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

Formandens hjørne.
Når denne Bulletin Nr. 2-2011 udkommer,
er det allerede et par uger siden, at vi
gennemførte vort forårsrally, som i år blev
afholdt på Hotel Koldingfjord, Kolding.
Referat vi følge i næste nummer.
Men Husk!, at der efter kort tid vil være
mulighed for at se billeder på RRECDK’s
hjemmeside,
under
afholdte
arrangementer.
Samme hjemmeside vil også altid
indeholde de sidste nye små meldinger
om nye arrangementer, som måske med
meget kort varsel dukker op som en
mulighed for at være sammen lokalt i
landsdelene
Bemærk!! Ny- 10-års nål er indført.
Som det er alle bekendt, har medlemmer,
efter 20 års medlemsskab, automatisk
fået tildelt en såkaldt 20 års-nål, udført i
messing, som en lidt større nål, end den
normale medlemsnål, indgraveret 20 year.
Men da det er mange år, for nye medlemmer
at vente, er der nu blevet indført en ny 10års nål, som kan erhverves i klubshoppen
for 12 Pund, såfremt man har været
fuldt betalende medlem uden afbrydelse
i –”gæt”..10 år. Se på medlemskortet,
hvornår Jeres eget medlemsskab startede.
Hvis I ønsker en sådan nål, og godkendes
til at modtage den, kan I venligst kontakte
klubshoppen, Linda Housden på tlf.nr. :
0044 1327 811 788 og bestille den.
Sidst jeg deltog i et af de store
managementmøder i Hunt House, for et
par år siden, blev der uddelt ikke mindre
end 4 stk. 50-års nåle, så der er noget at
stræbe efter.
A’propos RREC Clubshop, gør vi alle nye
medlemmer opmærksom på, at Hunt
House er i besiddelse af hele det komplette
arkiv, som man gennem tiderne har
overtaget helt fra fabrikkens historie og
indtil den blev delt op i Bentley og Rolls
Royce i 2002.
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Fra dette arkiv, kan man ved hjælp af
sit chassisnummer på alle Bentley eller
Rolls Royce, samt modelbetegnelse og
årstal, købe samtlige i arkivet, værende
produktionsog
karrosserimæssige
papirer, der lå forud for produktionen.
Så, hvis I ønsker kopi af disse papirer,
vedr. Jeres eget køretøj, kan de også
købes ved henvendelse til Hunt House på
tidligere nævnte telefonnummer.: 0044
1327 811 788
Prisen er få hundrede kroner pr. Sæt,
afhængig af hvilken type der ertale om.
Har I spørgsmål omkring aktiviteter eller
praktiske spørgsmål, er I altid velkommen
til at kontakte bestyrelsens medlemmer pr.
Telefon eller mail.
Alle ønskes en god sæson 2011
Jens Kjærulff, formand DK-section

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
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.
Bilen er nyvasket og prøvekjørt på to langturer.
Alt fungerer som det skal og det er bare
noen få dager til vår grunnlovsdag den 17.
Mai.
Vi er sammen med familie på denne dagen og barnebarna kaller min hvite Silver
Shadow for 17. Mai bilen, og det blir jo å
bruke denne i år også.
Mange av dere vil vel også ta i bruk ”grombilen” på en dag som denne regner jeg
med.
Den 7. Mai hadde vi teknisk seminar hos
Auto Askim A/S og dere finner noen ord og
bilder derfra annet sted i bladet.
Men jeg har lyst til å fremføre at det vi
begynte på for vel to år siden begynner nå
å bære frukter.
Samarbeidet mellom Patrick og Odd er helt
supert.
Det at vi nå i Norge har et verksted med
åpne forbindelser til Royce Service & Engineering, som i sin tur er tilsluttet RollsRoyce & Bentley Specialist Association,
betyr at dere medlemmer trygt kan overlate bilen til Auto Askim A/S og forvente
profesjonell hjelp.
Og jeg vil anbefale at dere tar service på
bilene deres der regelmessig for å slippe
problemer i ”kjøresesongen”.
Dessverre ble det ikke nok deltagere til
vårt vestlandsrally som ble avlyst.
Rune og jeg er litt skuffet over dette og vi
må nok diskutere konseptet og markedsføring. De som var påmeldt har gitt utrykk
for at vi burde forsøke på nytt ved en senere anledning.
Rally Lillehammer blir derfor årets store
begivenhet.
Meld dere på til dette rally som også inneholder årsmøte for vår seksjon.

Den 12. mars var jeg på Gardemoen og
representert vår klubb på landsmøte i LMK.
Der arbeides det med å få i gang en gunstig forsikring for blivende veteraner og
det forhandles med flere forsikrings selskaper om videreføring av LMK`s gunstige
forsikringer.
Har noen av dere lyst til å kjøre veteranbilløp i Vestfold i sommer så skal jeg kjøre
Gladløpet i Stavern som går den 16. Juli
(ca 200 biler) og Grevlingløpet som går fra
Sandefjord til Kvelde den 14. August.
Ønsker dere alle en god sommer.
Åge Antonsen
Forman RREC Norwegian Section
5 - RREC

SCANDINAVIA

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
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,
Nu är sommaren här och allt
vad det innebär av möjligheter till utflykter och träffar.
Vi har redan avverkat årsmötet i Askersund med rally i
norra
Vätternbygden.
Reportage kommer i nästa Bulletin.
Jag tycker det känns jättebra med
att våra lokalrepresentanter är utsedda och att de så snabbt kommit
igång med planeringen av aktiviteter. Det är roligt att vår kalender med aktiviteter är så välfylld
och mera kommer säkert under
slutet av sommaren och hösten.
Själv har jag varit på besök i Hunt
House i samband med den årliga
klubbkonferensen. Mycket trevligt att få
kontakt och lära känna funktionärerna i
RREC och de som arbetar i Hunt House. Här
hoppas jag att många som ej har varit där
tar tillfället i akt när vi arrangerar en resa dit
i samband med ”the Annual” den 17-20/6.
Roligt också att vi tillsammans med den
norska och danska sektionen har blivit utsedda till årets sektion och fått The Section Trophy för 2011. Mycket med anledning av att vår gemensamma Bulletin har
blivit så bra. Stort tack och erkännande
till Jan Segerfeldt och Svante Runberger!!
Det är också roligt och stimulerande att vi
har ett bra samarbete i de nordiska sektionerna. Själv har jag i år inte möjlighet att
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deltaga i några av arrangemangen i de andra nordiska sektionerna, men jag hoppas
andra har möjlighet att göra detta och att
vi på sikt skall kunna utveckla även detta.
Jag önskar alla en fin sommar och många
trevliga utflykter med finbilen. Kanske träffas vi på något evenemang, det vore trevligt.
Och glöm inte att hålla koll på Kalendern på hemsidan för att vara
uppdaterad
på
allt
som
planeras.
Bästa Hälsningar
Lars Nord
Ordförande RREC svenska sektionen

Vår Lars har gått bort
Lars Wass som en av våra äldsta RREC medlemmar gick bort
16 maj efter en kort tids sjukdom. Han blev 76 år.
Lars började sin bana som
korvkioskägare, ett arv han
fått från sin far. Håkan Wolff
och Lars blev tidigt goda vänner och de delade bl a intresset
för korven. Håkan var den som
mosade potatismoset, en produkt som Lars alltid framhållit som en äkta
vara och inte gjort på pulver. Både Lars
och Håkan hade också tidigt intresse för
bilar och dessa bägge intressen höll ihop
deras vänskap. En vacker dag 1962 frågade Håkans syster Marianne varför han
inte presenterat sin gode vän för henne.
Marianne blev snart charmad av Lars. De
gifte sig 1968 och flyttade till Långedrag
där de bott allt sedan dess.
Korvstånden och den fastighet som Lars
tog över från sin far var grunden till ett
fortsatt företagande. Lars var en god affärsman och med tiden utvecklade han sitt
fastighetsbestånd ganska ordentligt
Sin första Rolls-Royce, en tvåfärgad Shadow av 74-års modell köpte Lars tidigt,
långt före han blev medveten om RREC.
Håkan berättar att 1978 tog Lars kontakt
med honom och berättade att de skulle ut
på hemligt uppdrag. Vad det gällde ville
Lars inte säga, det skulle bli en överraskning. Så småningom träffade de ägaren
till denna Shadow och det blev ett köp efter ganska korta diskussioner. Det var en
dröm som Lars närt sedan länge.
Lars åkte gärna runt i sina kvarter med
sin nya bil, mötte han någon som hade ett
liknande fordon blev det ett tutande och
snackande om ädla bilar. På så sätt träffade Lars tidigt Stig Nyberg och Jan Segerfeldt, i stort sett grannar till honom. Jag är
ganska säker på att Stig lockade in honom
i RREC:s svenska sektion. I augusti 1984
ansökte Lars om medlemskap, och med tiden blev han en av klubbens mera aktiva
medlemmar.

Flera rally bär hans signum.
Vem minns inte Wasarallyt i
Vadstena, ett rally där Lars
satt med i rallykommittén. Det
fanns många punkter på programmet, eller vad sägs om ölprovning på hotell Kung Starby, som var vår hemmabas. Vi
hann med att bese Vadstena
slott och deltog i en fantastisk
rallyrundtur. Lite utanför programmet fixade Lars ett besök
på nunneklostret där vi fick möjligheten
att lyssna till deras komplettorium.
Lars har medverkat i flera rallyn och utflykter med vackra bilar bl a i Västkustområdet. Även rundresor i England och övriga
Europa med bl a besök på det utomordentligt vackra bilmuseet i Mulhouse.
Med tiden utökades Lars RR- flotta. Efter
Shadowen, skaffade han en Camargue, en
Silver Wraith, ytterligare en Camargue,
en 20/25, och slutligen en vacker Wraith.
Flera av dem har synts på våra rallyn Det
kan vara svårt att hålla igång så många
bilar, oftast blir några stående och konstrar
då man vill få igång dem. Alla bilarna finns
kvar, stående i sina garage.
Lars hade ett ovanligt gott minne, och ett
stort intresse för Västergötlands historia.
Trots att han inte var med i Svenska Kyrkan, så var hans kunskap särdeles stor när
det gällde kyrkor och dess historia. Detta
var en stor tillgång då jag arrangerade
Bjertorps övningarna med vinprovning.
Lars hade alltid fina uppslag till föredragshållare med intressanta lördagsutflykter.
Många gånger gjorde Lars och jag små
resor för att förbereda intressanta kulturhistoriska övningar vid våra Bjertorpsarrangemang.
Men ändå, en dag är det slut, och vi saknar Lars mycket. Hans vänskap, historiska
kunskaper om hembygden och hans utomordentliga minne är nu borta. Låt oss
komma ihåg Lars för allt det positiva han
stod för.
Svante Runberger
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Håkan Wolff
SCANDINAVIA

EVENEMANGSKALENDER

Luncherna i Stockholm: Som vanligt träffas vi på Belgobaren i Freys Hotel kl 12.30 första måndagen i månaden, 5 september, 3 oktober, 7 november och5 december. För anmälan ring
till Tommy Strömberg, tel 0705-171877.
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 30
augusti 2011 . Välkomna. Kontaktperson Claes-Thure Flinck tel 031-930066

KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG
Danska sektionen
18 juni, Invitation till Jaguarhuset, se sidan 14
2 juli Sommerudflykt, se sidan 11
Norska sektionen
19. – 21. August Invitasjon til Rally Mjøsa – Høsttreff og Årsmøte, se sidan 15
Svenska sektionen
18-19 juni ROCKINGHAM & HQ HUNT HOUSE 2011
Till medlemmar RREC Skandinaviska sektionerna:
Vi organiserar en resa till RREC Annual Rally i Rockingham nästa år, 18-19 juni, med
besök och lunch i Hunt House, Paulersbury för de 4 skandinaviska sektionerna.
Flyg bör arrangeras individuellt till Stansted för Fredag 17 juni 2011.för ankomst på
förmiddagen (Tips: RYAN AIR har från mars 2011 billiga biljetter. Först till kvarn.....
osv).En beställd buss tar oss från flygplatsen till Corby Holiday Inn, avgång kl. 13.00
3 hotellnätter inkl. frukost och middag fredagkväll. Inträde till Annual-fältet inkluderat
för lördag/söndag, då det är kort avstånd från hotell till fältet, tar man sig dit till och
från på egen bekostnad( typ. taxi = £1 per person). Måndag morgon buss till Hunt
House, möjligen med guidad tur, inkl lunch och ca. 17.00 buss tillbaka till flygplatsen
Stansted, för avresa med kvällsflyg.
Kostnad: ca. 200 Euros ( 1.900:- SEK) per person i ”twin” eller dubbel rum.
Det är viktigt att säkerhetsställa/boka rum tidigt, det här är ett special pris vi har lyckats förhandla.Vänligen notera att hotellet vill ha förbetalning och kan inte refunderas!
Begränsat antal platser! Kan ev. bli annat hotell om ej tillräckligt med rum.
För anmälan/intresse: cloud1@telia.com
0524-21310

eller

corniche@telia.com, 070-5389695

11 juni, Bjäreträff, Årets träff börjar på Birgit Nilsson Museet. Kostnaden för inträde,
guidning och spisning enligt ovan är 280 kronor/person (barn under 15 år reducerat
pris) Obligatorisk och bindande anmälan snarast och senast den 3 juni till:
Göran Berg, helst per e-mail: goran.berg@rrec.se, annars per tel: 0708-108118,
RREC
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23 juni - 2 juli, Midsommer World Rally 2011, Automobilhistoriska klubben har fått
den äran att stå som värd för the FIVA World Rally 2011. Rallyt startar 23 Juni i Stenungsund och avslutas 2 juli i Stenungsund.. För mer information se RREC hemsida.

7.marts – Vinterkomsammen - møde i Ulstrup hos Søren markdal

30 juni, Saxå Kammarsmusikfestival, Programmet inleds med en lunchkonsert i Filip1-4. april Auto-Classica-Essen for tilmeldte deltagere.
stads kyrka kl 12 och avslutas med kvällskonsert på Carl Jan Granqvists Saxå Herrgård
3-5april Anmälan
Møde i Hunt
HouseGiertz senast den 13 juni. 0705229258 eller treasurer@
kl
18:30.
till Karl-G
rrec.se.
Förårsmøde
ytterligarmed
ifnormation,
se RREC hemsida
21-23. maj
generalforsamling,
DK-Sektion, Hindsgavl, Fyn DK

27 maj kl. 19.00 Bernt Hansen i Rødovre åbent hus.
12-13. september Efterårsløb, DK-sektion,
26-29
augusti.
Svenska Seminar,
sektionens
internationella
10-11 oktober
– Teknisk
Tåstrup,
DK rally, se sid 10-11

3-13 juli 17 st WO Bentley bilar gästa Sverige. Se programmet på RREC hemsida

29 juni, 3rd International Rolls-Royce & Bentley Rally in Wroclaw. se vidare på RREChemsida eller den polska klubbens hemsida http://www.rollsroyceclub.pl/.
6 augusti Citadellsvängen - Landskrona med omnejd - info Chrisitian Kugelberg, tel
0418-22 92 58
Lördag 13 augusti 2011, Åsunden runt med ”Bosse Bildoktorn” se sidan 12
26 aug-4 sept ENGELSKA RIVIERAN med frivilligt PRE-RALLY GUERNSEY, se sid 10
9-10 september, Garagetrfäff hos Anders Rohdin, mer info se RREC hemsida

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
9 - RREC
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Svenska Sektionens
EVENEMANGSKALENDER
Internationella Rally 2011

För andra gången har Svenska RREC Sektionen, nöjet att organisera ett Internationellt
Rally, under 9 dagar i slutet av augusti och början av september 2011 och inbjuder
härmed alla sektioner av RREC att deltaga!
Detta säsongsrally har vi förlagt utanför Sveriges gränser och placerat aktiviteterna
delvis på Guernsey och dels i sydvästra England, den s.k. ”Engelska Rivieran”, i de
vackra trakterna av Devon och Cornwall. (Eftersom en av organistatörsparten är bördig
från England, lägger vi vår tillit åt dennes kännedom).
Rallyt är i två delar, nämligen de tre första dagarna - 26/29 augusti - på Guernsey (Märk: Denna delen kan endast göras om man deltager i Englands-delen).Obs!
Endast ett fåtal rum tillgängliga för Guernsey. ” En del av Frankrike som föll i havet
och plockades upp av engelsmännen” - denna ö, en värld med dubbel charm! Kanske
som några av er vet, är det mycket smala vägar på ön - en utmaning både för bilar
och förare!
Vi tar snabbfärjan från Poole på fredag den 26:e augusti kl. 14.10, anländer Guernsey
kl. 17.10. Från hamnen blir vi eskorterade till Peninsula Hotell, med utsikt över Grand
Havre bukten, idylliskt placerat på den nordvästra kusten. Detta blir vårt ”hem” under
dessa dagar.
Program Guernsey (med reservation för ändringar):
Fred. 26:e Ankomst Peninsula Hotel, Guernsey
Lörd. 27:e Besök till Sausmarez Manor, Bruce Russell’s guldsmidja. Little Chapel
(ett miniatyrkapell gjort av mosaik). Välkomst reception ”Vin D’Honneur”, för värdskapet står the State of Guernsey, följt av middag där medlemmar från Guernsey
Old Car Club ansluter sig.
Sön. 28:e Besök Fresia center, Maritime Museum, lunch och uppställning av bilarna
på Albert Pier, St Peter Port. Avskedsmiddag i hotellet. Vi har arrangerat en ”magnifik färsk ”Guernsey Skaldjursbuffet”, följt av soppa och val av huvudrätt.
Mån 29:e Avresa med färja till Weymouth , - snabbfärjan avg. 12.30, anl. 15.05.
Ankomna till Weymouth, sätter vi kurs och kör till Torquay (90 Km) och Palace Hotell, där vi kommer att stanna hela tiden under rallyt (6 nätter). Här möter vi upp
med de deltagare som anmält sig för England-delen av rallyt. Hotellet är ett av de
största och mest pretaniösa hotellen i Torquay, omringat av vacker trädgård som
sträcker sig till havet. Med 9-håls golfbana, 6 tennisplatser, inom/utomhus pool,
spa, etc. Vi befinner oss nu på den ”engelska rivieran”!
RREC
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EVENEMANGSKALENDER
Program Devon (med reservation för ändringar)
Mån 29:e Ankomst, check-in och middags-buffet under kvällen
Tisd 30:e Frukost. Konvoj körning (gamla bilar först) till Castle Drogo, lunch Bovey
Castle. Upptäck denna underbara byggnad och stora trädgård. På kvällen, eftersom
vi är i Torquay , en tribut till ”Pang i bygget” (TV serien Fawlty Towers), som ju utspelades här. Först möte i baren, provsmakning av cider (som tillverkas i området),
middag kl. 19.30
Ons 31:e Frukost. Vi kör i konvoj till den lilla staden Bude, kör längst norra Devon kusten, ”afternoon tea” i Saltram (eller Coupton) Castle. Möjligen ett stopp
vid ”Ponny farmen” i Dartmoore. Tillbaka på hotellet, en BBQ middag, men först
”mingel” i baren!
Tor 1:e Frukost. En längre körning till St Austell i Cornwall och ”Eden project”. Vi
tillbringar dagen där och återvänder till hotellet för en Sherry-reception och en
kväll/middag ”mycket typisk brittisk”!
Fre 2:e Frukost. Konvoj till Arlington House & Carriage museum, Barnstable. Åter
på hotellet, det sedvanliga bar-stoppet och 19.30 middag med temat ”Westcountry”
buffet.
Lör 3:e Frukost. Iväg som vanligt i konvoj med körning till Coleton Fishacre House
och besök och en tur på ångtåget till Kingsclear. En liten annorlunda, gammal by
med kullerstensgator, att upptäcka och titta runt i. Åter på hotellet, förberedelser
för ”gala” kvällen, med champagne reception, före middagen och efterföljande dans
till musikgrupp. Dress kod: Formell
Sön 4:e Avresedag! Kör försiktigt och på återseende!

Ett mer detaljerat/specificerat program kommer att färdigställas senare.
Så, å Svenska Sektionens vägnar ser vi fram emot att ses och önskar alla välkomna
att deltaga i 2011’s rally-aktivitet!
Deltagarblankett finns att erhålla på klubbens websida: www.rrec.se ( klicka på
”Kalender”), eller kontakta Mona-Lisa på e-post: cloud1(at) telia.com
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Sommerudflugt 2011

Kærgaardsholm

Lørdag den 2. juli 2011
kl. 10.00

Spøttrup Borg,, se www.spottrupborg.dk

Åbner Dorte & Chresten Elgaard deres hjem for klubbens medlemmer. Vi mødes kl.
10.00 til formiddagskaffe og rundvisning på gården som har både dyrehold og planteavl.
Husk at have lidt praktisk og varmt tøj/fodtøj på/med, idet en del bliver kørsel på vogn.

Kl. 13.00 kan vi spise den serverede frokost. Drikke varer kan købes til sædvanlig

lave jyske priser.

Efter frokosten trænger vi nok alle til at strække benene og vi kører derfor i samlet kortege til Spøttrup Borg (entre kr. 75 pr. person). Når vi har fået dækket vores behov for
dansk historie, så vender vi tilbage til Kærgaardsholm og eftermiddagskaffen.

Prisen for frokost og kaffe er kr. 100,00 pr. pers. der betales på dagen.
Tilmelding senest den 20.6.2011 til Chresten Elgaard på tlf. 9756 6118 eller mobil telefon
4037 7118. Du kan også tilmelde dig ved Søren Markdal på tlf. 8646 3616
eller email: markdal@energimail.dk
GPS Koordinater :
WGS84:N 56° 33.671', E 8° 51.022'
WGS 84 - decimal:56.56119, 8.85036

Chresten Elgaard
”Kjærgaardsholm”
Holstebrovej 484
7860 Spøttrup
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Inbjudan till Åsunden runt med
”Bosse Bildoktorn”
Lördagen 13 Augusti 2011

Program
9:00 – 9:30 Lördagen 13 Aug. Samlas vi på Stora Skottek 3 km söder om Ulricehamn.
Vi bjuder på fika före start.
10:00 Startar vi och kör igenom Ulricehamns centrum och gågata där ”Bosse Bildoktorn” som för övrigt kommer att vara med oss under hela rallyt presenterar klubben
och bilarna. Vi fortsätter sedan till Källebacka säteri. Källebacka är en 1600-tals gård
som fått utmärkelser och stor uppmärksamhet för sin tidstypiska renovering. Här kommer vi att få se något som Ni kommer ihåg långt efter rallyt !
Ca 12:00 Anländer vi till Hofsnäs Herrgård och här serveras lunch, bestående av citronlax med krögarpotatis och romsås. Lunchen avslutas med kaffe och kaka.
Ca 13:30 Fri återfärd till Ulricehamn och Skottek. De som inte tidigare besökt Torpa
Stenhus, rekommenderas ett besök här, som passeras på vägen till och från Hofsnäs.
Vi kommer också att ha ett återfärdsalternativ via Tvärredslund på Åsundens västra
sida på slingriga och vackra små vägar.
16:00 Återsamlas vi vid starten på Stora Skottek.
17:00 Kommer ”Bosse Bildoktorn” hålla föredrag på Skotteksgården (nästgårds) ”Bilar
och människor han mött”
Ca 18:30 Middag på Skotteksgården. Förrätt: Kräfttoast Varmrätt: Tournedos och potatisgratäng med kantarellsås. Middagen avslutas med kaffe och kaka.
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Under middagen kommer vi att ha prisutdelning. Verktygsboden i Borås har sponsrat
klubben med ett fantastiskt prisbord som kommer att lottas ut. ”Bosse Bildoktorn”
kommer även att ha någon klurig tävling under dagen som också kommer att prisas.
Även den som åker längst för att delta i rallyt kommer att belönas.
Kostnader: Deltagaravgift 500,-/person. Barn under 12 år 250,-/Barn. Deltagaravgiften betalas kontant vid starten. I detta ingår: Fika vid start, Lunch vid Hofsnäs Herrgård, Middag på Skotteksgården, visning av Källebacka Säteri samt ”Bosse Bildoktorn”
föredrag mm. (De som väljer att besöka Torpa Stenhus betalar själva inträdet här,
detta ingår inte i deltagaravgiften)
Boende: För de som önskar övernattning finns ett antal rum bokade på Hotell Bogesund, i Ulricehamns centrum. Det finns bokat både från fred. 12/8 till lörd. 13/8 och
lörd. 13/8 till sönd. 14/8. Kostnaden för dubbelrum 995,-/natt och enkelrum 750,-/
natt. Detta bokar Ni själva och betalar direkt till Hotellet. Bokning via www.hotellbogesund.se alt. 0321-154 10 och Ni uppger att Ni är medlemmar i RREC.
Vi arrangerar även en gemensam middag fredag kvällen den 12:e på Bryggan alt. Kallbadhuset båda alldeles nedanför Hotellet.
Anmälan senast måndagen den 1 Augusti till Anette o Kjell Lind. Vi nås på kjell_lind@
swipnet.se eller tel 0321 41608 alt. 0709 820 255. Vi svarar givet vis på eventuella
frågor.
Välkomna till en riktigt fin Rolls-Royce och Bentley dag runt Åsunden med ”Bosse Bildoktorn” önskar Anette o Kjell.
* reservation för mindre ändringar i programmet.

Hofsnäs herrgård
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Invitation

Du har bilen . Vi har rammerne

Glæd mig ved at skabe dette billede

Invitation

D re s s c o d e : d i n flotte Rolls Royce

40Lørdag d. 18. juni kl. 14-17.00
70

I a n l e d n i n g a f m i t 40 å r s j u b i l æu m og min 70 års fødselsdag
s k u l l e d e t g læ d e m i g at s e d i g m e d ledsager.
V i l a d e r p ro p p e r n e s p r i n ge o g s e r verer en Champagnebuffet.

U n d e r h o l d n i n ge n e r p å p l a d s . I kan bare glæde jer.

Tilmelding senest 8. juni p å Jo h a n @ j a g u a r h o u s e . d k e ll e r 47 31416 0

M e d v e n li g h i l s e n Johan Bendixen, Jaguar House A/S
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INVITASJON TIL RALLY MJØSA –
HØSTTREFF OG ÅRSMØTE 19. – 21. AUGUST

Høstens rally er lagt til byene ved Mjøsas bredder, og vil by på glimt fra både relativt
nær industri-historie og tidligere tiders byggeskikker og levekår. Vi benytter også
anledningen til landtur gjennom totenbygdene hvor vi håper våre doninger riktig får
kost seg på idylliske landeveier.
Rallyet vil foregå fra fredag 19. til søndag 21. august
Treffet starter med samling og middag fredag kveld på Honne hotell på Biri.
Lørdag formiddag skal vi besøke Mustad fabrikkers museum på Gjøvik. Etter lunsj
på Brusveen gård runder vi av turen med sightseeing og landtur ispedd noen stopp.
Lørdag kveld avholdes tradisjonen tro vår festmiddag med innslag av premieutdeling
etter dagens innsats fra rallydeltakerne.
Søndag går ferden til Lillehammer og Maihaugen der vi får omvisning blant de historiske
bygningene. Treffet avsluttes med sen lunsj før vi ønsker alle en god tur hjem.
Pris per person i dobbeltrom vil komme på om lag 3.500 kroner. Dette inkluderer
overnatting på hotellet 2 netter samt frokost og middag. Videre er lunsj og omvisninger
inkludert både lørdag og søndag. Det er naturligvis også mulig å ha overnatting kun
lørdag til søndag. Pris vil da komme på om lag 2.500 kroner. Overnatting i enkeltrom
fås mot 150 kr ekstra per natt.
Påmelding:
Frist for påmelding er fredag 8. juli.
Medlemmer av den norske seksjonen har fått vedlagt påmeldingsskjema med Bulletinen.
Påmeldingsskjema kan også hentes på de norske nettsidene, www.rrec.no
Spørsmål og påmelding sendes til Hanne Enger tlf: 928 52 424, epost: hanne_enger@
hotmail.com
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I NÄSTA NUMMER
FULL RAPPORT FRÅN
TJOLÖHOLM

FULL RAPPORT FRÅN
RALLY TIVEDEN OCH
ÅRSMÖTET

RAPPORT FRÅN FORÅRSRALLY

RAPPORT FRÅN SOMMERUDFLUGT
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Bjertorp 2011
text o bild Ann-Charlotte Mårder

Så var det äntligen dags för första vårtecknet i RR´s regi under ledning av vår
duktige vinexpert Svante Runberger. Vinprovningen avhölls traditionsenligt på
Bjertorps slott som ligger på ett avstånd
av c:a 38 mil från Stockholm. Avståndet
utgör i sig inget hinder när man vet vad
som väntar vid ankomsten. De senaste två
åren har vi rest tillsammans med Siv och
Clifford Hellzén, vilket förkortar resan avsevärt i deras underhållande sällskap. Under resan tar vi en kaffepaus. Denna gång
var vädret minst sagt ogästvänligt.
När vi hade dukat upp blåste både
pålägg och kaffekoppar bort. Vi åkte
till ett lugnare ställe och allt var frid
och fröjd.
Vid ankomsten till Bjertorp bjöds vi
som vanligt på afternoon tea med
scones och många andra tillbehör.
Det ger en skön avkoppling efter resan och möjlighet till samvaro med
övriga gäster i sällskapet, som denna
gång uppgick till 27 personer.
Bjertorps slott ligger på Varaslätten
och är Sveriges yngsta jugendslott
från 1914. Det ritades av dåtidens
RREC
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store arkitekt Ferdinand Boberg som även
ritat NK och prins Eugens Waldemarsudde
på Djurgården i Stockholm och uppfördes
ursprungligen för oljemagnaten m m Knut
Henrik Littorin. Slottet är fortfarande bevarat som en privatbostad och som gäst
får man ingen hotellkänsla.
Efter vila och klädbyte samlades vi åter kl
17 för vinprovning i Littorins arbetsrum.
Årets vintema var norra Italien som Svante
så målande redogjorde för i ord och bild.

Provade viner, namn och producent
1
2
3
4
5

Barone Ricasoli Mille855
Castello di Brolio
Fontalloro
Brunello di Montalcino
Montenidoli Carato

2009
2007
2005
2006
2006

Barone Ricasoli
Barone Ricasoli
Fattoria di Fèlsina
Col d´Orcia
Montenidoli

Sangiovese
Sangiovese/Merlot/CS
Sangiovese
Sangiovese Grosso
Vernaccia

Provade viner systembolagets varunummer och kostnad
1
2
3
4
5

Barone Ricasoli Mille855
Castello di Brolio
Fontalloro
Brunello di Montalcino
Montenidoli Carato

2009		
72746
2007		
94711
2005			 94042
2006			 12357
2006			 72234

259.- (3 liter)
329.359.264.209.-

Vinerna i vår provning finns listade ovan, presentera kvällens meny med både hualla finns på ysstembolaget (vid provnn- mor och elegans. Kvällens slottsmiddag
hade följande innehåll:
gen) men någon måste beställas.
Efter vinprovningen var det dags för ett
föredrag, denna gång av Lars-Bertil Nilsson om mynt och medaljer på nätet. Ett
oväntat inslag i föredraget är att man kan
livnära sig på e-bay. Lars-Bertil är en riktig
e-bay-fantast och är Sveriges förmodligen
störste handlare med 31.000 omdömen
och kunder över hela världen. Det gavs
även möjlighet att få sina privata mynt och
medaljer bedömda.

Terrine på lokalt kött
Kvittenchutney, saffran, vattenkrasse
Vin: Valpolicella, Ripasso, producent Alegrini
Oxsvansconsommé
Långkokt plockat kött
Vin: som ovan

Smörbakad kungsflundra
Fänkål, Avrugarom, champagne beurre
Därefter gjorde kvällens showman Anders blanc
Tidfeldt entré. Han är sommelier och res- Vin: Torricella, chardonnay från Toscana,
taurangchef på Bjertorp och kan verkligen producent Ricasoli
Chokladbrulée
Apelsinmarmeladglass,
vitchoklad
och apelsin ganache, pain d´épice
Vin: Recioto della Valpolicella
4 lagrade ostar från Sivans osthandel
Hemgjord marmelad, honung från
Aronssons bigård, karamelliserade
nötter
Under middagen berättade Anders
Tidfeldt om slottet och dess ägarfamilj. Nytt för i år var hans möte
med en 90-årig kvinnlig hotellgäst
som hade arbetat under Littorins tid.
Middagen avslutades med kaffe avec
i salongen innan sänggåendet.
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Glada gäster vid middagen.
Här sitter Siv och Kjell och är
förväntansnfulla på vad som
komma skall

Här har vi nya gäster, Gunilla och
Kalle, som inte dricker vin, men
maten smakar gott i alla fall.

Åge fra Norge och Marianne tycker säkert att det skall bli gott med
gourmetmat efter vinprovningen

Lars och Svante med fulla vinglas
väntar på nästa rätt
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Efter lördagsmorgonens rikliga frukost
samlades vi för avfärd till Stenhaga gård.
Stenhaga är särskilt intressant då dess
ägare, Svante Andersson, sedan ett halvår
tillbaka är ägare av Bjertorps slott genom
sitt bolag Stenhaga Invest. Mötet med
Svante blev en verklig höjdpunkt. Denne

tiskt projekt bestående bland annat av ett
bilmuseum med ett 40-tal helt okörda fordon samt hästgård med tillhörande ridhus.
Runt huvudbyggnaden har han låtit gräva
en konstgjord sjö så att huset kommer att
ligga på en halvö. Sjön förses med friskt
vatten via en pipeline från en närliggande
älv. I sjön har han planterat in ädelfisk och
kräftor.
Efter besöket på Stenhaga for karavanen
till Vara där Sivans osthandel och café
Nordpoolen lockade. Vara är en märklig
stad. Praktiskt taget folktomt på gatorna
men när man kommer in på Nordpoolen
är det knökfullt. När Rollsgänget anländer
förpassas vi till ett eget rum i de bakre environgerna. Nu smakar det gott med kaffe
och Budapestbakelse! Vi blev kvar en lång
stund och ventilerade gamla klubbminnen.

43-årige superentreprenör berättade om
sina idéer och verksamheter. Han slutade
skolan efter nio år för att göra affärer. Han
är idag verksam i 37 bolag inom fastighet,
data, bilar, restaurang, hotell och industri
och är full av idéer, inte minst för Bjertorps
slott. Hans gård Stenhaga är ett fantas-

Nu styrs kosan åter mot Stockholm. Vi fäller tillbaka ryggstöden och låter oss transporteras hem i Hellzéns sköna Mercedes.
En underbar helg är tillända och vi ser
fram emot nästa års vistelse på Bjertorp
med vinprovning under ledning av UllaBritt och Svante
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Teknisk seminar 7. mai hos Auto Askim A/S
Tekst: Åge Antonsen
Bilder: Svein Aannestad og Åge Antonsen
Når må jeg kjøre fra Larvik, spurte Hen- Vi var ni personer og åtte biler som glening meg om, da vi avtalte å møtes på Mo- det oss til å møte Patrick fra Royce Service
& Engineering, som også tidligere hadde
torhotellet utenfor Sandefjord.
ledet teknisk seminar for oss.
Turen skulle gå til teknisk seminar hos
Denne gangen var det fokus på forgasser
Auto Askim A/S.
og tenning, men alle fikk i tillegg til justDet er lørdag og nydelig vær når Odd Hel- erte forgassere, sine biler opp på løftebukker og ble kontrollert av Patrick som ga råd
ge, Henning og jeg møtes kl. 07.25.
og veiledning om ting som burde utbedres.
Første etappe var til fergen i Horten og vel
om bord får vi besøk av Svein som også
skal på teknisk seminar.
I samlet tropp, tre Rolls-Royce og en Bentley kjørte vi småveiene, forbi golfbanen
”til verksmester Svein Vikeby”, og var presis kl. 10.00 hos Auto Askim.

Åja …. Det var sånn det var.
De ”nye” modellene har en svingbar forgassernål.

Verksmester Svein Vikeby til venstre
sammen med to av hans mekanikere.
RREC
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Auto Askim A/S stilte opp med verksmester
og to mekanikere og flere fikk byttet plugger og skiftet olje. Tid til EU kontroll ble
det også.

Jeg kan ikke huske at vi tidligere har hatt
en så spørrelysten forsamling og selv Patrick måtte ut med de aller beste triksene
før forsamlingen var fornøyde.
Og fornøyde var vi !!!
Patrick er særdeles i møtekommene og en
utømmelig kilde med kunnskap som han
villig vekk deler med oss.

Studering av skjev forgassernål.

Når også personalet hos Auto Askim A/S
har den samme positive måten å møte oss
på, så må det jo bare bli vellykket.

Jeg takker alle for en kjempefin dag med
Selv fikk jeg byttet bremseklosser til
påfylling av kunnskap og opplevelsen av at
parkeringsbremsen.
det faktisk er veldig hyggelig å møtes en
gang i blant.
Timene fløy av sted og det ble nesten oppfattet litt utidig å måtte avbryte for lunsj
og kaffepauser med kake.

Jada….vi var under også.
Her er det Svein`s Bentley som blir studert.

Patrick med ”stetoskopet” sjekker fremre
lager i dynamo.”Stetoskopet” er oljepinnen pent avtørket. The best there is.

To blide herrer.
Patrick til venstre
og Auto Askim
himself, Odd Moen
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Nu er det endeligt, endeligt……..FORÅR!
Herning Træf 16. april 2011

Vinteren bød – ud over en forbandet lang
vinter med alt for meget sne, også på en
stor overraskelse. Kort tid efter at Mike
Nielsen, Herning, havde meldt sig ind i
klubben dumpede der en email ind på
min pc med beskeden: ”Jeg er ved at lave
et Rolls-Royce og Bentley træf i Herning.
Træffet skal holdes samtidigt med at Autogalleriet i Herning holder 1 års fødselsdag den 16. april 2011”

mer. Efterfølgende tog jeg telefonisk
kontakt til Mike og vi havde et fint samarbejde helt op til arrangementsdagen.
På dagen tog Lone og jeg vores RollsRoyce Silver Shadow Convertible og
satte kursen mod Herning. Turen gik helt
problemløst og vel fremme ved Autogalleriet i Herning kunne vi konstatere at
yderligere 19 andre køretøjer ligeledes
havde fået den gode ide at indlede køresæsonen med et rask lille træf.

Umiddelbart måtte jeg lige pudse mine
briller, idet det hører til sjældenhederne at Efter morgenkaffe blev vi informeret om
et ”nyslået” medlem straks tilbyder at hvordan dagen ville forløbe og kl. 11.00
arrangere et træf for klubbens medlem- sad vi alle i bilerne med kurs mod HerRREC
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stor tak til
Pagh Mørup
og
hjælpere
for den fantastiske modtagelse og forplejning.
Efter
frokosten afgik kortegen
med
kurs igen mod
Autogalleriet
der i anledning
af deres 1 års
fødselsdag
inviterede på
nings gågader, hvor Mike havde fået både eftermiddagskaffe med tilhørende fødkommunens og politiets velsignelse til at selsdagslagkage.
vi kørte igennem til forhåbentlig glæde
for de herningensere der havde ærinde Herefter blev der tid til at de deltagere
herinde. Efter turen gik ruten videre ad der havde taget imod tilbuddet om oversmå veje til Sindinggaard, hvor ejeren natning kunne tjekke ind på Hotel HerPagh Mørup tog imod på godsets gårds- ning inden Tatiana og Mike igen bød på
plads og dirigerede bilerne på plads til et middag i Autogalleriets lokaler.
gruppefoto.
Pagh Mørup bød
herefter på spændende informationer om Sindinggaard og dets
historie. Da hjernen havde fået
lidt ”brændstof”
så var det mavens tur. Frokosten blev indtaget i et flot indrettet selskabslokale i en af længerne. Der skal
fra klubbens bestyrelse lyde en
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værdig motorsportshistorie. Også prestigebiler, dyre biler,
mærkelige
biler,
sjældne biler og såmænd også ganske
almindelige biler
hverdagsbiler er her.
Men også cykler,
knallerter og motorcykler har en plads i
Auto Galleriet.
AUTO GALLERIET
er som de tyske MeiEfter middagen viste Autogalleriets for- lenwerk et ”Forum for kørselskultur”. Se
mand Marius Reese rundt og fortalte om mere om Meilenwerk på :
hvordan Autogalleriet opstod for 1 år
siden. Galleriets hjemmeside oplyser
http://www.meilenwerk.de
følgende om hvad Autogalleriet står for:
Weekenden blev en stor oplevelse for os
A U T O
G A L L E R I E T alle og vi er en stor tak skyldig til Tatiana
(www.autogalleriet.dk) er et anderledes og Mike for det gode arrangement.
bilmuseum, en levende og altid skiftende Mike har allerede nu meddelt at han agter
biludstilling af sjældne og unikke køretø- at gentage succesen til næste år – så hold
jer, et værksted, et klublokale, en cafe, et
eksperimentarium, salg og formidling af
køretøjer, garage og meget mere. Autogalleriet er mødestedet for alle, som synes at alt på hjul er mere end blot et nødvendigt transportmiddel, men et interessant kulturhistorisk fænomen, en vigtig
del af vores samfundsudvikling og velfærdsudvikling. Unikt design, spændene
sport, banebrydende teknologi, industrihistorie, og ikke mindst en hobby med indhold perspektiv og fællesskab. Derfor
stilles også klublokaler til rådighed.
AUTO GALLERIET er også et oplevelsescenter og mødested for klubber og
alle, der elsker teknik, veteranbiler, klassiske biler, sjove biler, biler med en særlig historie, et specielt design, en glorRREC

SCANDINAVIA

- 26

øje med arrangementskalenderen i
”Bulletinen” og på hjemmesiden
www.rrec.dk
Søren Markdal

Glimt fra Autogalleriets udstilling

Dagens arrangører: Tatiana og Mike
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DE TRE SKANDINAVISKA SEKTIONERNA
GEMENSAMT FICK RREC:S PRIS THE SECTION
TROPHY 2011!

RREC har utnämnt The Danish Section, The
Norweigian Section och The Swedish section tillsammans som bästa klubbsektion
utanför England för 2011. En stor prestigevinst (prestigegevinst) för våra sektioner och framför allt för vårt etablerade samarbete mellan de skandinaviska sektionerna som allra mest har tagit sitt uttryck
i ensamverkan att göra en egen Bulletin.
I samband med den 41:a klubbkonferensen 2-3 april 2011 fick våra svenska
representanter på plats i RREC:s huvudsäte The Hunt House i Paulerspury i England motta det fina priset.
Engelska moderklubben RREC:s motivering till utmärkelsen är följande:
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”This is awarded annually by The Management Committee to the Section or Sections they consider to be the most deserving of special recognition during the past
year. This in particular recognition of your
excellent publication ”Bulletinen”.
RREC:s nye ordförande sedan april 2011
Jim Fleming delade ut priset och vår
kassör Karl-G Giertz och vår ordförande
Lars Nord såg väldigt stolta ut när de fick
ta emot priset. Lars Nord passade på att
säga att det var tack vare samarbetet med
sektionerna i Norge och Danmark som
detta skapats. Det har även gjort att vi
fått ett bättre samarbete i planeringen av
gemensamma träffar.

Inte nog med att vår sektion har fått det var inte vinnarna på plats i Paulerspury så
här fina priset. Mona-Lisa och Derek Ill- de kommer att få ta emot priset vid ett
ingworth fick det fina priset The Richard senare tillfälle.
Hosken Trophy för bra genomfört rally. Nu
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EN RESA I ROLLS-ROYCE KLASS
Clifford Hellzén

Vad kräver en Rolls-Royce- eller Bentleyä- gällde det att hålla ner kostnaden.
gare när dom skall ut och resa ??
Avfärd den 13 juni från Västerås (Ryan Air
Of course - with style, så varför inte Queen är inte riktigt att lita på). Vi bokade B&B
nära Stansted (Stansted Guest hotel, kan
Mary 2 !
rekommenderas) för att möta upp resten
Det var en gång en kväll i december 2007 av gänget som kom flygande från alla håll
som telefonen ringde och i andra ändan av och kanter för att gå ombord på det vackra
luren var det Anders Rohdin som frågade fartyget
om jag och mina kära hustru Siv ville komma med på en riktig klassresa. Naturligtvis MOT QUEEN MARY 2
svarade jag genast JA, för jag har aldrig
tackat nej till en gratismåltid. Jättebra,
sa Anders, jag skickar över ett prospekt,
PROSPEKT ! Vad är nu detta? Har aldrig
hört på maken! Nu är det så att jag älskar
överrakningar, både att få och att ge.
Med stor förväntan och nyfikenhet tittade
jag i brevlådan varje dag, och till slut dök
det upp ett tungt kuvert och i detta fanns
ett prospekt i färg på 74 sidor (!) som beskrev ett stort festdeltagande i dagarna
tjugoåtta.
En snabb genomläsning och sedan in på
datorn och bokade in flyg via Ryan Air, 13
juni, sex månader före aktuellt datum, här
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som kunde användas under de sex
dagarna på vår överfärd till New
York. Vid själva ombordstigningen
på fartyget drogs det nya kortet i
en kortläsare och våra vackra nunor kom upp på en dataskärm. Här
skulle inga fripassagerare slinka in.
Nu började det kännas en doft från
den finare världen.
Hela gänget som åkte med Queen
Mary 2 var Rose-Marie Forsgren
& Anders Rohdin, Ola & Eva Germundsson, Sven-Åke Grahn, (saknas på bild) Ingvor Grahn samt Siv
& Clifford Hellzén. Den fina världen
uppenbarade sig redan vid hissarna,
en magnifik lobby uppenbarade sig,
Här står ena halvan av Hellzén och väntar allt gick i Art Decostil, sex stora bronstavpå Tommy Mårder som vänligt erbjudit
oss skjuts ner till Skeppet. (notera våra
resväskor)
Väl nere i hamnen, något enormt tornade upp sig, fartygets skorsten var 30
meter över den höga byggnaden, ett
försök att med digitalkameran få med
hela fartyget misslyckades trots ett försök att gå ut längst med hela kajen,
och även ta parkeringen i anspråk, här
skulle det behövas ett fisheye vidvinkelobjektiv (hittade en fartygsmodell inne
i fartyget).
Ombordstigning (resväskor)
I en förhållandevis spartansk lokal omhändertogs resväskorna, och då kändes det
lite som om det kommit en katt in bland
hermelinerna. Vi bar våra väskor fram
till incheckningen, DE andra anlitade bärare och DE lämnade inte in två väskor,
DE lämnade in tio stycken och dom tio
matchade varandra och antingen var dom
märkta med Dior, YSL eller Cerutti, det var
det minsann inga som kom från JULA (med
undantag av två stycken).

lor 3x5 meter inramade hissarna som var
försedda med mässingsdörrar och blästrat
kristallglas.
Vi hann bara läsa kaptenens välkomstbrev
men inte öppna vår Bollinger -83, så anlände våra Hugo Boss väskor (förlåt menade JULA).

Själva incheckningen var av något högre
standard, tio eleganta värdinnor visad
fram oss till någon av de 20 incheckningsluckorna där pass och biljetter uppvisades
samt kreditkortet. Vi blev fotograferade
och sedan fick vi ett nytt Cunardkreditkort
31 - RREC
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kl 11:30 Cooking Demonstration, Singles
Get-togheter for Guests Sailing Solo
(men dit fick jag inte gå)
kl 11:45 Quizzical Corner
alltid kl 12:00 = Eight Bells to mark the
exakt time of midday
samt att kaptenen berättar om väder, fart,
var vi är samt om nu något hänt under
natten
Kl 12:15 Pub Lunch Melodies
kl 12:30 Quickstep Dance Class
Helt i en Rolls-Royce & Bentley owners kl 13:00 Blackjack Tournament
kl 13:00 Planetarium Film: Search for Life
smak!
kl 13:00 Flair Bartending and Cocktail
Vårt State room var på ca 12 kvm insides, Demonstration
det fanns möjlighet att köpa upp sig till en kl 13:00 Water Colour Art Class
kl 14:00 Matinee Classical Consert
kl 14:00 Wine Tasting Seminar, Longest
Drives Golf Competion
osv,osv.
Veckan före vår avresa erhöll vi en 40-sidig informationsfolder om hur man uppför
sig på Queen Mary 2; att vara försiktig
med alkohol, hur man klär sig vid frukost,
lunch, middag, ja det fanns allt mellan
himmel och jord och det som noggrant
präntades in var att detta var ingen kryssning, det var en VOYAGE, man bodde inte i
en hytt, ej heller i en cabin utan i ett STATE
ROOM !

Efter middagen så började kvällsprogramet, Teater/Show i “The Royal Theatre” eller “The Royal Night Ascot Ball” i

224 kvm:ers med 18 meters promenaddäck och naturligtvis en 24 timmars Butler,
fri dryck till måltiderna Kostnad: 200.000
kr PER PERSON !! (vi var nöjda med våra
12 kvm)
Varje kväll var bädden iordninggjord för
natten, ett nyhetsbrev med vad som hänt
i världen samt morgondagens ”Todaýs Activities” som alltid började med ”Wake up
with Ray” intern-TV som berättade vad dagen erbjuder.
Ett axplock ur en dag :
Kl 09:00 Katolsk mässa
kl 09:30 Beginners Bridge Class
kl 10:15 Motivational Speaker Dr Fred Broder
kl 10:30 Computer Lecture
kl 11:00 Dart Competion
kl 11:15 Tap Dance Class
RREC
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the Queens Room. Teatern tog 800 personer, film- och föreläsningssalongen tog
800 personer, the Queens Room tog 1.200
personer, som sagt, fartyget var stooort.
Tre speciella kvällar, “The Ascot Ball” ”The
Royal Night Black & White Ball”, “The Captains Coktailparty” då både lackskor, fluga
och medhavda hattar skulle bäras.
Varje dag kl 15:30 så intog vi “The Queens
Room” för vårt Afternoon Tea. Middagen
intogs alltid i ”Britannia Restaurant” där
vi serverades vid samma bord och samma servitörer varje kväll, det fanns även

möjligheter att intaga frukost (kunde även
fås till vårt State room utan kostnad) och
lunch, vi gjorde det en gång, tog för lång
tid med serveringen så vi utnyttjade Deck
7:s fyra restauranger där det var lite olika
inriktningar på både frukostar och luncher,
och det var självservering. Det fanns elva
ställen att välja på om man ville inta sin
förtäring både avseende frukost, lunch och

ha sällskap, då hon inte hade någon att
prata med. Jag var precis på väg att fimpa
min cigarett av artighetskäl när hon sa att
det gjorde absolut ingenting att jag rökte
medan vi pratade. Nu gavs det även tillfälle att träna på engelskan/amerikanskan,
damen ifråga var 92 år gammal, var från
Boston och hade varit ombord i 19 dagar.
Innan Queen Mary 2 anlöpte Southampton hade hon varit i Medelhavet och ankrat
upp i sex hamnar bland annat i Italien.
På min förfrågan om det kom bussar och
visade runt dem på sevärdheterna så var
svaret: Ja. På min nästa fråga vilka platser
hon besökt var svaret: inga! Hon fortsatte:
Varför skall jag kliva av fartyget, jag har ju
allt här, blir uppassad och har allt jag önskar. Skön inställning, livet är bra härligt.

En dag slog skeppsklockan fyra slag kl
13:00. Genast funderade man vad denna
avvikelse från rutinen innebar. Kaptenen
förkunnade att om 20 minuter passerar
vi den plats där Titanic kolliderade med
ett isberg. Helt plötsligt kände man sig
middag. Det 12:e stället, Veuve Cliquot liten på detta stora fartyg och historiens
Champagne Bar. öppnande inte förrän kl vingslag fladdrade så smått förbi, följde vi
samma rutt? Kan det vara isberg på dessa
11.00.
breddgrader? Var var det vi såg livbåtarna
På ålderns höst så verkar det som om och flytvästarna ?
man vaknar tidigare och tidigare, trotts
ansträngningen att via Champagnebaren (Ryktet förtäljer att en eller flera Rollslocka fram en god morgonsömn, men inte Royce Silver Ghost följde med ner i djupet.
Är det en skröna eller? Här kanske redakhjälpte det.
tören kan ge oss svaret)
På Commodore Club fanns det en eget litet
rum som hette ”Churchill`s Cigar Lounge”. THE BIG APPLE
Kl 05:30 så var det bara ett måste att besöka denna del av fartyget, en servitör Helt plötsligt så var dom sex resdagarna
kom genast fram, beställde en cigarr som försvunna, New York skulle anlöpas kl
han snoppade och tände åt mig och vid 04:30 och den morgonen, av alla mornar
förfrågan om något mer önskades så be- så just denna så försov vi oss, jag som så
ställde jag in en sexa Courvoisier V.S.O.P gärna velat se när Queen Mary 2 passeoch stilla sjönk ner i läderfåtöljen och rade under Verrazono Narrows Bridge, då
skorstenen så när som på en meter gick
tänkte ”livet är bra härligt”.
under brons 66 meters spann.
En annan tidig morgon satte jag mig i
Golden Lion Pub för att summera gårda- Utcheckningen gick lika smidigt som ingens händelser och vilka av aktiviteterna checkningen, passagerare väntade på
i dagens program som skulle utnyttjas. taxibilar, limousiner, SUV:ar i långa raVar ganska säker på att jag var ensam till- der, då kommer Anders överraskning, en
sammans med min cigarett i denna arla Rolls-Royce Phantom V James Young glider
morgonstund, helt plötsligt kommer det ljudlöst fram i taxikön, efter den en Rollsfram en äldre liten gråhårig dam och ville Royce Silver Cloud, James Young. Damer33 - RREC
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nog i New York (han bodde i en 2:a på
Long Island!!) visade det sig att övriga bostadsrättsinnehavare kommit upp i en hög
ålder och behovet av en garageplats minskade med åldern och han som var max 50
år tog tillvara varje plats som blev ledig.
På väg ner till garageplatserna så fick
man en föraning att kreti o pleti inte hade
råd med lägenhet i detta hus (som inte
såg så märkvärdigt ut) ty det fanns nya
Phantom:s, nya Bentley förutom alla fetmersor o jaggor och några R-R Cornicher.
I sin ungdom såg han en Cloud och blev så
förtjust i modellen att han bestämde sig
na in i Phantomen, vi herrar i Clouden och för att om han någonsin får råd så skulle
bagaget i en gul Chevataxi. Kära läsare, ni han köpa en sådan - och hans dröm blev
kan nog föreställa er hur hakan åkte ner verklighet.
på de 6-700 som stod i taxikön. (Nu saknas kort på den här händelsen, men man Det förvånade mig att han kunde så många
kan ju inte förstöra imagen att detta inte chassinummer på just dessa bilar, och att
skulle vara vardagsmat för en Rolls-Royce han ville komma över flera. Den som förmedlade kontakten till denna samlare var
en belgare som Anders gjort lite affärer
med och som letade runt i värden efter
Rolls-Royce- och Bentley bilar och prylar,
som bidragit till många av samlarens bilar.
Min kamera klarade inte av att fånga alla
bilar i garaget, men en mäktig syn var det
att se hela samlingen stå på rad.

& Bentley owner). Ägaren till dessa bilar
var en samlare och som få känner, han var
ganska avvaktande till en början då han
inte riktigt visste vilka vi var, men när Anders började rabbla upp chassinummer på
bilar och beskriva vilka som ägde dem och
var de nu fanns och att han renoverat ett
antal så började han öppna upp och beskriva vad han ägde.
Det visade sig att han ägde 28 Rolls-Royce
och Bentley, alla karosseribyggda och alla
utom två var renoverade och luftades regelbundet (de två som ej var närvarande
var nu under renovering).

Som alla andra New York-turister besökte
vi de kända platserna, bland annat så var
det den 4 juli, ett fyrverkeri jag aldrig skådat, trodde det aldrig skulle ta slut. Fyra
dagar i New York går fort, och när vi ändå
var ”Over There” så passade vi på att dra
iväg till Las Vegas, har alltid velat sätt neonljusen på The Strip, och spela hem lite
pengar så resan skulle löna sig, men, men,
vi losade 62 dollar, men det är en annan
historia.

När vi frågade om det var möjligt att få se
bilarna och var man hittar ett garage stort Clifford
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Från Imperial Palace i Las Vegas, en 8-liters Från Imperial Palace i Las Vegas, en RollsBentley ej till salu men uppskattat värde enligt Royce Silver Wraith LWB Hooper Empress
ägaren 72.000.000 kr

Enligt många var den Silver Wraith med Nordbergkaross som ägdes av Konsul Öhrn Sveriges
fulaste Rolls-Royce. Då tror jag denna RollsRoyce Silver Wraith Vignale saloon (CLW14) Rolls-Royce Silver Cloud Continental III H J
kan få epitetet Världens fulaste Rolls-Royce
Mulliner Park Ward two door saloon

En Rolls-Royce Silver Custom Wraith James Young Limousine 1959
(LHLW4), förste ägare Baron Alexis de Rede
35 - RREC
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SVENSKA FRAMGÅNGAR I USA
Text Jan Segerfedlt
Bild Kjell Andersson

Kjell och Eva Andersson brukar tillbringa
vintrarna i sitt hus i Cape Coral i sydvästra
Florida. Kjell passade på att delta i en
bilutställning som ägde rum i Cape
Harbour i Cape Coral där han ställde ut sin
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jättefina 1931 års Rolls-Royce Phantom
II open tourer med byggnation av F.L.M.
(Panelcraft) i London. Kjell vann i klassen
Antique cars. Första priset var ett fint
specialdesignat tallriksset. Grattis Kjell!
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SENASTE NYTT: ROLLS-ROYCE
GHOST MED LÅNG HJULBAS
Jan Segerfeldt

Som vi redan har meddelat i Bulletinen har det funnits planer hos
Rolls-Royce att göra en version av
Ghost med längre hjulbas än standardmodellens. I och med att RollsRoyce skulle medverka på den stora
bilutställningen Auto Shanghai Motor
Show i Kina i april så blev den nya
modellen officiell. I princip alla specifikationer som redan gäller för Ghost
gäller också för Ghost EWB (Extended
Wheelbase). Den är således utrustad
med en 6,6 liters V 12 med dubbla
turbo som ger 563 hästar och 780
Newtonmeter. Den nya Ghost EWB
har en hjulbas på 3,46 meter och är
5,57 meter lång. Den är 17 centimeter längre än standardmodellen. Den
förlängda Ghost gör 0-100 på exakt 5
sekunder. Under 2011 kommer Ghost
EWB bara att tillverkas i en mycket
begränsad upplaga på beställning
men om efterfrågan håller i sig kommer man att öka utbudet betydligt för
2012 års modeller.
Det kan vara intressant att göra en
jämförelse med Phantom, som ju
finns i både en standardlängd och i en
förlängd variant. Standardlängden för
Phantom är 5,83 meter medan PhanRREC
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tom EWB är 6,08 meter, så det skiljer
trots allt rätt mycket i längd mellan
Ghost och Phantom. Bilarnas prestanda skiljer sig däremot inte så mycket
från varandra men faktiskt är Ghost
en hel sekund snabbare från 0-100!
Det är tydligt att den förlängda varianten av Ghost är tänkt i första hand
för den expansiva kinesiska marknaden. Rolls-Royce Motor Cars chef
(CEO) Torsten Müller-Ötvös uttalade
sig så här på invigningen av mässan:
Detta är första gången som RollsRoyce förlägger världspremiären av
en ny Rolls-Roycemodell till Kina. Det
markerar den strategiska betydelsen
av den östasiatiska marknaden.
Med den förlängda hjulbasen vinner
man dubbelt så mycket benutrymme i
baksätet, utlovar företaget.
Rolls-Royce passade också på att visa
upp helt nya specialupplagor med
ovanliga färgkombinationer och annat
som går under beteckningen Bespoke
för de övriga modellerna av Phantom
uteslutande för försäljning på den kinesiska marknaden.

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge
Auto Askim ligger i Østfold, 5
mil fra Oslo og 3 mil fra grensen til Sverige.

Auto Askim har vært
autorisert Opel-forhandler
siden 1937! Vi leverer
kvalitet. Fornøyde
kunder kommer tilbake.

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

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 Turbo RL 1990, RHD
Chassinummer: LCH31171
Detta är en mycket trevlig bil lackerad i en blå/svart ton med ett grått skinninrede.
Skicket på bilen är väldigt bra och den är extrautrustad med bord bak och Bentley
emblem på C stolparna och “Flying B” emblem i grillen.
PRIS: 139,000 SEK

Bentley Arnage Green Label 1999, RHD
Chassinummer: XCH02830
Bilen är importerad från England 2011. Den är lackerad i grönt (Verdant-green) med
ett magnolia inrede och träpaneler i burek. Alla säten är elmanövrerade, vilket är ett
extratillbehör.
Bilen har en 4,4 liter V8 med dubbla turboaggregat och en automatisk växellåda som
har 5 steg.
Bilen har en komplett servicebok och säljes nyservad och inregistrerad i Sverige.
Den har gått 60,000 miles (97,000 km).
Nypriset på en Bentley Arnage var år 2000 cirka £ 250,000 (GBP)
cirka 2,800,000 SEK.
PRIS: 325,000 SEK

RR Spirit i jämförelse med Volvo och Mercedes
Lasse Amarald

Hej igen, efter ca 300 mil i min 20 kr Spirit från 1982 kan jag bara säga vilken underbar kör komfort det är i bilen. Men det
har inte bara varit glädje varje resa, en bil
som har stått länge får ofta problem med
elen. Så också i detta fall elkontakterna
mellan bilens motorrum och kupén är ofta
det stora problemet kontakterna ärgar och
strömmen kommer inte fram till dom olika komponenterna. Ju mer jag kört desto
bättre har bilen fungerat, jag har också
bytt ut dom delar som varit dåliga. Jag har
också konstaterat att den inte är värdens
bästa vinterbil då den är bakhjulsdriven
och är lätt i bakpartiet. När det är mycket
snö eller is hjälper det inte med dubbade
vinterdäck i dom svåra backarna där jag
bor. Men det geniala värmesystemet är det
bästa jag någonsin upplevt efter bara några hundra meter kommer det ut varmluft
till cupen. Jag har brukat bilen som bruks
bil och kan nu säga att det har för mig
varit billigare att köra min Spirit än en lik-

värdig bil från ca 2007. Det vanliga är att
man bara tittar på bilens bränsle förbrukning men glömmer lätt dom övriga kostnaderna som värdeminskning vägskatt
besiktning samt försäkring. Om vi gör en
ekonomisk jämförelse med en liknande bil
i den här storleksklassen typ Mercedes eller en Volvo V70. Tekniskt sett så är dom
lika förutom data boxar och annat typ anti
spinn.
Innan jag sätter nycken i bilen har jag en
kostnad per år på min RR Spirit på 2600
försäkring samt besiktning och register
avgift på ca 300 kr/år totalsumma ca 3000
kr/år
Volvo V70 års kostnad ca 30 000 kr/år
Mercedes års kostnad ca 33 000 kr/år
Bensinpris ca 15 kr 98 oktan

Jämförelse RR Spirit/Volvo V70/Mercedes
Inköpskostnad ca 170.000 kr
Värdeminskning
RR Spirit
lika med 0

Volvo V70
ca 20,000 kr/år

Mercedes
ca 20,000 kr/år

Vägskatt
0 kr före 1982

ca 2500 kr/år

ca 2500 kr/år

Volvo V70

Mercedes

varje år
300 kr/år

varje år
300 kr/år

Försäkringar
IF (ej veteraförsäkring)
RR Spirit
2600 kr helförsäkring
1000 mil/år

Volvo V70
7000 kr/år
1000 mil/år

Mercedes
10 000 kr/år
1000 mil/år

Slutsumma
RR Spirit
3000 kr/år

Volvo V70
ca 30 000 kr/år

Mercedes
ca 33 000 kr/år

RR Spirit
Besiktning
var annat år
300 kr = 150 kr/ år
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bredvid och tankar förlorar mer pengar i
Mer- värdeminskning och övriga kostnader än
det ni betalar mer i driftkostnad per mil. I
stället för värdeminskning och övrigt drift
Jag kan köra upp till ca 2000 mil innan jag kostnader har jag en enorm körglädje för
startat någon av dom andra bilarna med mina pengar i stället. Det enda negativa är
miljöaspekten.
tanke på övriga kostnader.
Beräknad bensinförbrukning
RR Spirit 2 l/mil Volvo V70 1/mil
cedes 1/mil

Detta är kostnader för att äga bilen där Med vänlig hälsning
efter till kommer verkstads kostnader. Men Lasse Amarald
våra bilar körs varsamt och med normal
vård och skötsel bör dom inte vara dyrare
en någon av de andra bilarna i reparationer. Då vi klagar över dom höga bensin
priserna skall vi tänka på att bilen som står

Läckande topplocks packning på en V 8

Lasse Amarald

Det kan vara svårt att lokalisera vilken av
topparna som har en läckande topplocks
packning men det går att lista ut. När motorn arbetar så bildas ett övertryck i cylindern före tändning och ett undertryck när
den tar in ny gas blandad bensin. Kommer det ut en blåskimrande dimma med
avgaserna så suger cylindern in vatten och
pressar sen ut vatten ångan i avgassystemet. Kommer det ut bubblor i expansions
kärlet eller i kylaren kommer övertrycket
ut den vägen i stället. För att bespara arbetet med att riva båda sidorna vid ett
läckage så starta med att ta bort ett tändstift. Kommer över trycket upp i kylaren
så tag bort locket på kylaren, var försik-

tig så det inte kommer varmt kylarvatten
starta motorn och låt motorn vara på en
minut. (Öronproppar att rekommendera)
Kommer det fortfarande bubblor så återmontera tändstiftet och ta bort nästa tändstift och prova igen. När du har monterat
bort tändstiftet till den cylinder som har
läckaget då slutar det komma upp luftblåsor. Samma förfarnings sätt gäller om det
kommer ut blå rök i avgassystemet. Slutar
det komma blå rök ur avgassystemet har
du hittat den läckande cylindern. Grattis.
Med vänlig hälsning Lasse Amarald

PRINFO
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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
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The name “Bentley” and the
“B” in wings device are registered trademarks.
© 2009 Bentley Motors Limited.

Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N
www.bentley-copenhagen.dk

RREC-Udflugt med DVK på Kastellet
Jens Kjærulff

Søndag den 1. Maj havde Per Thomsen,
Herlev arrangeret en lille udflugt for
alle interesserede, hvor vi tidligt på
eftermiddagen samledes på P-Pladsen udfor
Cafe ”Jorden Rundt” og Skovridderkroen i
Charlottenlund.
Derefter kørte vi i samlet cortage, og sluttede os til det årlige startskud for dansk
veteranbil klub som hvert år foregår på
Kastellet, hvilket er et militært anlæg, der
har eksisteret i mere end 300 år.
Vi var ialt 12 køretøjer fra RREC, der mødte op, og vi kørte ad Strandvejen ind til

kastellet, hvor trafikken mod Langelinie
som følge af vejarbejder og mange krydstogtskibe gjorde det til lidt af en prøvelse
for de gamle ekvipager, idet der var over
500 køretøjer, der skulle gennem een port
ind til opstilling mellem de gamle bygningsværker.
Men det lykkedes for alle at holde pusten,
uden at koge over, og vi fik kun kortvarigt
mulighed for at besigtige de mange flotte
køretøjer, idet mange DVK-medlemmer,
p.g.a. overhængende fare for store regnmængder, umiddelbart efter ankomsten,
foretrak at komme ud igen,
inden udkørslen begyndte.
Vi nåede dog lige att få et
godt indtryk af alle herlighederne, før vi ved ca 16-tiden
begyndte at køre ud i samlet
kolonne, for at følge en smuk
rute på ca. 50 km, som Per
havde kortlagt med pilangivelser.
Ruten gik nordpå ad Strandvejen og videre til venstre
over Høsterkøb, og via Grønnegade/Hørsholm og Birkerød over Farum, med slutdestination på Ganløse Kro,
hvor der var reserveretbord
til over 25 personer.
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Vi gennemførte næsten hele turen i godt
vejr, men cirka 10 km
før Ganløse Kro lukkede ”Vor Herre” op for
sluserne, så vi oplevede en voldsom regnbyge, der blot betød,
at kalescherne straks
måtte slås op. Selv Per
måtte overgive sig, og
slå kaleschen op på
sin store åbne Phantom II.
Alle kom helskindet til kroen, dog måtte
undertegnede fra kroen lade sin Continental S1 transportere til værksted med Falck,
idet der på turen var røget en returfjeder
af fra bageste bremsekaliber, men vi fik
transport hjem med hjælp fra familien, så
alt gik godt.

RREC

SCANDINAVIA

- 46

Arrangementet
på
Kroen, var fænomenalt, og med enorm
trommen fra regnen,
ned på den tynde
overdækning til havestuen, nød vi et meget hyggeligt samvær
med god gammeldags
oksesteg, som de fleste valgte.
Alle var enige om, at vi havde haft en
pragtfuld dag på en søndag eftermiddag
og aften, sammen med gode klubvenner
og med vore skønne køretøjer, hvor alle
havde følelsen at alle ingrediencer til en
godt arrangement var med på een gang.
Jens Kjærulff

WILLIAM AND KATES
STORA KUNGLIGA
BRÖLLOP
Jan Segerfeldt
Fredagen den 29 april 2011 var en stor
dag för prins William, son till prins Charles
och Diana, och hans fästmö Kate Middleton. Förberedelserna för deras bröllop
hade pågått i månader och det skulle bli en
fest som överträffade det mesta i kunglig
glans. Vädret var perfekt, bruden var perfekt, arrangemangen var perfekta och med
en miljardpublik världen över blev det en
stor medial framgång för engelsk TV. Det
blev säkert också en välkommen framgång
för det engelska kungahuset, som har haft
det litet motigt i den allmänna opinionen
de senaste åren. Genom vigseln i Westminster Abbey i London blev paret The
Duke and Dutchess of Cambridge.

Den fantastiska brudklänningen av Sarah
Burton hos Alexander McQuinn i all ära
men vad vore cermonierna utan de fantastiska fordonen? I upptakten till vigseln
kördes prinsen i röd galauniform i drottning
Elisabeths unika Bentley State Limousine
medan Kate Middleton fick åka i drottningens Rolls-Royce Phantom VI State Limousine från 1977, som hade blivit återställd
efter skadorna den fick sedan den råkade
komma i väg för en bråkig demonstration
i London i december (se Bulletinen nr 1
2011 s 33).
De här pampiga limousinernas väg till
Westminster Abbey följdes noggrannt av
TV-kamerorna hela vägen. Tyvärr kom
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prins Charles och Camillas resa med kungahusets klassiska 1950 Rolls-Royce Phantom IV H J Mulliner State Limousine något
i skymundan. Efter vigseln valde brudparet att åka med häst och vagn och det var
inte vilken vagn som helst utan den fina
öppna galavagnen The State Landau, som
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byggdes speciellt för King Edward VII hos
Hoopers & Co (Coachbuilders) Ltd 1902.
The Duke and Dutchess of Cambridge
överaskade alla när de lämnade Buckingham Palace senare i prins Charles öppna
Aston-Martin DB6 Volante Mk II 1969.

Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1976 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
551
801
988
1.171
1.348
1.544
1.784
2.023
2.140
2.451
2.742
kr. 1.361

Ansvar
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1977 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
1.354
1.972
2.429
2.883
3.316
3.798
4.389
4.976
5.263
6.031
kr. 4.081

Ansvar
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
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

DRAMATISK BENTLEY CO
SUPERSPORTS ISR
MULLINER CONVERTIBLE
Jan Segerfeldt

Ännu en i den länga raden av specialare från
Bentley men den här gången är det en verklig
supersportbil som inte kräver racerförarlicens
för att hantera på väg. Men varför det konstiga namnet ISR och varför finns den bara
som cabriolet? Läs mer här.
Finlands världsmästare i rally fyra gånger om
Juha Kankkunen körde en specialpreparerad
Bentley Continental Supersports Convertible
på Östersjöns is i vintras och väckte sensation
genom att slå ett nytt världsrekord för bilar på
isbana med 330.695 km/tim (205,48 mph),
ett inte helt ofarligt spektakel.
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För att fira detta bestämde man sig i
Crewe för att göra en specialmodell av
Supersports Convertible tillgänglig för
nästan vanligt folk med stort intresse för
fortkörning med Bentley och med stort
ekonomiskt utrymme för sådana förvärv.
Det ska tillverkas exakt 100 stycken för
hela världsmarknaden. Modellen har fått
namnet Bentley Continental Supersports
ISR (för Ice Speed Record). Med sina 640
hästkrafter från 6-liters W12 dubbelturbon
är det den absolut starkaste Bentley Continental som någonsin har gjorts.

ONTINENTAL

E

utseende men samtidigt är den så tyst,
bekväm och fullständigt odramatisk att
På bilutställningen i Geneve i mars 2011 åka i och har en handarbetad inre lyx och
sa Bentleys nye högste chef och styrelse- kvalitet som våra kunder efterfrågar och
ordförande Wolfgang Dürheimer så här om förväntar sig även i en supersportbil.
Kankkunens prestation: Juha Kankkunens
åstadkom något alldeles särskilt anmärk- Det är alltså inte fråga om någon stripningsvärt med den här körningen. Super- pad racerbil utan här finns allt det som en
sports Ice Speed Record-bilen är en sann Bentleyköpare förväntar sig när det gäller
förarens bil som fångar den unika Bentley- lyxutrustning och som redan finns i den
känslan. Den erbjuder klart extrema pre- helt nya Continental GT. Inredningen i ISR
standa, väghållning och har ett extrovert är gjord i dyra specialmaterial som till ex51 - RREC
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empel instrumentbrädan som har fått en
högblank kolfiberfinish. Suffletten är även
den gjord i specialmaterial som ska klara
de höga påfrestningar som den utsätts för
vid körning i så höga farter samtidigt som
den ska vara helt tät och ljudisolerande.
Den nya Bentley Continental Supersports
Convertible ISR har fyrhjulsdrift med Torsen diff så lagom mycket kraft automatiskt förs mellan fram- och bakaxel vid alla
tänkbara tillfällen och går på Flex Fuel, dvs
bioetanol E85-bränsle. Utsläppen ska vara
70 procent lägre på det här sättet jämfört
med en motsvarande traditionell bensinmotor. Toppfarten anges inte men från
0-100 tar det bara 4 sekunder och 0-160
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går på 9,4 sekunder. Den finns i tre färgställningar Beluga, Quartzite och (självklart) Arctica White. Oavsett färgställning
har alla ISR det gemensamt att man kan
se på de inte särskilt diskreta påklistrade
designpaketet ISR Mulliner att detta är
en specialmodell med muskler. Till paketet hör också de här uppseendeväckande
20-tumsfälgarna som ger plats för extrastora keramiska bromsar och försedda med
ultrahighspeed däck, Pirelli 275/35ZR20,
som sägs klara de extremt höga farter
som man kan komma upp i någonstans
men knappast på allmän väg i Europa. Priset för ISR i England är GBP 189 300 plus
VAT.
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MED KJELL PÅ CONCOURS
ISLAND, FLORIDA

Kjell och Eva Andersson, vårt vittberesta medlemspar,
brukar förlägga sin vistelse under den i Sverige mörka och kalla årstiden till det betydligt behagligare Florida i USA. Kjell har skickat in till redaktionen några
bilder från deras besök på Amelia Island i nordöstra
hörnet av Florida, där man varje år håller en bilträff
med deltagande bilar av mycket hög klass.
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S D´ELEGANCE PÅ AMELIA
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Mrs Borstrom. Den har
original luftkonditionering. I specifikationen
ingår några unika detaljer såsom nackstöd
på framsätenas ryggar,
särskilda valnötsfanér
som matchar en Bentley Flying Spur, extra
varvräknare ingår i instrumenteringen
och
bak finns ett öppningsbart centralt armstöd.
Mr
Salazar
uppger
också att några år efter
det att bilen levererades till Mrs Borstrom så
skilde hon sig och sålde
bilen till en känd Hollywoodperson. Hela ägarkedjan därefter
är säkrad. Bilens mätarställning är nu 73
714 km.
Kjell tror att namnet Borstrom kan vara
felstavat och undrar om vi känner till om
det kan vara den i Göteborg välkände redarfamiljen Broströms bil som numera
finns i USA.

Kjell och Eva berättar om en av bilarna
som var med på concoursen, en mycket
fin Rolls-Royce Silver Cloud III H J Mulliner Drophed Coupe 1963, som uppges ha tillhört en Mrs Axel Borstrom från
Stockholm, Sweden, enligt nuvarande
ägaren Mr Guillermo Salazar från Miami.
Mr Salazar uppger att bilen är en av 25
vänsterstyrda exemplar tillverkade 1963.
Den är lackad i Dusk Grey med mörkröd
klädsel precis som när den beställdes av
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Mest känd är väl annars den Rolls-Royce
Silver Cloud III Continental med täckt
tvådörrars karosseri av H J Mulliner-Park
Ward (den med kinesögonen) som ägdes
av Dan-Axel Broströms maka nr 2, engelskbördiga Annabella Lee (född Jane Ann
Haycock). De var gifta 1961-1967. DanAxels mamma hette Ann-Ida (1888-1965)
och hon var gift med Dan (1870-1925).
Rederiets grundare var Axel Broström
(1838-1905). Axel gifte sig 1905 med Mathilda Ohlsson, så det var hon som skulle
kallats fru Axel Broström. Det är osannolikt att hon hade en Rolls-Royce Silver
Cloud. Däremot är det möjligt att Ann-Ida,
som alltså var fru till Dan Broström, kan ha
ägt en Rolls-Royce. Det är nog mer sannolikt att ägaren var Annabella Broström, för
hon kvaddade en Rolls-Royce så allvarligt
att den fick skickas till England för totalrenovering. Detta var enligt tidningsuppgifterna en cabriolet (drophead coupe),
alltså inte en fixedhead coupé som kinesbilen. Det är oklart om den verkligen gick

att reparera och om den
någonsin kom tillbaka till
Sverige. Kanske är några
av våra läsare pålästa om
redarfamiljens bilinnehav
genom åren och kan lägga
uppgifterna till rätta?
Kjell och Eva Andersson
skriver också från Florida
om deras goda vänner
Tom och Mary Jo Heckman som hade den stora
äran att vinna första pris
i concoursen med sin
fina Bentley Big Six 6,5
litre från 1926 med korta
chassiet 11 fot och med
en original drophead coupekaross från H J Mulliner.
Det sägs att denna Bentley short chassis är den
enda nu kvarvarande bil
med
originalkarosseriet
bevarat, alla andra har
försetts med replicakarosserier i Le Mans-utförande! Makarna Heckman har
efter bilens renovering
2005-2006 kört rallyn i
England, Sydafrika och
USA. De blev så glada för
segern på Amalia Island
att de bjöd på massor
av champagne. Korkarna
staplades på kylaremblemet, vilket förevigades på
bild.
Kjell skickar också med
några bilder på andra fina
Rolls-Royce och Bentley som deltog på denna exklusiva Concourse
d´Elegance på Amelia Island, Florida, USA.
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Bentley 4 ¼ liter, B194MR
Tekst og billeder: Hans Jørgen Enemark

Opdatering marts 2011:
Dette er en opdatering til en artikel som
blev trykt i Vintage Nyt og RREC bulletin Denmark, og ligeledes lagt på hjemmesiden af Dansk Vintage Motor Clubs
hjemmeside dvmc.dk midt på året 2010.
Rimeligt kort tid efter fik jeg en henvendelse fra Henning Thomsen, Assens på
Fyn der er bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd. Henning havde læst artiklen i Vintage Nyt. Gennem sit bestyrelses arbejde i MHS er Henning den
Danske FIVA repræsentant. Ved et møde i Schweitz var Henning kommet til
bords med Uhrs Paul Ramseir som er
dybt involveret i arkiverne i Schweitz
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som hvor alt erhvervsmateriale indsamles bl.a. omkring Schweiziske karosseri
magere.
Henning fortalte Uhrs Paul Ramseir om
Bentleyen med det Schweiziske karosseri som jeg har stående. Uhrs havde jeg
kontaktet tidligere da Erik Koux kendte
ham, og mente at han var den rette til at
finde noget omkring bilen Men først da
Henning ved mødet personligt beder
ham om at kigge efter, sker der noget.
Og det fører til at jeg ½ år efter modtager det endelige bevis og billeder af bilen som helt ny i 1939. Så historien som
Loyens i Belgien kunne fortælle er sand,
at bilen de første 2 år har været bygget
som cabriolet og 2 år efter blev bygget

om til Saloon.
Det viste sig ligeledes at det er det helt
den samme Bentley som jeg havde fået
billedet dateret 1938 af for 2-3 år siden
som jeg havde mistanke til kunne være
bilen.
I materialet jeg modtog fra Henning

Thomsen var der 2 billeder af bilen. Et
billede af bilen set skråt forfra hvor man
kan se den originale schweiziske nummerplade BS 15 689. Det er en 2 dørs
cabriolet – meget, meget flot. Og så billedet af bilen fra den højre side som jeg
havde set og fået før ad anden vej, men
var dateret 1938. Billedet som jeg i første
halvdel af min artikel angav som det var

lige netop denne bil. Det holdt altså stik.
Desuden var der kopier af originale snittegninger af bilen som cabriolet. Som den
oprindelig var fra ny. Dengang i 1941
ejeren bestemte sig for at lave den om til
en Saloon er der blevet tegnet over snittegningen med streger fra Saloon karosseriet. Det ses meget tydeligt.
Denne tegning er ikke i arkivet men, er et

foto af tegningen som hænger hos arvingerne efter Walther Köng. Fra det
Schweiziske arkiv har repræsentanter
været hjemme hos efterkommerne af
Walther Köng for at få kopier af snittegningerne. Og nu er den kopieret og indgår
i arkivets samlinger.
Hvad der egentlig også er utroligt pudsigt
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er at jeg for 5 år siden af Erik Koux modtog den originale toldregistrerings attest
fra 1949 på bilen i Schweiz. Koux importerede bilen til Danmark og ejede bilen
midt 50´erne. Koux havde haft dette dokument liggende i skuffen i over 50 år.
Af tolddokumentet fremgår de tidligere
ejere fra 1949 frem til Koux tager den
med til Danmark i 1956-57. Og af dokumentet kan man ligeledes se at køretøjet
har skiftet nummer plade fra BS 15 569
til ZH 20235. Erik Koux fortæller: Registreringsnummeret i min tid var
ZH 42109. I Schweiz er registreringsnummeret knyttet til ejeren h.h.v. den
Kanton hvori han bor. Yderligere kan det
samme nummer benyttes til 2 biler hvor
man kun betaler afgift for den største.
Samtidig med Bentleyen havde jeg dengang Bugattien registreret med det samme nummer.

ret fra fødsel til i dag her nu 72 år senere.
Det er utroligt at det har kunnet lade sig
gøre, men det kunne det heller ikke uden
rigtig god hjælp fra tidligere ejere: Erik
Koux, O.K.Petersen og Claus Eskildsen.
Desuden ved hjælp af Uhrs Poul Ramseier fra det Schweiziske arkiv og ikke
mindst Henning Thomsen der så beredvilligt hjalp med sine internationale forbindelser at kunne få lige netop den sidste
brik til at falde på plads. Hvilket jeg er
meget taknemmelig for.
Min plan er nu at bilen skal restaureres
og bygges tilbage til den oprindelige cabriolet.
Så der er noget at gå i gang med!

Bilens historie er således nu dokumente61 - RREC
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FULL FART HOS ROLLS-ROYCE!
text Jan Segerfeldt

Rolls-Royce Motor Cars har just låtit meddela att man har satt ett fantastiskt rekord
när det gäller produktionen av bilar under
2010. Man har tillverkat hela 2 711 bilar
under ett år, vilket jämfört med 2009 är
upp med 171 procent och jämfört med
2008 har produktionen mer än fördubblats. Detta är inte bara ett rekord, det är
en sensation, särkilt om man beaktar att
världen omkring oss har gått igenom en
finanskris för bara något år sedan och alla
marknader i den ekonomiskt starka västvärlden har inte hunnit återhämta sig helt
ännu.
Det finns också en historisk vinkel på rekordet. Om man tittar tillbaka till tiden när
Rolls-Royce Ltd började göra bilar, från
1904 och framåt, så tog det faktiskt 70 år
innan man var uppe i en årsproduktion på
cirka 2 700 tillverkade bilar. För det 2003
nybildade företaget i BMW:s ägo har det
bara tagit sju år att gå från start till 2 711
tillverkade bilar.
En av förklaringarna till den strålande
prestationen på senare tid måste vara att

man har utökat modellutbudet och därmed
hittat rätt sorts produkter för att kunderna
ska bli nöjda. De flesta stora regionerna
i världen har haft en ökad efterfrågan på
Rolls-Roycebilar. De största marknaderna
2010 rangordnade efter storlek var följande.
1
2
3
4
5

USA
Kina
Strbritannien
Förenade Arabemiraten
Japan

Utanför listan och alltså inte så stora i antal
men mycket starka ökningar har förkommit i sådana osannolika länder som Indien
och Korea. Den modell som har sålt mest
är den nya Ghost. Det märkliga med den
bilen är att omkring 80 procent av köparna
aldrig har ägt en Rolls-Royce tidigare. Av
de övriga modellerna är det den fyrdörrade Phantom saloon som har sålt bäst, följd
av fixed head coupe och drophead coupe,
vilka också har attraherat nya köpare, ibland tack vare att man har bedrivit den
unika Bespoke personalisation service, det
vill säga man har kunnat specialbeställa

ett nästan obegränsat antal olika extra tillbehör och utföranden direkt från fabrik. Nu
senast har det extra picknickpaketet som
vi har uppmärksammat här i Bulletinen tidigare lockat stort intresse bland nybilsköparna. Faktum är att så gott som alla som
har köpt en Rolls-Royce under 2010 har
beställt något specialtillbehör utöver standard och naturligtvis fått betala extra för

att få sin bil mer personlig och i några fall
har det varit väldigt omfattande sådana individuella versioner som har levererats till
nöjda köpare världen över.
Är det inte anmärkningsvärt att försäljningen av nya Rolls-Royce i Sverige har
varit obefintlig på senare år?

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

RREC

SCANDINAVIA

- 64

29 - RREC

SWEDISH SECTION

ETT ELEKTRISKT EXPERIMENT
FRÅN ROLLS-ROYCE
Jan Segerfeldt

Rolls-Royce Motor Cars presenterade lagom till den stora bilutställningen i Geneve
i mars i år att man höll på med politiskt
korrekta försök med alternativa drivkällor.
Företaget vill söka klarhet i vilken teknologi som är den mest lämpliga för att driva
stora Rolls-Roycebilar. Ett sådant exempel
som nu offentliggörs är 102 EX, en helt
eldriven prototyp på Rolls-Royce Phantom.
Tro nu för allt i världen inte att detta är
en bil som kommer att finnas tillgänglig
hos din bilhandlare under 2011 eller 2012.
Med den här bilen, kallad Phantom Experi-

mental Electric (EE) avser man att i första
hand testa presumtiva köpares uppfattningar och reaktioner på en sådan bil men
också att pröva finansmarknaden, media
och den stora allmänheten för att se om de
kan acceptera framtida modeller i största
lyxbilsklassen och säkra en långsiktig satsning på stora bilar av det slag som RollsRoyce är kända för och erkänt duktiga på
att tillverka. Än så länge finns det inga
planer på att serietillverka den här bilen
utan den är bara en verklig försökskanin
för forskning och utveckling av framtida
produkter. Man vill se om det finns realistiska möjligheter att göra batterier som
klarar så här stor förbrukning utan att behöva laddas upp i ett kör. Man vill också få
svar på om presumtiva köpare skulle avstå
från köp av en elbil av den här kalibern om
de känner stark oro för att inte kunna ta
sig hem om energin tar slut i batterierna
vid längre körningar. En annan fråga som
behöver svar är om ett elektriskt alternativ kan anses stå i samklang med märkets
kvalitetskrav och förväntningar. Kan en
helt elektriskt driven Rolls-Royce leva upp
till de förväntningar kunderna har på bekvämlighet och säkerhet?
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minst tre år.
Bilens utseende avslöjar inte att det är en
helt eldriven bil. Det är
bara lackeringen som
gjorts med det där lilla
extra. Inte så lätt på
en bil som redan som
vanlig Phantom kan fås
i någon av 45 000 olika
färgnyanser. Men RollsRoyce Motor Cars har
fått fram en speciallack
kallad Atlantic Chrome
som består av keramiska nanopartiklar som är
102 EX är i stort sett
en vanlig Phantom men
med den lilla skillnaden
att den vanliga 6,75 liters V8:an med sin sexväxlade låda är utbytta
mot ett litiumbatteripaket, som är det största
som hittills använts för
en bil, och två elmotorer och en kraftöverföring utan växlar. De två
elmotorerna ger 290
kW att jämföra med
V8:ans 338 kW men elmotorerna har ett vridmoment på 800 Nm över ett brett band
medan V8:an ger 720 Nm vid 3 500 varv.
Med eldrift är bilens räckvidd cirka 20 km
och accelerationen från 0 till 100 går på
knappt åtta sekunder medan toppfarten är
satt till 160 km/tim. Man räknar med att
batterierna ska ha en varaktighetstid på

mellan 8 000 och 80 000 gånger mindre
än ett hårstrås tjocklek och 1 000 gånger
mindre än partiklarna i en vanlig metallic-lack. Efter 16 lager lack har man fått
fram en reflekterande finish som inte är av
denna världen och kan liknas vid att ytan
alltid är våt. På instrumentbrädan finns
några skillnader, till exempel behövs självklart inte någon bränslemätare. Denna har
ersatts av en batteriladdningsvisare. På
utsidan finns en annan detalj som skiljer
sig nämligen avsaknaden av bränslepåfyllningslock. Detta har ersatts av en speciell
modul för batteriladdning.
En mer iögonenfallande detalj på 102 EX
är att The Spirit of Ecstasy är tillverkad
i ett material som heter Makrolon och är
inuti försett med blå LED-belysning. Det
ser ut som en Lalique-staty i glas vilket
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det alltså inte är men med den inbyggda ”De är helt ljudlösa och rena. De avger
belysningen markerar den att här kommer ingen lukt eller vibration och de bör kunna
något alldeles särskilt och det är elektriskt. bli klart användbara i stadsmiljö där laddningsstationer finns nära. Men när det gälDet finns starka historiska kopplingar till ler körning på landsväg tror jag inte att
den här experimentbilen. Det var ju fak- de är så värst lämpade, i vart fall inte på
tiskt så att ingenjören Frederick Henry många år ännu.”
Royce startade sitt eget företag, F H Royce
and Co, redan på 1890-talet för att fram- Hur rätt han hade! Rolls-Royce kunde göra
ställa elektriska apparater som lampor, dy- tysta bensinmotorer och har gjort så i mer
namos, elmotorer och industrikranar. Det än ett århundrade. Man lyckades till och
var framgångarna i detta företag som led- med (efter kundernas klagomål) att få tyst
de till att Royce senare kunde skapa sig en på klockan inne i bilen. Nu återstår alltså
egen automobil. Med hjälp av rikemans- att göra den absolut tystaste Rolls-Roycesonen C S Rolls kunde han framställa och bilen i världshistorien - med modernaste
sälja denna bil, som gick tystare och var batteriteknologi. Frederick Henry Royce
av bättre kvalitet än många andra samtida skulle säkert ha gett den grönt ljus!
bilar. Redan då fanns elektriskt drivna alternativ på marknaden, som till exempel
elbilen Columbia, om vilken C S Rolls uttalade sig i Automobile Journal:
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Amerikansk aristokrat
Tekst og foto: Ivar Engerud

MASSIVT KJØRETØY: Selv med et åpent toseters karosseri
veier praktvogna godt over to tonn.

Teknikken er engelsk, men så vel chassis tor ble sendt med båt fra England for samsom karosseri er bygd i USA. Rolls-Royce mensetting i USA.
Phantom I er et historisk luksuslokomotiv.
Det handlet mye om håndverk, for
Du sier ikke nei når du får tilbud om å dette var presisjonsbygging på høyeste
prøvekjøre en av 1920-tallets fineste bil- nivå, og det ble ikke bygd mer enn omer – en Rolls-Royce Phantom I Brewster kring én bil om dagen i årene 1926 til 1931
Regent Convertible. Men du sier ikke bare i Springfield. Bare 1.241 av de totalt 3.500
lettvint ”ja” og lar det stå til heller. Da- Phantom I ble bygd der.
men er stor og tung fra en tid da servostyring ikke var science fiction engang, og
Selv om teknikken var den samme
da bremsene kanskje ikke sto helt i forhold som de engelskproduserte, fikk de ameritil ytelse, hastighet og vekt. I hvert
fall målt med dagens standarder.
Hun krever respekt. Også fordi hun
er sjelden og uerstattelig.
Gedigen praktvogn
Da Phantom I-modellen ble lansert i mai 1925, skulle den erstatte
Silver Ghost. Den var en verdig, om
enn ikke revolusjonerende forbedring etter 18 års produksjon av Silver Ghost. Rolls-Royce hadde startet produksjon for det amerikanske
markedet allerede i 1921 i en egen
fabrikk i Springfield, Massachusetts.
Og et år etter introduksjonen av
Phantom I i England startet man også ELEGANTE LINJER: Brewster & Co i New York bygde
produksjonen i USA. Chassis og mo- karosseriene som ga Rolls-Royce et mer amerikansk
preg.
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kanske karosserier fra lokale leverandører
godkjent av fabrikken i England. Fremst
av de offisielle leverandørene var Brewster i New York som markedsførte seg som
”Vognbyggere til amerikanske gentlemen”.
Selskapet hadde drevet med bygging av
hestedrosjer i nesten hundre år før de
begynte å bygge bilkarosserier i 1905. I
1914 begynte de å spesialisere seg på det
fremste engelske prestisjemerket RollsRoyce, og det gikk ikke lenge før Brewster fikk anerkjennelsen å være de fineste
karosseriene du kunne få til merket i USA.

Da var den lakkert i verdens kjedeligste lysebrune farge, men med ny kongeblå kalesje. Så da det likevel var behov
for noen tekniske utbedringer, var det ikke
vanskelig å la den ta en tur innom lakkboksen i samme slengen. Valget falt på en
kombinasjon av gult karosseri med sorte
skjermer.

Nå er den i nærmest perfekt forfatning.
Det er bare å la seg imponere over hvor
lett den starter og hvor stillegående den
enorme motoren er på tomgang. Enten du
lar den dra i gang på første, andre eller
Brewster ga Rolls-Royce en litt mer tredje gir merker du det enorme dreiemoamerikansk-tilpasset look, som nok irrit- mentet som skapes av de mange literne
erte den erkekonservative ledelsen i Eng- motorvolum.
land, men de kunne ikke se bort fra den
suksessen man hadde i USA. Den talte
tross alt mer enn nasjonale følelser.
Eksklusiv prøvetur
Det er med andakt og følelse man
setter seg bak rattet på en slik gigantisk bil. Eieren Birger Meland i Lier kjøpte
den sjeldne og vakre Regent Convertiblemodellen på auksjon i Paris i 2002. Denne
karosseritypen ble bygget i 21 eksemplarer. Hele karosseriet er banket i aluminium,
bortsett fra reservehjulshjulbrønnene i
skjermene.
RYDDIG: Den 7,7-liters rekkesekseren
er stillegående og nærmest vibrasjonsfri,
samt at den har et enormt dreiemoment.
På flat vei kan du kjøre i gang på høygir og tomgang uten problemer, og clutchen er overraskende følsom og kontrollert
uten noen tendenser til å hugge.

SVIGERMORSHJELP: En liten dør i siden letter
adkomsten til svigermorssetet. Dette er så
vidt eieren vet det eneste eksemplaret med
akkurat denne detaljen.

Men så var ikke dette noen billigbil til
noen hundre dollar i 1928, som en A-Ford
eller Chevrolet kostet. En Phantom I med
eksklusivt karosseri kunne fort tippe over
17.000 – 18.000 dollar. Her var konkurrentene desidert i det øvre sjiktet av verdens
bilprodusenter, som for eksempel Hispano
Suiza, Minerva og Isotta Fraschini i Europa
og Packard, Duesenberg og Cadillac i USA.
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Massiv luksus
Forbedringene i forhold til den utgående Silver Ghost-modellen var først og
fremst på motorsiden hvor man hadde utviklet en helt ny toppventilert 6-sylindret
motor på 7,7 liter som utviklet 108 hestekrefter ved 2.300 omdreininger i minuttet.

Giringen er overraskende skarp og presis – dette er presisjonsarbeid fra tegnebrettet til utførelse ved hjelp av gode ingeniører og ditto håndverkere som la sin
sjel i å skape verdens fineste biler for snart
85 år siden. Her er det ikke mye behov for
dobbeltclutching og skraping på girene. Alt
glir lett og presist oppover så vel som neDen firetrinns girkassen er bare i bruk dover i girene.
når du starter eller i meget krappe svinger
og bakker. Du kan holde den på høygir fra
Fjæringen er meget komfortabel.
gangfart til toppfarten på vel 140 km/t, Takket være tyngden – vi snakker godt
takket være sjenerøst dreiemoment over over to tonn - tar den opp ujevnheter i
et stort turtallsregister. Den meget smi- veibanen på en glimrende måte. Hvilken
dige kjørestilen dette innbyr til var et vare- følelse dette må ha vært for de få utvalgte
merke for Rolls-Royce. Kjøreegenskapene på slutten av 1920-tallet da de fleste biler
er ikke sportslige – til det føles den alt for fortsatt virket rimelig primitive og enkle.
tung og håndtere – selv i åpen tosetersversjon. Men på denne tiden begynte man
også å eksperimentere med sprekere mo- Sjelden fugl
Det kom nok ikke noen Phantom I ny
torer og lettere, mer sportslige karosserier
til Norge, men som veteranbiler har det
enn tidligere.
kommet noen meget få eksemplarer i variRessursene er enorme sammenlignet erende forfatning. Birger Melands vakre
med det meste på veien fra den tiden. Cabriolet er definitivt i en klasse for seg
Ramma er nærmest identisk med Sil- fra en tid da Rolls-Royce bygde biler i USA.
ver Ghost, men clutchen er forbedret, og Og de var i følge eksperter minst like godt
ikke minst hadde man fått servobremser sammenskrudd som de engelske.
på alle fire hjul. Styringen er kjempetung
Børskrakket i 1929 og den etterfølved lave hastigheter, men når du kommer
i skikkelig marsjfart nærmest flyter den på gende depresjonen slo bena fullstendig
under virksomheten, og i 1931 forlot det
veien.
siste chassiset fabrikken i Springfield. En
epoke var over.

Det gir en egen følelse og sitte bak rattet og skue ut over et langt panser med
”The Flying Lady” i fronten…
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MEDLEMSANNONSER
Sælges:
Rolls-Royce Silver Cloud 1 + Bentley S1.
Annoncetekst:
“Rolls-Royce Silver Cloud 1, årg 1958, 2 farvet Hvid/blå, Bilen starter og kører 100%
perfekt, men trænger til lak og interiør. Bilen er dansk.
Bentley S1, årg 1959, sort, starter og kører pefekt, skal have lavet lak+interiør+rust
i paneler. Bilen er fra USA og uden afgift.
Pris for begge biler 250 000.-”
Michael Munksgaard
Mob 61556819
email: munksgaard76@gmail.com
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MEDLEMSANNONSER
Sælges:
Rolls-Royce Phantom II, årgang: 1930, Limousine by Windovers.
Nyrenoveret 6. cyl. motor.
Pris dkr.375.000
Claus Clausen
tlf. 40287156
email: hoeg1984@gmail.com
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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
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MEDLEMSANNONSER
Sælges:
Rolls-Royce Corniche, årg. 1971,
venstrestyret. Hvid med beige kaleche
og rødt læderindtræk. Monteret med
ny rustfri udstødningssystem samt
sportsrat i træ. Indreg. på danske
nummerplader. Sidst synet juni 2007.
Pris dkr. 475.000,00
Kontakt:
Claus Clausen, Risbyholm Gods, tlf.
+45 40287156

Sælges:
Udtræksbord, passer RR Cloud/
Bentley S, Mk VI eller Silver Wraith.
Mangler askebæger, men er ellers
pænt og i orden.
Pris dkr. 500,00
Søren Markdal
Tlf. 86463616
Email: markdal@energimail.dk
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MEDLEMSANNONSER
Sælges:
9 stk. ”Bilbogen” udgivet af Dansk Automobilhandler Forening. Indeholder mange
sjove artikler og reklamer fra tiden samt ikke mindst opl. om udsalgspriser og afgifter
på årgangens bilmodeller. Årgangene 1962, 67,68,72,73,74,75,77,78.
Pris samlet dkr.300,00
Søren Markdal
Tlf. 86463616
Email: markdal@energimail.dk

Sælges:
Bog ”Rolls-Royce, The Derby Phantoms”
af Lawrence Dalton. Utroligt flot
gennemarbejdet bog med mange billeder.
Pris dkr. 500,00
Søren Markdal
Tlf. 86463616
Email: markdal@energimail.dk
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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
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3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
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Kasserer:
Frank Frandsen
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tlf. 7448 6383,
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„The name ROLLS-ROYCE, the ROLLS-ROYCE Badge and the linked RR Device are trademarks of Rolls-Royce plc and are
used by the Club under licence“
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BÄSTA BIL TILL LÄGSTA PRIS !!

Bentley Mark VI 1952, Freestone & Webb. Bentley R-type 1953. Vinröd och svart med
Vinröd och silver med vacker beige skinnkläd- cognacsfärgat skinn. Mycket fin bil med översel samt fantastiskt vackra bord i baksätet. växel. Bilen som är känd i RREC har sollucka
Tillverkad i aluminium i endast ett fåtal exem- och samtliga verktyg. En mycket trevlig och
användbar bil för alla tillfällen.
plar. Bilen är i ett synnerligen gott skick.

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.

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

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

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

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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