av slottet och jordbruket
som hör till, och passade på att berätta om
slottets omställning till lönsamt jordbruk,
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Hemfärden skulle gå mot Österportstorg i
centrala Ystad. Torget var avställt för oss
från kl 15.00 till 18.00. Vädret var emellertid sådant att flera av oss ställde färden direkt till hotellet. Så gjorde vår bil
och jag vet egentligen inte hur många
som var på torget.
Pausen som vi tog
på hotellet var välbehövlig efter alla
våra äventyr för dagen, och Ulla-Britt
och jag passade på
att utnyttja hotellet
Spa-avdelning under en timme.
Nu nalkas jubileumsmiddagen, rallyts stora evenemang. Vi samlas och minglar med
ett glas mousserande vin i handen, och här
kan man verkligen märka det internationella inslaget. När sedan tiden är mogen
går dörrarna upp för den stora galamiddagen. Vi blir tilldelade bord och ett av borden är avdelat för sektionsordförandena

JUBILEUMSRALLY I YSTAD
Vi njöt verkligen av maten, men
kvällen hade även mycket annat att
bjuda på.

Mingel före
middagen

Flera RREC 20- och 30-årsnålar delades ut av Suzanne Finch. Bland
de verkliga veteranerna som fick
30-årsnålen fanns Clifford Hellzén
och Claes Wretfors som bägge var
med om grundandet av svenska
RREC-sektionen. Claes var också vår förste ordförande.
20-årsnålen tilldelades Kai
Adolfsson, Kjell Andersson
och Göte Norén. Efter utdelningen höll Kai ett roligt anförande där han började med
att lyfta sin 20-årsnål och
samtidigt ta fram en likadan
ur fickan. Han har två, och
så berättade han den roliga
historien om hur han fick en
redan som 10-åring.

På podiet tog sedan Miroslav Simic plats
(bilden nedan) och underhöll oss med
trevliga kända melodier från deltagarnas
hemländer. Han ville gärna ha lite körsång,
och det svenska sällskapet som var i majoritet till antal sjöng med. Det danska och
norska inslaget kunde också ta ton, men
de länder som bara hade en representant
Middagen var en upplevelse med en myck- kunde knappast kallas för kör.
et ordmässigt fantasifull meny. Eller vad
sägs om:
med damer, och det är att märka att det
inte bara är danskt, norskt och svenskt inslag. För dagen har vi även besök av John
Häggström från Finland och Rolf Kuhnke
från Tyskland. Dessutom har vi bland våra
gäster Suzanne Finch sittande vid ordförandebordet.

”Dawn Starter”, en gudomlig ”Sillamacka”
benämnd Ghostly Herring. Detta leder oss
till huvudrätten, eller
”Main Driver”, innehållande ”Phantom
Chicken”. En rulle av välsmakande Bjäre
majskycklinglårfilé med Stilton mousse.
En fantastisk god Rot- och Potatiskaka.
Dessert in the Cloud eller ”Flying Lady”
innehållande jordgubbsmousse inlagd i
chockladnät
De viner som serverades var goda och
passade väl till maten.
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Kvällen bjöd även på ett lotteri med en
vinst donerad av Clifford och Siv Hellzén.
En Lady i silver passande till en Ghost. Vid
dragningen senare på kvällen visade det
sig att Rolf Kuhnke hade vinstlotten. Ladyn
kom att resa till Tyskland. Vandringspokalen delades ut till Jens Kjaerulff, ett lämpligt val för att befästa förbrödningen över
de Skandinaviska gränserna. Nu får Jens
återkomma till nästa års svenska rally för
att vidarebefordra vandringspokalen.
Rohdins i Trollhättan hade sponsrat rallyt
med ett antal presenter som delades ut till
lyckliga vinnare efter dragning av startnumren.
Lundaspexarna sjunger en kärlekssång
till Ylva Berg
gick till när den svenska sektionen
startade. Vår nya ordförande Lars
Nord presenterade sig och den nya
styrelsen i svenska sektionen, och
ser fram emot en spännande tid.
Göran lovordades för sina insatser
som ordförande och framför allt
nämndes hans insatser att starta
samarbetet med den danska och
den norska sektionen. Vi måste
även tacka honom för ett synnerligen trevligt rally med så många
deltagare. Hela 54 fordon deltog.
Vandringspriset utdelades detta år till den
danska sektionen som här representerades
av dess formand Jens Kjærulff
Nu börjar ytterligare underhållning, vi
hade fått in medicinarspexare från Lund
som underhöll oss med flera av deras
spexmelodier. På ett mycket trevligt och
roligt sätt förklarade de på engelska vad
melodierna handlade om. Alla spex är ju
skrivna på svenska. Dessutom framgick
det ganska klart av skådespeleriet vad
som hände på scen. Den absoluta succén
var när de bjöd upp Ylva Berg på scenen
och två konkurrenter förklarade sin kärlek
till henne.
Ett antal tal hölls, bl a berättade Clifford
Hellzén och Claes Wretfors om hur det
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Vår nye ordförande Lars Nord avtackar
avgående Göran Berg

JUBILEUMSRALLY I YSTAD
När nu allt var avklarat började dansen
till levande orkester, som vi redan hade
stiftat bekantskap med på Autoseum på
tisdagen. De spelade traditionell jazz på
ett trevligt sätt, och det var många som
trängdes på dansgolvet. Och nu var det
ganska lägligt att så småningom troppa av

till rummen, många av oss skulle vidare till
Bornholm dagen efter och behövde kanske
vilan. Några behövde även se till bilarna
som tog en del stryk under den tuffa onsdagsturen i regn och blåst.
Så blev det torsdag morgon och åter lät
man sig väl smaka av den fantastiskt rika
frukosten. Här kunde man verkligen
ladda upp för en sjöfärd över denna
dag lite lugnare vatten än gårdagen. Vi
följde karavanen till färjeläget och fortsättningen kan läsas i den danska berättelsen om Bornholmsrallyt.

Rolls-Royce Phantom VI 1979

Rolls-Royce 25/30 Hooper Limousine 1936

Bentley 3 1/2 litre Park Ward DHC 1935

Bentley 3 1/2 litre Thrupp & Maberly
Sports Saloon
Bentley 3 1/2 litre H J Mulliner
Saloon
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Rolls-Royce Silver Wraith H J Mulliner
Sedanca de Ville 1947

Bentley S1 Park Ward Continental Coupé 1956

Bentley 3 1/2 litre Kellnerkaross Paris,
1934

Rolls-Royce New Phantom med Nordbergs
kaross 1926
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Rolls-Royce Gurney Nutting Sedanca
Coupé 1934 i färjekö på väg till Bornholm

30 års jubilæums - Rally på Bornholm
text: Jens Kjærulff
bild: Jens Kjærulff, Anders Rohdin, Preben Pedersen
Det var med fuld musik, i ordets bogstaveligste forstand, at vi indledte vort årlige
træf i Kristi Himmelfartsferien i år, for vi
holdt vort 30 års jubilæum, som dansk
sektion af den engelske hovedklub, og vi
startede den første morgen på Bornholm,
med at Bornholmergarden spillede for fuld
udblæsning, da løbets første dag startede.

holde årets generalforsamling, som forløb
i bedste ro og orden.

Det var en meget festlig begyndelse.

Det blev til et meget spændende og indholdsrigt rally, hvor vi pga. den store tilslutning, var nødt til at dele deltagerne op
i 2 hold, alle dem med lige nummer og alle
dem med ulige nummer, således at øen
ikke sank i den ene side, hvis alle kørte
den samme rute.

I år var vi for første gang i den danske
sektions historie næsten 80 køretøjer,
hvoraf ca. 25 af deltagerne kom fra vore
venskabs- og nabolande i Europa. Der var
svenske, tyske, engelske og norske deltagere, som på hver sin måde trodsede de
vanskelige færgeforbindelsesveje, og var
med til at fejre vort jubilæum.

Den første dag, artede vejret sig nogenlunde, om end det ikke var særligt varmt
på noget tidspunkt, så alle de der kørte
Nord-ruten den første dag kunne nyde at
se vandet fra ruten de kørte, og de kunne
også nyde synet af Hammershus-ruinen,
samt naturligvis alle de andre indtryk, der
krævede klar sigt.

Alle deltagerne ankom i løbet af torsdagen, med færgen, hvor det første hold
havde mulighed for at deltage i en guidet
tur rundt i Rønne, medens vi ventede på
at den næste færge ankom tidligt på eftermiddagen, således at alle kunne blive
booket ind på hotellet, inden vi skulle af-

Denne rute bød på oplevelser, hvor man
kunne besigtige stenbruddet i Vang og
Opalsøen, som er kunstigt anlagt i hullet hvor man har brudt granitsten. Søen
er uden nogen form for liv, og den er 10
meter dyb.
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Rolls-Royce Corniche FHC, 1981, LHD
Chassinummer: CRX50653
Bilen såldes ny till en prins i Saudi Arabien, lackerad i English White med ett velour inrede i grönt. Kylarmaskotten är förgylld. Det finns inbyggda barskåp i framdörrarna.
Ägaren köpte bilen 1988 och då hade cornichen endast gått 700 mil.
Vi har nu utfört en service på bilen och den är i ett extremt fint skick.
Extra utrustad med en träratt från Nardi.
90,000 km, 375,000 SEK

Rolls-Royce Silver Spirit, 1981, RHD
Chassinummer: BCX10223
Bilen kom från England 1980 och nuvarande ägaren köpte bilen 1999.
Lackerad i brun-metallic, hyggligt bruksskick.
Mycket historik finns till bilen.
Mycket resonabelt prissatt, 95,000 SEK

JUBILEUMSRALLY PÅ BORNHOLM
interessant, idet ejeren havde
bygget det op over sin egen
samling af biler gennem et
langt liv.
Næste dag, da man var færdige med morgenmaden, byttede man rute, og derved oplevede alle at se begge ruter.
Dag var 2. dagen meget kold
og regnfuld, og ikke mindst
meget tåget, så det var næsten umuligt at nyde de
smukke køreruter op mod
Hammershus, og alting tog
sig naturligvis ud fra en an-

Hammershus
Senere på ruten så man Østerlars
Rundkirke, som er øens ældste og største bygningsværk og sidst på dagen,
var der god tid til at gå rundt i Gudhjem, og nyde byens liv, og interessante glaspusterier og museer eller man
kunne finde et snedigt sted og indtage
en is, eller kop kaffe.
Samtidig blev der kørt en sydrute, hvor
man så besøgte Rytterknægten, Ekkodalen, et røgeri i Svanneke, hvor frokosten bestod af stedets traditionsrige
røgede sild, samt flere dejlige fiskeretter.

Østerlars Rundkirke
den side, end hvis solen havde skinnet.
Den slags vejrlig, er det eneste man ikke
kan planlægge sig ud ad, men uanset vejret, var det to spændende dage, fulde af
oplevelser.

Om eftermiddagen kunne
man
køre
forbi
øens
bilmuseum,
som var pri- Aftenerne bød på spisning på hotellet, alle
vatejet,
og tre aftener. Dog var det meningen at vi
var
yderst den 2. aften skulle have været på Hammershus,
med
picnic-kurve
og
rødvin, hvor Rønne
Byorkester
skulle
spille solen ned,
med deres blæserinstrumenter.
Røgeriet i Svanneke
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ning, underholdning, præmieuddeling,
lodtrækning, musik og dans med meget
mere, og det blev en festlig aften, hvor
der også blev holdt taler fra mange sider,
og vi modtog en fin plakette med lykønskning fra den norske sektion, Vandrepokal
fra den Svenske sektion og alle deltagerne
fik skønne hjemmelavede Lübecker-marci-

Dagen var meget kold og regnfuld
met til at ”picniken” foregik på hotellet,
og det var alle deltagere og også orkestret vist glade for, idet det blev en kold
og blæsende aften.

Mingel före middagen
panhjerter med chokoladeovertræk fra de
tyske deltagere., det var meget festligt .og
vi takker mange gange for alle indslag og
gaver.
Midt på aftenen underholdt et bornholmsk
par, med vittigheder og sange på ægte
bornholmsk, det var meget morsomt, og
Dog skete der det lille uheld, at den por- hyggeligt, og efter alle indslagene blev der
tionsbestemte middag, der skulle have spillet op til dans af et lokalt musik-partyværet picnic, blev serveret som buffet, og band.
her var mange ikke klar over at alt hvad
der stod fremme var til fordeling blandt
alle deltagerne, og det betød, at der beklageligvis var nogle af de deltagende gæster
der ikke fik ret meget at spise den aften, og
det var meget
beklageligt, men
uforudset.

Sange på ægte bornholmsk

Om Lørdagen,
den
sidste aften
holdt vi vort
30 års Jubilæum, med
festpåklæd-

Der blev spillet op til dans
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F.d. ordförande från England Suzanne
Finch omgiven av från vänster Jens
från Danmark, Lars från Sverige, Åge
från Norge och Rolf frånTyskland vackert uppställda framför fotografen
af rovfugle i alle arter, og der var uhyre
interessant, selvom, det var som at stå
ude på en mark, i stiv kuling, en vinterdag, for blæsten peb om ørerne, og vinden gjorde, at man virkeligt fornemmede
en høj ”Chill”-faktor. Men any way, det
var en meget interessant og spændende

Opvisning af rovfugle i alle arter
Om søndagen, da det var hjemrejsedag,
var alle de langtfra-kommende gæster tidligt oppe, og kom med de første færger,
således at de kunne nå hjem i god tid, og
for alle der ikke skulle køre så langt, var
det tids nok, at tage færgen kl. 1345.
For det sene hold var der mulighed for at
besøg øens falkonergård, med opvisning
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afslutning på et meget veltilrettelagt årsrally, hvor Preben Pedersen og hans fru
Bodil, havde gjort et kæmpearbejde, for
at lægge alle detaljerne tilrette, og det
var lykkedes i fuld udstrækning.

Det danske kongeskib Dannebrog, danner baggrund for nogle af vore fine køretøjer.

Vi takker alle for et godt løb.
Jens Kjærulff
Formand.

Preben Pedersen og hans fru Bodil

Ud for Dannebrog, en ægte Derby Bentley
3½ l, Mulliner tilhørende Jens Kjærulff

Bodil og jeg vil gerne takke alle jer
glade deltagere i klubbens 30 års
jubilæumstræf på Bornholm.
Vi er fuldstændig overvældede af
alle de mails og håndskrevne breve
vi har modtaget efterfølgende fra
ind- og udland,
og takker hermed for dem.
Vi beklager der har været ”lidt støj på linien til vejrguderne”, det sker jo indimellem –
men det er vort indtryk, at alle havde nogle dejlige dage på Bornholm.
For os har det været en stor glæde at kunne arrangere dette jubilæumstræf – meget
arbejde, men belønningen fik vi jo med stående applaus.
Endnu engang Tak til alle jer glade deltagere.
Bodil Amorsen og Preben Pedersen
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Rolls-Royce 25/30, 1938

Rolls-Royce 20/25 Vanden Plas DHC 1936

Rolls-Royce Phantom II, 1933

Bentley Hooper Empress 1957

Rolls-Royce Sport Saloon 1933

Rolls-Royce 25/30, 1936
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Bentley Mk VI Saloon

Cricklewood Bentley

Bentley R 1953 Saloon

Bentley Continental GTC 2009

Bentley 4 1/4 DHC Vanden Plas 1939
Rolls-Royce Phantom V Park Ward Limousine 1961
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Till minne av
CHARLES STEWART ROLLS
27 augusti 1877 - 12 juli 1910

Racercyklist,
bilpionjär,
ballongflygpionjär,
propellerflygpionjär,
entreprenör
- först med att flyga över Engelska
kanalen tur och retur
- först med att dö i en flygolycka
Det är nu jämnt hundra år sedan denna framstående
man avled i en flygolycka i Bournemouth, England.
Se utförliga artiklar i RREC 2010 Yearbook s 2-19
Varför inte läsa boken Why not? Av David Baines
Jan Segerfeldt
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Self System AB
“The Work Shop”
Bjällum, Valsborg, 521 98 Broddetorp, Sweden

• Classic car restoration
to concourse standard
• Classic car buy and sell
• Classic car parts and Automobilia
• Car transportation for
your high valued car
Welcome to Self System, Sweden, founded in 1977.
We are a small independent company specialising in the
restoration of Historical Cars. Our history started with
designing and making tools and instruments for hospitals.

News
2010 – February
We now have finished a
Bentley R-Type 1954, that
has undergone a total engine
rebuild and body work. The
engine is pure art, run in 20
km on the forth gear and
give the throttle, the acceleration is sensational even on
low revs.
2010 – January
The new workshop is completed and we now also have
a department for Auto Body
and Metal Shaping.
2009 – January
The black Rolls Royce
from the movie “The Yellow Rolls Royce” arrives in
our workshop for extensive
restoration work.

Call Kent at +46 708-480 400
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Essen messe
AutoClassica 2010
text och bild: Jens Kjærulff

Som sædvanlig var vi en hel gruppe på ca.
15 medlemmer af RREC, der mødtes på
Essen messen igen i år i begyndelsen af
april, så vi må konstatere, at være fuldtallige fra de forrige år, selvom der af og til
foretages en mindre udskiftning, hvis nogen må blive hjemme.
Jyderne valgte toget, og kom som de eneste rettidigt onsdag aften til middagen,
men alle de bilende, fra Fyn og Sjælland
ankom først fra kl. 21 og frem til 22, så
de lige nåede, at bestille aftensmaden.
Forsinkelsen skyldtes at en dyretransport
med grise var forulykket på vejen, og
skabte en tre timers lang forsinkelse.

sædvanlige middag på Egestorfer Krug undervejs, så vi klarede den lige.
Om torsdagen startede hele gruppen allerede efter morgenmaden ud til ”de hellige
Haller” hvor alle jo hvert år venter med
spænding, på hvad der mon nu er af godbidder på messen.
Det kan simpelt hen ikke beskrives, hvor
spændende denne messe er, og alle har
det som små børn, der kommer ind i en
kæmpe slikbutik eller legetøjsbutik.

Der er ingen ende på herlighederne, og
hvert år sker der ændringer, der gør det
mere og mere omfattende at se det hele,
Heldigvis havde vi holdt vores hvil hos derfor bruger vi også 2 hele dage på mesStenbuck Auto, med klassiske biler, i Ham- sen fra morgen til aften.
borg på vejen, og vi havde også fået vores
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Det var ganske spændende at deltage i
år, for vi var allerede fra begyndelsen klar
over, at Henrik Frederiksen var interesseret i at købe en RR-Phantom I, Brewster
Playboy Roadster fra 1932, som jo er venstrestyret med gearstang i midten, da den
er produceret på licens i USA, så der gik
ikke længe før vi så at den stod hos Frank
Dale, og vi vidste også på forhånd, at den
kunne tage vejret fra enhver, i den stand
den havde, og det udstyr, og hele fremtoningen af bilen.
Omgående optog Henrik kontakt til standen, og gjorde dem klar over at han kunne
være interesseret, og jeg tror at de forhandlede længe, for først i løbet af eftermiddagen, kunne Henrik Frederiksen
meddele at han havde erhvervet sig det
smukke køretøj, i farverne, der svarer til
en citronfromage, fløde gul og hvid, malet
på en måde, så den er utrolig smuk.

Bilen blev på 2. dagen, af en uvildig, speciel ekspert- dommerkomite på messen,
valgt som Messen 2010’s flotteste køretøj, hvilket blot vidner om at vi er helt ude
på overdrevet, så vi glæder os på Henriks
vegne, og ønsker ham tillykke.
Det gik heller ikke sporløst hen over forsamlingen, at Henrik blev ejer af dette
køretøj, idet, han om aftenen, meddelte,
at alt hvad vi havde bestilt, var på hans
regning, så vi takker mange gange for en
pragtfuld aften.
På hjemturen, sad Allan Rosetzsky på mobiltelefonen og bød på Coy’s auktion, der jo
foregår om lørdagen, og her lykkedes det
Allan, et erhverve sig en Jaguar MK V DHC,
i en også ufattelig smuk Concour stand, at
den også ser ud som fabriksny eller flotte-

Hele køretøjet fremtræder i en stand, som
må betegnes flottere,end da den forlod
fabrikken, selv motorrum, og alt i undervogn fremtræder helt nyt, så vi kan nu i
Danmark bryste os over at have en sådan
sjældenhed på vore breddegrader, og bilen
er allerede kommet til Danmark og er også
indregistreret.

re. Til information har Allan i forvejen 2 smukke Bentley’er samt
andet spændende, så det er ok
at han køber uden for klubbens
mærke.
På hjemturen lagde alle fra Sjælland også lige turen forbi Ludwig
Brechmanns bror i Bielefeldt,
hvor vi samtidig med at kunne
strække benene og få en kop kaffe, kunne tage hans private bilsamling i øjesyn, og den er ikke
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helt almindelig.

Der er flere en 40 køretøjer lige fra brandbiler, amfibiekøretøjer, Rolls-Roycer, minibiler og alle mulige specielle afarter inden
for emnet, og samtidig er Brechmanns bror
også ejer af en meget stor samling inden
for især Rolls-Royce – og Bentley modelbiler, med alt muligt automobilia omkring
dette mærke, så det var uhyre interessant
igen at se denne spændende udstilling.

Alle kom hjem om lørdagen og kunne igen
glæde sig over en udflugt, som er beliggende på det tidspunkt af året, hvor man
sprudler af begejstring over, at sæsonen
igen er åbnet, og vi alle kan begynde at
lege med vore elskede køretøjer igen, så vi
ønsker alle i klubben en god sæson.
Formanden
Jens kjærulff

Har lång erfarenhet av hydraulsystem speciellt Citroens. Har börjat med Rolls-Royce
och Bentleys hydraulsystem. Servar, provtrycker och återfyller gasklockor till Silver
Shadow och Silver Spirit, samt har nya och utbytesdelar till broms och hydraulsystem.
Har servicedelar (olje, bränsle och luftfilter, tändstift bromsbelägg mm) på hyllan för
omgående leverans. Direkt import av övriga delar till RR.

Michael Andersson, Bil & Maskin KB tel 08-54354376
Besöksadress Björnhuvudvägen 10, 184 91 ÅKERSBERGA
Öppettider Må-To 8 - 17, lunch 11.30 - 12.30
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Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark and capable
of servicing customers in both Denmark, Sweden, Norway and Finland.
It should therefore be our privilege to service you and your Bentley or
Crewe-built Rolls Royce. For 2010 we offer 45 percent reduction in the
hour price in our workshop, if your Bentley or Crewe-built Rolls Royce
is more than ten years old in relation to first date of registration.

BENTLEY COPENHAGEN

Johnny Jørgensen
Bentley Service Manager
Tel. +45 45 200 416
johnny.joergensen@bentley-copenhagen.dk

The name “Bentley” and the “B” in wings device are registered trademarks.
© 2009 Bentley Motors Limited.
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THE BENTLEY BADGES INGET FÖR DEN FÄRGBLINDE
Jan Segerfeldt

Har färgen på Bentleys kylarmärke någon
betydelse? Är inte alla Bentleys kylarmärken svarta? Eller bytte man till svart när
W O Bentley dog? Är bilen snabbare om
märket har röd botten? Hur många olika
färger har det funnits egentligen? Kan man
inte beställa vilken färg som helst på emblemet?
ROLLS-ROYCE FRÅN RÖTT TILL SVART
Som alla vet hade Rolls-Royce sitt kylarmärke ifyllt med röd färg från början och
ända fram till 1933, samma år som Frederick Henry Royce dog, när man bytte till
svart. Det har pågått en kvasivetenskaplig debatt ända sedan dess om orsaken till
färgbytet. Enligt många skulle det vara företagets markering av att Royce hade avlidit att man klädde bilarna i sorg. Det finns
andra som menar att rött inte passade
så bra på de formella, ofta svarta bilarna
som Rolls-Royce tillverkade på 1930-talet.
Vi har vant oss vid att RR-märket alltid
är svart sedan
dess. Rött märke har faktiskt
använts
även
senare
men
bara i rena undantagsfall, såsom på senare
års prototyper

men också på vissa jubileumsmodeller,
såsom de Rolls-Royce Corniche S som tillverkades 1995. (Ett sådant exemplar, nr 9
av bara 25 stycken tillverkade, finns hos
våra medlemmar Mona-Lisa & Derek Illingworth).
Det egna varumärket är något av det mest
värdefulla hos ett företag, ibland till och
med mer värt än maskinerna och byggnaderna. Dess goodwill, den kraftiga laddning och inte minst det stora reklamvärde
som ligger i själva märkesnamnet kan vara
oerhört starkt (tänk bara på Coca-Cola eller IKEA). När man ser hur namnet RollsRoyce idag har blivit synonymt med det
allra bästa som kan köpas, inser man snart
att det finns stora värden i företagsnamnet och dess symboler och att det lönar
sig att vårda varumärket. En del företag
går till och med så långt att de förhöjer
sitt namns värde genom att ”låna” namnet
Rolls-Royce för att markera allra högsta
kvalitet i sina egna produkter (exempelvis ”sängarnas Rolls-Royce”). Men hos
Rolls-Royce har man alltid varit mycket
noga med att inte äventyra värdet av sitt
namn och tvingas ibland hota med stämning mot företag som missbrukar namnet
Rolls-Royce. Såväl själva RR-märket som
formen på hela kylaren är märkesskyddat.
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CRICKLEWOOD BENTLEY
Nu tillbaka till Bentleymärket. Många
människor tänker kanske inte så
mycket på hur Bentleys varumärke
egentligen ser ut. Självklart hade
även W O Bentley ansträngt sig för
att ta fram ett distinkt företagsemblem som skulle förmå att bära upp
hans produkter till framgång. Ur detta
har sedan legenden om Bentley fötts.
Bland de priviligierade personer i London på tidiga 1900-talet som intresserade sig för racertävlingar och racerbilar fanns det många som kände
varandra väl och som kunde bidra på
olika sätt med att utveckla nya företag inom den nymodiga motorbranschen.
När W O Bentley startade sitt företag
Bentley Motors och byggde sin första bil
EXP1 på New Street Mews i London i oktober 1919 hade han redan hunnit etablera
goda kontakter med flera viktiga personer
i branschen. En sådan man var F Gordon
Crosby, illustratör för motortidningen Autocar. Det var Crosby som fick förtroendet
att ta fram en passande design till frontpartiet på W O Bentleys första bil. Crosby
ritade således inte bara själva kylarprydnaden och emblemet utan han utformade
också hela den runda och blanka kylaren.

och med 1931 när Rolls-Royce tog över företaget och vi fick så kallade Crewe Bentleys eller Rolls-Bentleys som en del väljer att benämna dem. Men Crosby hade
fler alternativa Bentley-designer på sitt
ritbord. En sådan är figuren av en mansgestalt med fågelvingar, en typisk Ikarus,
vars vingar enligt legenden smälte av värmen när han flög för nära solen. Den här
maskotdesignen av Crosby, som man hade
märkesskyddat tidigt men sedan ändå inte
använde på någon bil, förekom bara som
dekoration på omslaget till de tidiga versionerna av försäljningskatalogen för Bentey 3 litre. Sannolikt gjorde Crosby också
Den designen stod sig under hela Bentleys alla teckningarna till alla avbildade bilar i
Cricklewood-period, alltså ända fram till försäljningsbroschyren. Han var en mycket skicklig tecknare och gjorde många
fantastiska illustrationer för Autocar från
motortävlingar under hela 1920-talet.
Framgången på tävlingarna, inte minst på
LeMans, var oerhört viktiga som ett led i
Bentleys satsning som lyxbilstillverkare.
De tidiga 3-liter och 4 ½-litermodellerna
hade inte haft någon kylarprydnad som
standard utan det var helt enkelt kylartanklocket som toppade fronten. Med tiden
blev det allt vanligare med en extra kylarprydnad placerad
ovanpå
tanklocket
och även Bentley utvecklade en sådan,
troligen också den
en F Gordon Crosby-
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design. Den bestod av ett stående B med
två vingar horisontellt rakt utstående från
mitten av B:et. De sportigaste exemplaren som de 50 kompressormatade 4 ½-litersbilarna hade förstås inget sådant utan
här gällde i stället ett snabbpåfyllningskylarlock av Brooklandstyp, en i och för sig
strikt funktionell skulptural tingest den
också.
CREWE BENTLEY

När Rolls-Royce hade tagit över företaget
Bentley och 1932-33 skulle presentera den
nya Bentley 3 ½-litermodellen var man
inte helt nöjd med formgivningen av
kylarprydnaden så som den hade sett
ut under W O Bentleys tid vid styret.
De första 3 ½-litersbilarna levererades
därför helt utan kylarprydnad. Samtidigt utlyste Bentleys försäljningsavdelning på Conduit Street i London (RollsRoyce huvudkontor) en öppen tävling
där kravet var att kunna presentera en
fullskaleritning till en ny kylarprydnad.
Men inget av de förslag som lämnades in godtogs av företagsledningen.
De vände sig i stället till den berömde
skulptören Charles Sykes, denne store
konstnär som redan 1911 hade fått
Rolls-Royce uppdrag att utforma en passande kylarprydnad för Rolls-Royce-grillen. Hans berömda statyett The Spirit of
Ecstasy har sedan prytt i stort sett varje
Rolls-Royce som tillverkats och gör så
ännu. Han kom nu med åtskilliga förslag
till en ny Bentley-maskot. Ett av förslagen blev accepterat av företaget och ett

kontrakt gjordes upp i januari 1934. Hans
förslag till modell utgjordes av ett framåtlutande och ganska fyrkantigt stående B
som med små modifieringar på respektive
sidor skulle se ut som ett B oavsett om
man såg det från vänster eller höger sida
och försett med en enda vinge rakt bakom.
Sedan hände ingenting. Sykes förslag ledde aldrig till någon produktion. I tidningen
Autocar´s nummer från den 15 februari
1935 gick man nu ut till allmänheten, eller
i vart fall till de läsare som kunde tänkas
ha en viss artistisk läggning, och erbjöd
dem chansen att vinna £ 50 om de kunde
rita en ny Bentleymaskot som kunde falla
direktörerna hos Rolls-Royce i smaken. Litet osnyggt kan det tyckas men det framgick faktiskt också av annonsen att man
inte var helt nöjd med Charles Sykes tidigare design, trots att den ju hade blivit
godtagen vid tiden. För att inte de nya presumtiva formgivarna skulle misslyckas direkt fick de tydliga instruktioner om att fågel- och kvinnofigurer var opassande och
att statyetten inte fick skymma framåtsikten för föraren men gärna en design som
associerar till svepande linjer och fart. I
numret den 6 december samma år meddelade Autocar, trots att
sökandena
således fått
mer än nio
månader på
sig att komma med bra
försök, att
förslagen
man hade
fått in inte
var tillräckligt bra för
att
kunna
användas.
Tidningen delade ändå ut två tröstpriser
på £ 25 vardera till dem som hade lyckats
bäst med sina försök. Sedan ritade RollsRoyce Motors med hjälp av interna förmågor om Charles Sykes tidigare design så
att den kunde fungera som mall för den
kylarprydnad som så småningom infördes
på 3 ½-litern i form av ett framåtlutande
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B. På den senare overdrive-modellen av
4 1/4-litern gjordes B:et bakåtlutande i
stället. Själva det platta märket på kylaren med ett B på svart botten förändrades
däremot inte.
Det bakåtlutande B:et fortsatte också att
pryda fronten på efterkrigsmodellen Mark
VI men på senare Mark VI återgick man
till ett framåtlutande B. Därefter har detta
varit det rådande under lång tid. En annan förändring kom med S-serien 1955,

man 2006 introducerade Bentley Arnage
Diamond Series (jubileumsmodellen när
Crewe fyllde 60 år). Samma kylarmaskot
infördes sedan på Arnage Final Series och
på nya Brooklands-coupen. Däremot lär
den inte ingå som standard på den allra
senaste modellen, Bentley Mulsanne som
börjar säljas under 2010. Den moderna
skulpturen fjädrar ner i grillen vid en krock
på samma sätt som The Spirit of Ecstasy
har gjort på Rolls-Royce sedan 1980. Nu
tar Bentleys nya kylarprydnad så mycket
plats att det inte längre dessutom finns utrymme för det traditionella platta Bentleyemblemet fram på grillens ovansida. Men
på nya Mulsanne finns det kvar förstås.
Dessutom förekommer det platta Bentleymärket på andra ställen på bilarna såsom
på bakluckan och i rattcentrum.
BLÅTT – RÖTT – GRÖNT
Nu åter till frågan
om färgen på kylaremblemet. I tidernas
begynnelse, det vill
säga från septem-

för då tog man bort det runda kylarlocket
som bas för skulpturen och placerade den
i stället på en blank rak list som löpte som
en förlängning av mittlisten på motorhuven.
Säkerhetstänkandet framför allt i USA
gjorde att det med tiden blev olämpligt
med en vass, farligt uppstickande tingest
på motorhuven. Mot slutet av 1970-talet
försvann därför maskoten på Bentleys
exportmodeller. Från och med Bentley
Mulsanne 1980 blev avsaknad av maskot standard men om det var nödvändigt
kunde man fortfarande köpa till en maskot
som extra tillbehör, förutsatt att ägaren
själv var beredd att stå risken att bilen inte
skulle få typgodkännande i landet där den
registrerades. Inte heller på senare modeller försågs grillen med det stående B:et.
Det är först nu en bra bit in på 2000-talet som man har gjort en förnyad version
av B:et och vingarna, i samband med att
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ber 1921 när den
första färdiga 3-litern, som redan
1919 hade visats
på London Motor
Show,
äntligen
kunde levereras till sin första kund, hade
den utrustats med ett Bentleyemblem med
blå botten som standard. Mellan 1921 och
1929 gjordes 3-litern med normal hjulbas 9 fot 9 ½ tum (298,4 cm) och mellan
1923 och 1929 den längre hjulbasen 10
fot (330,2 cm). Toppfarten för dessa var
ungefär 130 km/tim. Det gjordes 1 013
stycken Bentley 3-litre standard. För att
markera det sportigare utförandet införde
man ett särskilt märke med röd bakgrund
för 3 litre Speed Model (513 exemplar

THE BENTLEY BADGES
1924-29). Den hade ”normal”-modellens
hjulbas 9 fot 9 ½ tum men toppfarten var
något högre, cirka 145 km/tim. Fronten på
en ännu sportigare variant som fick til�läggsnamnet Super Sports (18 exemplar
1924-26) utmärktes av att märket där
hade grön botten. Super Sports hade kort
chassi, bara 9 fot (274,3 cm) och en toppfart på 160 km/tim garanterades. Dessa
är bland de mest ovanliga Bentleys som
gjorts så det är inte så konstigt att de med
sin racingorienterade bakgrund har ett
extra högt samlarvärde idag. De riktiga
Bentleykännarna talar med särskild värme
om Red Label, Blue Label eller Green Label som om det var fabriksbeteckningarna.
På så sätt ingår färgerna på emblemen på
3-litern i legenden om Bentley och har fått
en särskild betydelse.
BARA SVART
Bentleys nästa
nya modell, 6
½-litern kom
1926 och behöll den blå
bakgrunden
medan
den
s n a b b a r e
Speed
Six
(från 1929) i stället bar ett grönt märke.
Men genom 4 ½-litern (från 1927) kom
standardfärgen att bli svart. Med undantag
för 8 litre som kom i oktober 1930 och 4
litre som kom i maj 1931 - båda hade blå
badge - så var Bentleymärket i fortsättningen nästan alltid svart. Således hade
alla 3 ½, 4 ¼, Mark V och VI, R-type och
S- och T-modellerna samma svarta färg på
märket.
Nu ska man kanske inte vara alltför tvärsäker om färgerna för det kan finnas undantag. Förmodligen var det inte helt omöjligt
att direkt från fabriken beställa märket
med avvikande färg redan 1921. Det finns
exempel som har gul eller mörkröd botten
på märket och som aldrig har förekommit
officiellt på någon modell. Det sägs faktiskt att W O Bentley själv var positiv till
att köparen fick bestämma färgen under

Cricklewoodtiden. Sannolikt kunde Bentleyköparen med bestämda önskemål om
färgen på emblemet få sin önskan tillgodosedd, möjligen mot visst tillägg på priset.
Det var säkert möjligt även senare - och är
det kanske även idag - att låta beställaren
avgöra färgen på märket. I realiteten har
nog ändå så gott som alla bilar från 1933
och senare varit försedda med svarta märken. För de allra flesta köpare är det nog
ingen stor sak utan emblemets normala
färg godtas som den är. (Här kan man erinra om myten om den billiga T-Fordens
karossfärger. Det sägs att man kunde få
den i vilken färg som helst bara man valde
svart.)
RÖTT – GRÖNT – BLÅTT - SVART
Men så hände
något
en bit in på
1980-talet
när den nya
Bentley Mulsanne
och
framför allt
Mulsanne
Turbo återuppväckte ett nästan helt avsomnat intresse för Bentley. Det var turbons tid som nu hade kommit. Mulsanne
Turbo behöll visserligen sin svarta botten
på emblemet till en början. Det var först
med den vidareutvecklade varianten Turbo
R (=Roadholding) 1985 som det röda märket kom tillbaka. Turbo R och Turbo RT fick
det röda märket. Den röda färgen skulle
stå för passion, sa man då hos Bentley
Motors. Bakom den röda färgen står också
att det här är prestandamodellerna i serien
med sina kraftiga motorer och perfekta
väghållning. Men sedan blir inte logiken
lika tydlig för även Continental R fick rött
märke vid introduktionen 1991. När man
1993 skulle ersätta två saloonmodeller,
snikvarianten Eight samt Mulsanne S, med
en enda ”ny” modell i gammal tappning
fick den heta Brooklands efter den kända
racerbanan i England där många Bentley
har satt hastighetsrekord. Trots att den nu
skulle vara Bentleys instegsmodell hade
den goda prestanda och många fina de59 - RREC
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taljer som gjorde den klart prisvärd. Associationen till Brooklandsbanan och de engelska racingteamens färg British Racing
Green var troligen skälet till att märket
på den lackerade motorhuven nu försågs
med grön botten. Märkligt nog användes
den gröna färgen bara på den första årgången av Brooklands för 1994 fick den,
trots ännu bättre prestanda, i stället ett
svart märke. Det svarta märket skulle i
fortsättningen enligt fabriken stå för daring, byggt på sådana värden som sportighet och mycket goda prestanda, något
som den nya Brooklands också levde väl
upp till. Cabrioletvarianten Azure, som introducerades ett år senare fick sin egen
färg, ett blått märke, säkerligen inspirerat
av färgen på det azurblå Medelhavet där
många av dessa öppna bilar kom att glida
omkring i lyx och elegans.

I katalogen för 1997 skrev reklamfolket
hos Bentley så här:

”Alltigenom Bentleys hela historia har
det bevingade B:et prytt Bentley-fronten
på några av världens mest eftertraktade
sportbilscoupéer. Linjeskön elegans, högsta hantverkskvalitet och stora kraftreserver är tydliga tecken på goda gemensamma egenskaper hos de här bilarna. Den
här sportbetonade linjen går tillbaka till
LeMans-racerbilarna på 1920-talet och de
tysta sportbilarna på 1930-talet och ända
upp till dagens avancerade högpresterande maskiner. Med införandet av modellen
Continental SC finns det nu fyra varianter i Bentleys tvådörrarsutförande. Valet
utmärker den spridning i körupplevelser
som en Bentley Continental-ägare kan efterfråga, eftersom varje modell tillhandahåller olika vägar till den hänförelse och
Från mitten av 1980-talet hade man all- kundtillfredsställelse som bilfabrikanten
mänt börjat använda helt rödfärgade lo- eftersträvar.”
gotyper av Bentleymärket i reklamtrycken,
oavsett vilken modell marknadsföringen Bentley Continental R coupe har nu en grön
avsåg. Våren 1997 moderniserade man badge som visar att här har vi en trygg,
Bentleys företagslogotyp genom ett be- säker och kraftfull sportcoupe som klarar
vingat silverfärgat märke mot grön botten fyra personer i full bekvämlighet. Det är
och en tjock omgivande guldkant. I sam- bilens kompetens i alla avseenden som
ma veva ändrades Rolls-Royce företags- utmärker den som en efterträdare till alla
logotyp till två rundade fyrkanter (som eleganta Bentleys sportbilar från förr. För
gamla TV-skärmar), en med två hopvävda den krävande Bentley Continental T-föraR mot blå botten och en med The Spirit ren finns 420 hkr som bör tillfredsställa de
of Ecstasy mot ljusgrå botten. Varför så allra flesta och där har man valt en svart
radikala förändringar gjordes just här och botten för Bentley-emblemet, ett sätt att
nu har väl inte fabriken lyckats förklara utmärka den som en bil med yttersta top�med önskvärd tydlighet. Det ursprungliga prestanda. Bentley Azure däremot har en
Rolls-Roycemärket med en fyrkant på hög- blå botten på sitt märke för att därmed stå
kant, med Rolls över och Royce under de för en mer avspänd och bekväm framtotvå sammanvävda R:en, har ju varit med ning och stil, där såväl förare som passaoss ända sedan 1904. Tack och lov sitter gerare kan njuta av en behagfull cabriolet
det gamla märket än idag på alla Rolls- med högt skönhetsvärde. Sist tillkommer
den nya varianten Bentley Continental SC
Roycekylare!
som enligt katalogen med exceptionell stil
1997 blev mesh-grill standardutförande på förmår vara både coupe och cabriolet på
alla Bentleys modeller i stället för stående en gång. Den blev nu ensam bland Conribbor, som har varit regel sedan 1930-ta- tinentalmodellerna om att ha röd badge.
let, bortsett från instegsmodellen Bentley
Eight på 1980-talet som var unik med sin BARA SVART IGEN
mesh-grill i enklare utförande. 1997 hade
man också rött märke på både Bentley När Bentley Motors släppte värstingversioContinental R och T medan Azure behöll nen av Bentley Continental T 2000 hade
blått.
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man skrämt upp den gamla V8:an till 440
hkr i en bil som lanserades som Special
Commission från Bentley Bespoke som
också kallas Bentley Mulliner (fastän alla
bilarna gjordes på fabriken i Crewe). Något mer prestandaorienterat fanns inte att
köpa vid den här tiden. Ändå försedde man
den här specialaren med ett svart emblem,
svartare än svart, som man uttryckte det
i broschyren för att betona det här var en
serie i bara ett enda exemplar med exakt
det här utförandet. Även om de kunde bli
väldigt olika utförda hade alltid alla exemplaren av de här starkt modifierade Special Commission-värstingarna minst en sak
gemensam – det svarta märket!
Så kom Bentley ut med sin helt nya Arnage 1998 och nu hade man lämnat den
gamla Rolls-Royce-V8:an till förmån för en
modernare 4,5-liters V8 som hade BMWbakgrund, för övrigt precis som V-12:an i
systermodellen Rolls-Royce Silver Seraph.
Motorvalet i Bentley Arnage var nog inte så
lyckat för bara ett år senare kom den uppenbarligen för tidigt utmönstrade starka
6,75 liters V8:an från 1959 tillbaka i något
som man markerade med att det här var
en Red Label Bentley medan 4,5-liters V8Arnage nu fick tilläggsbeteckningen Green
Label. Därmed var Bentley tillbaka där det
en gång började på 1920-talet med att det
röda emblemet signalerade en starkare
och sportigare version. Den röda färgen
på emblemet följde med till Arnage R som
2002 ersatte Red Label medan den ännu
vassare Arnage T fick en svart ”label”.
När man från 1971 införde färgade Bentleyemblem på navkapslarna var de genomgående ett kromat B på svart botten
men även här finns undantag. Om man
hade valt en fälg med separat Bentleyemblem kunde man välja till exempel röd botten för att matcha färgen på kylaremblemet men jag tror inte att detta har gjorts
särskilt konsekvent. Märkligt nog hade till
exempel de 60 stycken Bentley Turbo S
(för Supersports?) som gjordes 1994 röd
badge på motorhuven men svart bakgrund
på emblemen på standardfälgarna medan
drottning Elisabeths unika State Limousine

från 2002 har röd botten på hjulens fälgcentrum! I hennes fall tror jag att färgvalet
styrkts av att det passar till den målade
coachline som har använts sedan hennes
första bilar på 1950-talet, en klarröd nyans kallad vermillion.
Det är inte så lätt att se logiken i de färgval
på märket som Bentley har gjort genom
tiderna. Är det den svarta färgen som utmärker högprestandamodellerna eller är
det den röda? Eller båda?
Den nye ägaren Volkswagen hade inte bara
tagit över Bentley för att fortsätta i gamla
hjulspår. Volkswagen har satsat stort på
helt nya och annorlunda Bentley-modeller,
utvecklade ur Volkswagens kunskapsbank
och ibland också med användning av redan
utvecklad teknik hos Volkswagen, Audi,
Seat, Skoda, Lamborghini och Bugatti,
som alla sover under samma hatt numera.
De nya Bentley Continental GT, Continental GTC och Continental Flying Spur ståtar
alla med otroliga prestanda som till exempel en toppfart på över 300 km/tim. Det
moderna företaget Bentley Motors har i sin
nya framtoning under Volkswagen Group
genomgående hållit sig till ett och samma
Bentleymärke med svart botten. Trots att
man har hottat upp de senaste modellerna
i Speedversioner och tagit fram en verkligt
grön version av Continental Supersports
som går på FlexiFuel miljöbränsle och kunnat sänka koldioxidutsläppen betydligt, är
det alltjämt det svarta märket som har fått
råda rakt över. Det verkar som om det gäller även för den allra nyaste stora Bentley
Mulsanne årgång 2010. Skulle man därmed ha bekräftat filosofin från 1990-talet med att det är den svarta badgen som
markerar de snabbaste versionerna? Alla
modellerna kan väl inte vara den snabbaste?
Det är svårt idag att känna av historiens
vingslag om man ser tillbaka till 1924-29
och Bentleys 3-litre Speed Model i en tid
då Red Label stod för mer sportighet och
högre fart. Eller låt oss bara gå tillbaka
drygt tio år när Bentley Arnage Red Label marknadsfördes som den snabbaste
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versionen. Borde då inte dagens Bentley
Continental GT i Speed-utförandet i konsekvensens namn också ha röd badge?
Kanske väntar man till 2019 med den slutliga versionen av det röda märket men då
som Bentleys hundraårsjubileumsmärke?

Leverandør av laboratorieinstrumenter
-

for partikkelanalyse.
Partikkel-diameter
Overflate
Porositet
Egenvekt

Kontakt
Tom A. Brubak
+47 69 28 79 90/+47 90 83 86 70
brubak@microtek.no
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Annesofie & Thomas Pasfall

Thomas Pasfall Collection · Munkebo Kro · Fjordvej 56 · 5330 Munkebo · Telefon 65 97 40 30
www. thomaspasfall.dk · munkebokro@pasfall.dk

GJØR DET SELV: Nye bremseslanger
Tekst og foto Hans Edvard Sunde

Bremserørskappe
Shadow- og Spirit-generasjonen har avanserte nivåregulerings- og bremse-systemer. Systemene opererer
under høyt trykk. Trykket går i rør frem til bremsene
ved hvert hjul. I og med at hjulene beveger seg i forhold til bilkroppen, må trykket et lite parti føres gjennom bevegelige slanger. Slangene er armert med stål
for å tåle trykket. Dette stålet ruster og ekspanderer
innover og tetter snart igjen hele passasjen. Tetting er
oftest et problem når bremsevæske skal i retur. Trykket blir værende ved bremsene og kommer seg ikke
tilbake. Resultatet blir at bremseklossene ikke slipper
helt og bremsene blir liggende på.
Dette er ikke positivt for det allerede voksne drivstofforbruket. Ei heller er det positivt for bremseklosslitasjen. Ofte blir varmgangen så stor at kaliperene også
må skiftes. Muligens takket være den spesielle bremsevæsken RR 363 har man ikke det katastrofale resultat
at bremsevæsken koker og bremsekraften forsvinner.
Etter å ha lest dette er du kanskje glad det er to helt
separate bremsesystemer i disse bilene i tillegg til fotbrekket.
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Stoppskive

Slangehode

GJØR DET SELV: NYE BREMSESLANGER
Nye slanger og bremsevæske koster omlag TIPS: Pass på at du ikke dreier bremserøkr. 3.000,-, betydelig mindre enn å bytte rene rundt sammen med kappene. Mer
hele bremsesystemet. (Tro meg, jeg vet.) rustfjerner og litt banking må i så fall til.
Du trenger 3 fastnøkler i dimensjonen
9/16 tomme. Forsøk deg ikke på dette
med mindre du har rett verktøy.
TIPS: Begynn med å høytrykksspyle bilen
under. Rens deretter alle koplingspunktene med rustfjerner eller lignende. Få vekk
antirustbelegg, som ellers vanskeliggjør
operasjonen.
Skru av bremserørskappene.

Med mothold i slangehodet, skru av stoppskivene. Fjern slangene og montér de nye
i motsatt orden.
Det er 2 slanger ved hvert hjul, alle er festet som på bildet over i begge ender. Operasjonen må altså utføres 16 ganger.
Bremsene må ”luftes” etterpå, men det er
en annen historie.

PRINFO
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Sommerudflugt den 2. juni til Eremitageslottet
og middag på ”Kongemosen” i Smørumnedre.
Jens Kjærulff

Onsdag den 2.juni var alle medlemmer,
især fra Sjælland med kun en uges varsel
inviteret til at deltage i en lille aftentur i
det grønne, hvor vi skulle mødes i Vedbæk
Havn allerede kl. 1730.
Det var Per Thomsen, (Med den kæmpe
blå, åbne Phantom II), der havde taget
initiativ til denne lille aftenudflugt, som vi
lige nåede at få på hjemmesiden, ca. 1 uge
før selve arrangementet.
Det var naturligvis med en smule skepsis,
at der var så kort varsel, men det viste sig
snart, at på trods af at flere måtte melde
afbud, p.g.a. andre aftaler, lykkedes det at
samle 8 køretøjer, med i alt 17 deltagere,
der kørte med i løbet.

På vejen gennem Dyrehaven, så vi i 1000
vis af råvildt, og de fantastiske brede vidder, der i sig selv er ufatteligt smukke.
Ved slottet blev vi budt på en forfriskning
i form af vand, vin, eller øl, og alle fik en
hyggelig sludder, inden køreturen gik videre ad nye smukke veje, langs søer og
gennem skove, gennem Fredensborg, via
Bagsværd, Værløse og Ballerup for at slutte i Smørumnedre, ved Måløv.

Her mødte vi vort forholdsvis nye medlem
Jørgen Andersen (ikke JA fra Måløv) men
Ejer af ”Gråhundbus” m.m. og også ejer af
Restaurant Kongemosen, (KRAK side 125
C5), lige bag ved Toyota i Måløv) og han
bød os indenfor i sin helt nybyggede restaurant, beliggende ud til en meget smuk
Som sagt startede vi på Vedbæk Havn, sø, og med rigtig smukke omgivelser.
og kørte herfra ad smukke veje omkring
Strandvejen, til Rådvad, og videre op til P.g.a Køreturen, og opholdet ved EremitaEremitageslottet i Dyrehaven, hvor der er gen, skred tidsprogrammet lidt, så vi anadgang med biler kun om onsdagen.
kom først over 20-2030 til restauranten,
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Sommerudflugt den 2. juni
og her var vi til gengæld flinke, at bestille
samme menu alle, og
7.marts
- møde i Ulstrup hos Søren markdal
vi fik –
enVinterkomsammen
fantastisk
grillbøf,
tilbehør
1-4.
aprilmed
Auto-Classica-Essen
for tilmeldte deltagere.
og bagte kartofler,
3-5april
Møde
i
Hunt
House
og nød også af gode
21-23.
med generalforsamling, DK-Sektion, Hindsgavl, Fyn DK
tilbud maj
fra årsmøde
vinreolen,
så maj
vi fikkl.en
fantastisk
27
19.00
Bernt Hansen i Rødovre åbent hus.
aften ud
af det,Efterårsløb,
og
12-13.
september
DK-sektion,
blev enige om, at vi
10-11
oktober
–
Teknisk
Seminar,
Tåstrup, DK
vist hellere måtte vi
gentage denne succes
igen, måske en hverdagsaften i august,
så husk at se efter på
hjemmesiden.
Vi takker Per Thomsen, Herlev for det
dejlige arrangement, og vi takker for den gode mad og den gode betjening, vi fik på
Kongemosen. Det kan kun anbefales.
Vi ønsker alle en god sommer
Formanden.

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

Kim´s
Vintage Cars

Gl. Tangevej 2
DK - 8850 Bjerringbro
Tlf. 0045 86 68 41 47
www.kimsvintagecars.dk
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”NORWAY IN A NUTSHELL”
Forberedelserne

Turen starter

Inspirationen kom egentlig under dette års
hyggelige forårsrally på Vestfyn. Jeg talte
med Jens Kjærulf om forskellige rally oplevelser og Jens kom til at nævne at der
for nogle år siden havde været holdt Eurorally i Norge. Uden at være blive beskyldt
for ubeskedenhed kan jeg sige at jeg har
set en hel del af vores klode. Og jeg har
da også været i Oslo, i forretningsøjemed,
de første 50 gange. Og såmænd fløjet til
Nordkap. Men jeg havde aldrig set fjordNorge, og heller ikke Bergen (hvor rygtet
siger det regner 300 dage om året ).
Så jeg spurgte Jens om han ville sende mit
programmet fra Euro-rallyet i Norge. Min
erfaring er jo at man på RR rallyer tilrettelægger de kønneste ruter og ind i mellem får adgang til nogle spændende, ellers
utilgængelige steder.

Første morgen var der stor dejlig morgenmads buffet, og så lå Norge for ens fødder.
Med GPS navigatoren sat diskret på Silver
Cloudens bakkebord mellem forsæderne,
blev vi hurtigt guidet ud af Oslo. Vupti! så
var vi ude på landet. Og så begyndte det
at regne. Hmmm. En våd start på turen.
På med vinduesviskerne. Efter 10 minutter
stod de pludselig stille. Lige midt i synsfeltet. Ikke godt. Ind til siden. Studere manualen.

Ikke så lang tid efter Vestfyns rallyet dukkede en kuvert op, frankeret med hele 48
kr. i frimærker, indeholdende al materialet
fra det norske Euro-rally. Jens havde holdt
ord.
Ergo kunne planlægningen gå i gang. Jeg
så på ruten. Første udfordring. Den startede i Haugesund, hvortil deltagerne i Eurorallyet var kommet sejlende fra England.
Haugesund var jo ikke lige det mest naturlige udgangspunkt for en københavner
som mig. Så jeg lagde en plan med udgangspunkt i Oslo, hvorfra man skulle køre
direkte til Hardanger fjorden, som var dér
hvor Euro-rallyen dengang havde første
overnatning i Norge. Planen blev lagt og
jeg inviterede min voksne søn med på tur.

Se nu opstod et af de der herlige RR øjeblikke. Det viste sig at Silver Clouden er så
raffineret indrettet at der er en overophedningsmekanisme som slår vinduesviskeren
fra ved overbelastning. Der stod endvidere
at når el-motoren var afkølet ville vinduesviskeren virke igen. Så vi kørte ud på
vejen igen, og sandt nok, da vi prøvede
vinduesviskeren efter 10 minutter, gik den
i gang! Imponerende! Engelsk ingeniørkunst når det er bedst. Lige indtil man funderer over hvorfor de gode herrer så ikke
startede med at sætte en kraftigere motor
i, så der ikke kunne ske overophedning.
Årsagen til at jeg aldrig har set en anden
bil med en sådan sikring er at alle de andre bilers vinduesviskere aldrig er blevet
overophedet.
Denne lille episode gav, undertegnede
nogle sommerfugle i maven. Der lå 1600
km landevej forude, som helst skulle nås
på 4 dage hvis vi skulle nå den rigtige færge hjem. Jeg har jo haft mine oplevelser
med at køre RR i England, og havde på fornemmelsen at der nok var noget længere

Første tip:
Sejl fra København til Oslo! Det er der flere gode grunde til. Ikke mindst økonomi. Danmark er dyr, men dejlig. Norge er dog endnu dyrere. Så en ”pakke”
med transport af bil, overnatning i en lækker kahyt med eget bad og toilet samt
tre retters menu er meget billigere og meget behageligere end at skulle køre op
til Norge ad de svenske motorveje. Det er en lille krydstogts oplevelse i sig selv.
Især i juli måned hvor vi sejlede. Strålende vejr, og klientellet på Oslo båden kom
fra alle verdens hjørner; der var japanere, amerikanere, italienere og alle mulige
andre. Rigtig international atmosfære. Det var en sjov og afslappet måde at
starte ferien på.
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”NORWAY IN A NUTSHELL”
mellem RR kyndige i de norske fjelde end
på de engelske moors. Fy skamme! Til
min og måske også jeres milde forundring
forløb resten af ferien helt uden nogen
problemer af mekanisk art overhovedet.

det blev til nogle rigtige photo ops som
f.eks. ved Fjærlands fjorden (billede2). Vi
sluttede dagen i Geiranger. Der lå det obligate kæmpe krydstogtsskib længst inde
i fjorden. Det var ved at samle de 2000
passagerer ind til sig efter alle deres dags-

Andet tip:
Sørg for at få en grundigt ”service eftersyn” lige inden afrejse. Det havde jeg sørget
for. Jeg er sikker på det var en stor delen af årsagen til den vellykkede tur. Det
nærmeste vi kom en krise var kolonnekørsel fra fjeldet og 1100 meters fald i højde
i en lang række hårnåle sving ned til Geiranger. Uanset motorbremse og forsigtig
kørsel var den gamle dames bremsebelægninger meget varme. Men de holdt.
udflugter, og så blev der lidt mere roen i
byen. Geiranger fjorden er vist udråbt til
Verdens smukkeste sted af Condé Naste
Dag 1: Oslo til Utne ved Hardanger fjorog af samme årsag et sandt turist mekka.
den. Tværs over Norge på en dag.
Undervejs opleves Hardanger Vidda. 100
Dag 3: Fra Geiranger – Bergen: Rekorderkm arktisk vildnis; selv midt i juli ligger der
nes fjorde
Ruten:

Tredje tip:
Hvad gør man når man ikke har et krydstogtsskib og gerne vil opleve den verdensberømte Geiranger fjord? Man tager regionalfærgen fra Geiranger by til Hellesylt. Med bil. Det tager 70 minutter i sindigt tempo og man kommer forbi alle de
berømte vandfald.
sne og is rundt omkring oppe højfjeldet.
Undervejs gjorde vi stop i Geilo, et kendt
ski sports sted, og på vej ned fra fjeldet
så vi Vøringsfossen, måske Norges mest
imponerede vandfald. Dagen sluttede med
en færgetur over Hardanger fjorden, fra
Kinsarvik til Utne.50 meter fra færgelejet i
Utne lå hotellet. Det er fra 1722 og påstås
at være Norges ældste. Utne er en bedårende lille flække; ligger nærmest som en
ø ud til fjorden, langt fra alfarvej.
Dag 2: Fra Hardanger over Sogne Fjorden
til Geiranger fjorden: Fjordlandet på tværs
på en dag.
Denne dag startede med en færgetur over
Hardanger fjorden, og så fortsatte vi nordover, måtte krydse Sogne fjorden (Norges
største fjord) med endnu en færge og videre nord, op og ned ad fjelde. Her fik vi
lov til at prøve kræfter med de første par
lange vej tunneller. Utrolig smukt landskab

Turen sydover blev således til en rundtur.
Det var fantastisk at starte dagen med
fjord sejladsen. Derefter fortsatte vi ad
de snoede veje sydover. På E-39, hvor der
visse steder er flere kilometer med vej
kun1½ vejbane, selvom der både før og
efter var store, flotte tunneler med masser
af plads ! Vi sejlede for anden gang med
en færge over Sognefjorden. Og for første
gang var den ikke sejlet lige for næsen af
os. Rekorderne? Turen bød på Europas dybeste sø (Hornindalsvatn, 514 m) og Norges dybeste fjord (Sognefjorden, 1.308 m
dyb). Tidligt på eftermiddagen ankom vi i
strålende solskin til Bergen. Vi tog straks
Floybanen op ad fjeldet og kunne stå og
kigge udover den smukke by. Som gamle Hansestad, og med Bryggen midt inde
i byen var der en fantastisk stemning af
havneby. Mere ægte end både København
og Oslo. Det blev til en hyggelig aften.
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Dag 4: Bergen – Oslo: Tunnelernes dag
Under indtryk af at der var 600 km og at
der skulle checkes ind til færgen kl. 16.00
var vi oppe og ud af døren inden kl. 7.00.
Det blev lige til lidt fotografering af Rollsen
på en menneske tom Bryggen. Og så af
sted ud af byen. At kunne køre fra Bergen til Oslo, uanset tidspunkt på året, er
faktisk en relativ ny foreteelse. Det forstår
man når man har prøvet turen. Vi opgav
simpelthen at tælle tunnelerne. Så mange
var der. Kronen på værket er Lærdalstunnelen. Den er 24,5 km lang, blev først
færdig i år 2000 og overhalede dermed
Gotthard tunnelen. Som en optakt til den
kørte vi først igennem Gudvangstunnellen;
den er kun på 11,5 km. Og bagefter var
der Flenja tunnelen på 5 km. I alt bliver
det til 43 km tunnel i løbet af kun 51,5 km
landevej. Ikke en tur for de klaustrofobi-

ske! Der er derefter flere valgmuligheder
sydover til Oslo; vi valgte en tur igennem
den skønne Hemsedal. Vejene var så fine
at der såmænd også blev tur til en vandring op og ned af Karl Johan, inden vi tog
færgen hjem.
Efterskrift
Fjord-Norge byder på natur i absolut
verdensklasse. Og på fire dage kan man
opleve nogle af de flotteste fjord, fjelde,
vandfald og natur som Norge har at byde
på. Tænk at så smukt et land og så flot
en natur ligger lige for fødderne af os. Jeg
kan varmt anbefale at man tager på sin
egen Euro-rally til vores hyggelige naboer
i nord. Husk blot at spare op inden.
Jesper Jarlbæk

”Norske originaler”
Toms har deres danske originaler. Nordmændene har også deres små særheder.
o ”Skulle det være en hotdog med rejesalat?” Den ene dag skulle vi have en hurtig
frokost. Så medens vi tankede op bestilte jeg to hotdogs. De kom med rejesalat
på. Et øjeblik troede jeg at min udtale af ”Rå løg” på en eller anden måde var
blevet til ”Reje salat”. Jeg erfarede sidenhen at hot-dogs med rejesalat på er en
norsk specialitet. Værsgo’ og nyd!
o Rigtige mænd behøver ikke vejkort: GPS er meget fint, men det bedste overblik
fås nu med et vejkort. Husk dog at køb det før I begiver jer ud på fart i Norge. Efter at have prøvet lykken på 3 benzintanke og ligeså mange supermarkeder opgav
jeg jagten på at finde et vejkort.
o Sur mine fra barnsben af? Det ved jeg ikke om alle nordmænd er. Men det er en
svær start på livet når man i det ny-norskes tjeneste skal gå i ”skule”.
o Aggresive sikkerhedseler? Det ved jeg ikke, men der blev flittigt advaret på
vejskiltene om ”Hugs bilbelte”.( Det er nu også så voldsomt at spænde hele bilen
ind….)
o En anden måde at stave på? ; et ekstra ”k”: butikk. Et sparet ”m”: velkomen.
o Har nordmændene svært ved at stave? Måske. Vi talte (mindst) fem måder at
stave kirke på (kirke, kirka, kjerka, kirkja, kyrk).
o Nyttiggørelse af den lange mørke vinter?: vi passerede flere butikker i de små
byer hvor der på facaden stod ”Husflid”.
o Norsk beskedenhed? Ved bjergkørsel i USA og Frankrig oplever man typisk at
der udenfor byen står hvor højt den ligger, at ved passage af et bjergpas er højden angivet når toppen passeres, og at man på ingeniørarbejder såsom tunneller
kan se byggeåret. Vores norske venner er tavse om alle disse ting.
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SOS
SOS (Spørsmål og svar)
Tekst og foto Hans Edvard Sunde

Var Sir Henrys etternavn ”Runnicles” slik
det står på side 56 i ”Dubious News” nr.
1/2010?
Undertegnede har aldri sett denne påstanden noe sted tidligere. Det hadde vært en
morsom anekdote dersom den var sann,
men det er mye som tyder på at den er
usann.
Sir Henry var en særdeles uheldig og meget fattig møllersønn. Faren mistet sin
møllerpost, forlot familien og gikk siden
personlig konkurs. Konkurspapirene er bevart og det fremgår at Henrys far het Royce til etternavn. Om dette kan en lese i den
engelske Bulletinen noen nummer tilbake.

somhet under navnet ”Royce” lenge før
han møtte Rolls.
Faktisk var det selskapet ”Royce” som bygget bilene også en stund etter at bilene ble
solgt som Rolls-Royce. Den første avtalen
mellom de to var nemlig kun en salgsavtale. Siden fusjonerte de sin bilvirksomhet
i det nye selskapet ”Rolls-Royce”.
At de to herrer, etter fusjonen av to selskaper som altså het henholdsvis ”Rolls” og
”Royce”, skulle kalle seg Rolls-Runnicles er
svært merkelig, for å si det mildt.
Det ser dessverre ut til at vårt kjære blad
”Dubious News” har kommet i skade for å
trykke en historie som bare er sprøyt.

Det er også et faktum at Henys mor skiftet
navn da hun giftet seg, til Royce. Navnet Til hver og en, eller som kong George den
Royce ble da også hugget i stein på hennes femte skrev i sitt adlingsbrev ”To All and
Singular”: han skal kjennes som ”Sir Fregravstøtte.
derick Henry Royce”!
Selskapet het aldri Rolls-Runnicles slik
”Dubious News” hevder. Det riktige er at
Royce drev sin elektro- og heisekran- virk-
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Var ”The Spirit of Ecstacy” basert på Sir
Henrys muse?
Vel. Her har nok ”Dubious News” igjen
vært litt for raske på side 33 i nummer
3/2009. Vel var figuren indirekte basert på
en muse og vel hadde Sir Henry en sykepleierske som han hadde et nært forhold til,
men derfra er det et stykke til at Sir Henry
fikk laget en statue av sin muse.
Også her finnes mange kilder som sier noe
helt annet. Det begynte med at bilene fra
Henry Royce ble levert uten radiatorpynt.
Eierne begynte å montere kjølerfigurer og
det var alt fra tegneseriefigurer til usømmeligheter. Det var ikke uvanlig å ha statuer av sin elskerinne på kjøleren.
En slik var John Walter Edward DouglasScott-Montagus figur ”The Wisper”.
Eleanor Velasco Thornton, sto modell. Hun
var Montagus sekretær og fordi hun siden
fødte hans barn, nødvendigvis også hans
elskerinne. Kunstneren var Charles Sykes.
Montagu kjørte rundt med ”The wisper”

The Wisper holder en finger til munnen
som for å si ”Hysj” om det hemmelige
forholdet til Montagu. At Sykes siden utviklet ideen ses av de tre figurene.
på sin Silver Ghost og direktør i RollsRoyce, Claude Johnson, likte ”The Wisper”
og ba Sykes lage en offisiell radiatorpynt
til Rolls-Royce. Dette ble skulpturen som
skulle bli standard på Rolls-Royce og som
Sykes kalte ”The Spirit of Speed”, men
som Johnson ga det mer megetsigende
navnet ”The Spirit of Ecstacy”.
”The Spirit of Ecstacy” var ikke basert på
Royce sin muse og var ikke hans ide. Faktum er at Royce hatet enhver kjølerfigur.
Han mente panserlinjen ble ødelagt. Royce
selv, ville aldri ha noen figur på sine biler
og han insisterte på at figuren forble ”optional extra” i prislisten, selv om den de
facto ble standard fra omkring 1912.

John Walter Edward Douglas-ScottMontagu
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En utfyllende artikkel om dette emnet kan
leses i kommende engelske Bulletin.

Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1975 eller før:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
525.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
538
783
965
1.145
1.317
1.509
1.743
1.977
2.091
2.396
2.679
kr. 1.330

Ansvar
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1976 til og med 1983:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
1.323
1.927
2.374
2.817
3.240
3.712
4.289
4.863
5.143
5.893
kr. 3.988

Ansvar
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
kr.

0

w 25% rabat ved indtegning af flere veteran- eller klassiske køretøjer.
w Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er
mindst 35 år.
Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk
Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Massiva material
Naturliga ytor

www.gad.se
Återförsäljare i hela Sverige på vår hemsida.
G.A.D S. Kyrkogatan 16 621 56 Visby Tel: 0498-248230

www.gad.se

MEDLEMSANNONSER
TILL SALU
Rolls-Royce Silver Cloud 1958
Chassi nr SFE 21

Rolls-Royce Silver Wraith 1955
Chassi nr DLW 124

Är Du intressserad av någon av dessa mycket välhållna bilar, som samtliga är
i mycket gott skick, ring 0046 -(0)705-45 19 81

“BIL SÆLGES”
Rolls Royce Silver Shadow I
årg. 1970
Caribean blue
Renoveret og reg. i sept. 2007
alt i udstyr
venstrestyret
priside kr. 280.000,Jens Olsen
55 38 62 61
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“BIL SÆLGES”

”Bentley S2 Continental James Young”
Håndbygget i aluminium, og 1 ud af kun 8 produceret. Denne Bentley er endvidere unik- med fuldlængde soltag. Driftssikker og smuk i “Regal red”, med god historie. Fantastisk let og behagelig at køre med originalt automatgear, servo styring, servo bremser, elruder, 6300 ccm V8 osv.
Den blev coachbuilt af James Young Ltd. i 1960 til Lord Cadbury, fra det
engelske overhus (familien bag Cadbury-Schweppes imperiet, verdens største
slikproducent). Bilen blev bestilt efter specifikation, hos Jack Barclays
showroom, på Londons Mayfair square
Læs om den på www.dvmc.dk månedens bil marts 2009 Gearkassen er nyrenoveret.”
Kontaktinformationer
er:
”Hans Jørgen Enemark tlf. 40613697 (86293697) Postnr 8310” ”enemark@privat.dk”
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Bestyrelsen RREC Danish Section
Formand:
Ansvarsh. redaktør
Jens Kjærulff
Nordvestvej 12
3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
email: familien@kjaerulff.net

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

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

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

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

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

Den norske seksjonens styre og funksjonærer
Styreleder Åge Antonsen
Mobil 97577464
age.ant.rrec.no@gmail.com

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

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

Varamedlemmer
Niels Skov Jørgensen
Tel 35945045 Mobil 905 34 393
Niels@nokadesign.no

Styremedlemmer:
Tom Brubak
Tel 69287990 Mobil 90838670
brubak@online.no

Arne J. Solhaug
Tel 69922253 Mobil 917 75 829

Redaktør
Hans Edvard Sunde
Tel 67109000
Sunde@Sunde.tc
Besiktigelsesmann Oslo
Emil Stenstadvold
Tel 67139051 Mobil 97657745
Besiktigelsesmann
Trondheim
Per Ramsøskar
Tel 72 58 55 84

Svenska Sektionens styrelse och funktionärer
Ordförande Lars Nord
Burvägen 2, 15270 SÖDERTÄLJE
Tel 08-55080230, 070-3957558
nord-lars@hotmail.com
Ordinarie ledamöter
Kassör Karl-G Giertz,
Tel 08-530 240 64,
0705-22 92 58
kalle.giertz@telia.com
Håkan Johansson Tel 013 – 730 66,
070 – 590 55 58
hj@nvbk.se
Roberth Nironen, sekreterare och webmaster
Tel 026-19 36 39, 0703-99 17 65
roberth.nironen@telia.com
Jan Segerfeldt, redaktör
Tel 031-29 29 46
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Anders Malmqvist
Tel 08-18 35 11, 0704-97 28 20
anders@malmqvist.net
Mona-Lisa Illingworth
Tel 0524-21 310, 0705-38 96 95, cloud1@telia.com
Suppleanter
Per Östlund
Villa Sjöhammar, 77499 BY KYRKBY, 070 5374330
per11@telia.com
Rune Johansson
Gärdesrundan 3, 69332 DEGERFORS
Tel: 0586-44247 076-2247705
Revisor Claes-Thure Flinck
Revisorsuppleant Barbro Hiderström
Valberedning
Göran Berg, sammankallande
Kjell Andersson, Clifford Hellzén

NYA MEDLEMMAR
Den norske seksjonen:
Svein Ottar Andersen, Stadionvegen 28, 6260 Skodje
Hanne Enger, Nordengkollen 45, 1396 Billingstad
Vi ønsker velkommen til teknisk seminar og Rally Vestfold.
Svenska sektionen
Björn Sundqvist, Vidkaprifiolen 20, 42333 Torslanda, Bentley R-type, 1952
Johan Enocsson, Grevhagen 20, 11453 Stockholm, Bentley Turbo R, 1994
Bengt Persson, Ängsgatan 6, 33230 Gisslaved, Rolls-Royce Silver Shadow, 1970
Eva & Ola Germundsson, Solgläntan 8, 461 00 Trollhättan
Vi önskar Er hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av
klubbens arrangemang
Den danske Sektion
Vi vil byde velkommen til nye medlemmer:
Jens Røder, Furesøvej 71, 2830 Virum.
Vi ønsker Jer velkommen i klubben, og håber I må få stor glæde af
medlemskabet.

Annonsregister
Auto-Askim
Bentley
Bil & Industribromsar
Bil & Maskin KB
Engers Frimerken
English Car Care
GAD
Kim Vintage Cars
Mikrotek, Leverandør av laboratorieinstrumenter
Norrorts Bil & Van Service
Munkebo Kro
Nynas AB
PASCO AB
Prinfo Alfredssons AB
Self System AB
Rohdins Automobile Service AB
Veteranforsikring Danmark
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GE ETT BUD!!

Aldrig tidigare har Du kunnat köpa en finare bil till lägre pris

Maserati Royale 1989, Grafitmetallic med vacker
magnolia skinnklädsel. Obs! Endast körd 1 900 mil.
En alldeles unik bil, som tillverkats i endast 48 exemplar, helt för hand för stadsöverhuvuden och personer som Pavarotti.

Aston Martin Virage Volante 1991. Premiärbilen
från Birmingham utställningen. Unik bil, endast
tillverkad i Ett exemplar. Körd endast 1000 mil.

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

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

Mercedes Benz SLS 6,3 AMG. Silverfärgad med
klassiskt rött skinn. Årets bilhändelse
och helt fabriksny.

Rolls-Royce Phantom II 3-position drop head by
Ranalah. Gräddfärgad med vacker skinninteriör i
oxblod. Unik 2-dörrars Rolls-Royce, som vunnit
Concour d´Elegance bland 500 bilar. Endast 2
tillverkade. Bilen har genomgått en 4 000 timmars nut and bolt restoration.

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
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