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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Fra den 15. marts er vi alle igen ude at køre i vore 
prægtige klub-køretøjer og vi ser frem til en for-
håbentlig god sæson 2013 der tilbyder mange 
forskelligartede ”Events”.

Set fra Bestyrelsens egen synsvinkel, er der i år 
rigtig mange ”højdepunkter”, som vi kan plotte 
ind i vores kalender og glæde os til.  

Husk, altid at tjekke ”evenemangslisten” i Bul-
letinen og hjemmesiden rrec.dk

A’propos hjemmesiden, så har vi netop fået ny 
WEB-Master, idet Ole Hviid-Nielsen, Kbh. har 
overtaget denne opgave fra Søren Markdal, som 
i forvejen har rigeligt at se til i sin egenskab af 
sekretær. Vi siger tak til Ole for hans tilbud og 
glæder os til at følge siden.

Vi har netop afholdt bestyrelsesmøde på Strø-
jers-Bilmuseum” den 2. februar, og fik gennem-
gået hele årets fremtidige aktiviteter og det 
skulle glæde os at se rigtig mange nye medlem-
mer, som deltager i vore arrangementer i år. 

Vi har netop afholdt ”julefrokost” den 26. ja-
nuar, hvilket blev afholdt på Restaurant Rådhus-
kælderen, i Roskilde. Her deltog vi 20 personer, 
som fik en god frokost i hyggeligt samvær.

Næste hjørnesten er vores tur til Essen-Auto 
Classica, der jo i år finder sted i dagene den 14.-
17. april, hvor deltagerne allerede har booket ho-
telværelse for et år siden. 

Den 9.-11. maj står årsmødet på programmet 
med den årlige generalforsamling, som alle 
netop har modtaget indbydelse til. (Husk at 
tilmelding og depositum skal være klaret inden 
den 1. marts).

Hvis nogle skulle være en smule forvirrede over, 
at det sidste år blev annonceret til at skulle af-
holdes på Hotel Nørrevang i Marielyst, og så i 
brevet med indbydelsen, konstaterede at det nu 
blev på hotel Christiansminde i Assens, så er det 
helt berettiget.

Grundet særlige omstændigheder var løbsle-
delsen nødt til at ændre hotellet, hvilket iøvrigt 
ikke ændrer selve programmet væsentligt. 

Man møder stadig på Krenkerup Gods som 
planlagt, dog med den ændring, at deltagere 
der  ankommer om onsdagen, starter lidt tid-
ligere fra Hotel Christiansminde og kommer 
med færgen Spodsbjerg-Tårs, således at starten 

og programmet herfra fortsætter uændret på 
Lolland-Falster.
Om eftermiddagen vil alle så sejle med færgen 
retur til fyn, og igen returnere næste formiddag. 
Det betyder blot at hele arrangementet får et 
”Lift” opad, idet vi får nogle hyggelige færge-
ture, hvor man har lovet at vi får hele færgen 
næsten alene. Færgeprisen er indeholdt i ar-
rangementets oprindelige pris.

Allerede i juni, nærmere betegnet søndag den 9. 
juni, har Vivi & Henrik Frederiksen inviteret alle 
medlemmer fra DK, NO, SE og DE til en sammen-
komst, med frokost på Lyngsbækgård-Gods på 
Mols, hvor vi udover de meget smukke omgivel-
ser og bygninger, kan besigtige deres samling af 
biler, der tæller nogle af verdens fornemmeste 
og mest sjældne køretøjer.

De der allerede har set samlingen sidste år, hvor 
der var nogle, der benyttede årsmødet i Jylland 
til at køre forbi, på hjemvejen, kan glæde sig til, 
at der er kommet næsten ligeså mange nye biler 
til, som der var sidste år. (se indbydelsen i dette 
nummer.)

Vi håber ved denne lejlighed at se rigtig mange 
nye medlemmer, der ikke har deltaget før. 

Efter sommerferien i juli, kan vi glæde os til at 
Ludvig Brechmann, allerede lørdag/søndag den 
14. – 15. september 2013 vil være arrangør af et 
”efterårsløb” på Hotel Munkebo Kro, tæt ved 
Odense, hvor vi gentager succesen, fra for 10 år 
siden, hvor vi sidst var der. Nærmere informa-
tion vil komme på hjemmesiden samt i Bulle-
tinen næste gang. Prisen pr. deltager vil være i 

omegnen af ca 1500,-dkr, for hele arrangemen-
tet med 1 overnatning, dog excl. Drikkevarer.

Efter forlydender fra Rolf Kuhnke, som er næst-
formand i RREC.UK, men bosidende i Nord-
tyskland, forsøger den tyske section, i år at ar-
rangere en tur med deltagelse af tyske, samt 
danske, norske og svenske medlemmer, der går 
til ”Pebble Beach” i californien, hvilket afholdes 
omkring uge 34 (sidst i august). Hvis dette bliver 
en realitet, vil I høre nærmere i løbet af året.

Vi arbejder også stadig på, at gennemføre et 
”Nordic-Tour”, fælles med den svenske- og nor-
ske sektion, men det er lidt vanskeligt p.g.a. vore 
forskellige terminer for årsmøder, at finde en 
helt egnet dato på nuværende tidspunkt, men 
vi forsøger om det kan sættes sammen med 
besøget på Mols i juni, men dette er endnu ikke 
fastlagt.

Vi har også et Teknisk Seminar på programmet, 
hvilket i år vil blive afholdt hos Kaj Simonsen, 
Tåstrup, i lighed med tidligere gange på Sjæl-
land i september/oktober. Nærmere dato kom-
mer senere.

En invitation til en sommerdag i Fredensborg 
hos vores medlem Lars Friederichsen, Fredens-
borg står stadig åben, men vil snarest blive fast-
lagt.

Formanden ønsker alle en rigtig god sæson 2013.

Beste hilsener    Jens Kjaerulff
Formand RREC Danish Section

Formandens hjørne



MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
www.rrec.no   For medlemskap ( 1000 :-/år ) kontakt Jens Rönneberg 
på tel. 920 11 298. Sektionens bankkonto er: 1064.10.19319

Velkommen ut av dvalen.
Rist litt på pelsen og gled dere over at da-
gene blir lenger og at solen begynner å 
varme. Det går fort mot vår nå og det er 
nå sesongen må planlegges og merkes av 
i kalenderen.
For egen del blir det å reise til AGM i Eng-
land i begynnelsen av april.
Litt pliktløp denne turen men vi må jo gjø-
re vårt beste for å være orienterte om hva 
som foregår og sloss for at MC i klubben 
ikke lykkes med sin varslede kontingent 
økning på over 20 % for 2014.
Neste tur blir mye triveligere for da skal 
jeg, sammen med de som melder seg på 
til teknisk seminar den 4. mai, på besøk til 
Auto Askim.
Her møter jeg bilbransjens mest imøte-
komne mekanikere og vår klubbs mest 
kunnskaps hungrige og spørrelystene 
medlemmer.
Det er få dager som er like hyggelige og Pa-
trick kan jo alt om disse bilene som vi stel-
ler etter aller beste evne. Og … evnene blir 
bedre etter å ha deltatt på teknisk seminar. 
Meld dere på!
Allerede 8. mai sitter Bente-Lill og jeg på 
DFDS fergen fra Oslo til København.
Forhåpentligvis har vi selskap av flere fra 
klubben vår for vi er på vei til Danskenes 
Himmelfartsrally som denne gang foregår 
litt sør for København. 
Så skal jeg samle krefter til Rally Drammen.
Den 30. august starter dette og jeg gleder 
meg som en unge.
Arrangementkomiteen med Rune Refvik i 
spissen har lagt opp til et kjempefint, spen-
nende, nytenkende rally og tenk… jeg skal 
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få lov til og bare være gjest, nesten. 
Og det kan dere også være dersom dere 
melder dere på. Gjør det nå!
Men det er en stund dit og i skrivende 
stund med snø og vind på utsiden er det 
på sin plass og takke Anne og Jens Rønne-
berg for at De også siste Jul tok i mot over 
20 gjester til julebord i Niels Juelsgate.
Det ble en svært hyggelig kveld og ved 
passende anledning skal jeg lure ut av 
Espen Glad hvor han hadde fått tak i den 
fantastiske laksen han hadde med til jule-
bordet.
Ta en tur ut i garasjen. Lad opp bilbatteriet 
og planlegg oppstart av doningen.
Første tur kan bli når veiene er bare men 
ikke før naturen har skylt vekk saltet på 
veiene.
Håper å treffe riktig mange av dere og om 
ikke før, så i hvert fall i Drammen.

Beste hilsener    Åge Antonsen
Formann RREC Norwegian Section

Kjære medlemmer.

www.rrec.se   För medlemskap se info på hemsidan.
Plusgiro: 495 29 27 - 4  Bankgiro: 5965 - 7528
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Bäste Medlem,
Våren är snart här , nu gäller det att snabba 
på och få ordning på bilen / bilarna till 
säsongstarten.
Själv har jag spenderat vintern i Florida och 
varit på flera bilträffar och utställningar. 
Givetvis är det mest ”jänkare” att titta på 
men även en och annan Rolls och Bentley. 
När jag ser en vacker Rolls Royce eller Bent-
ley blir jag så sugen på att starta upp mina 
egna skönheter hemma i garaget.
Jag ser fram emot en fin vår och sommar 
och att vi får tillfälle att träffas och umgås 
tillsammans med våra bilar.
Speciellt hoppas jag att vi får stort delta-
gande på vårt årsmötesrally i Glasrike, men 
även på övriga arrangemang.
Jag vill också hälsa alla nytillkomna med-
lemmar välkomna i vår fina klubb. Hoppas 
ni har tillfälle att deltaga i något arrang-
emang och lära känna andra medlemmar 
och uppleva hur trevligt vi har när vi träf-
fas.
Glöm heller inte bort de rallyn som an-
ordnas i våra nordiska grannländer Norge 
och Danmark där även våra medlemmar är 
mycket välkomna.
Det är roligt och stimulerande att se att 
medlemsutvecklingen är fortsatt positiv. 
Det tyder på att ryktet sprider sig om hur 
trevligt det är att vara med i klubben.
Ny som ansvarig kontaktperson för MHRF-
försäkringen och även besiktningsman är 
Mikael Andersson. 

Har du frågor om MHRF-försäkringen skall 
du kontakta honom.
Kontaktansvarig för If-försäkringen är som 
tidigare Göran Berg.
Jag tar fortsättningsvis också gärna emot 
förslag på de som kan tänka sig att hjälpa 
till och ordna mindre lokala träffar som 
lokalansvariga för sitt närområde. Alla är 
också välkommna att höra av sig till mig 
eller någon annan i styrelsen om ni har 
ideér eller förslag som kan bidraga till att 
utveckla klubben ytterligare. Kom gärna 
med förslag på trevliga resmål och aktivi-
teter. Alla tips är välkomna.

Bästa Hälsningar   Lars Nord
Ordförande RREC svenska sektionen
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Varje månad: Luncherna i Stockholm
Belgobaren i Freys Hotel kl. 12.30 första måndagen i månaden. 
för anmälan ring till Nils Vetterlein, tel 08-717 23 53, mobil 070-598 72 30.

Varje månad: Luncherna i Göteborg
Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 66.

Varje vecka:  Träffpunkt Stockholm Norra, ”The Nut House”, Torsåkers Slott.

Kommande Rallyn och Arrangemang

14. – 17. april Essen Auto-Classica, www.siha.de 
9. – 11. maj Årsmøde Lolland/Falster. Mødested Krenkerup Gods. 
Se invitation i bladet. 
9. juni Sommertræf på Lyngsbækgaard Gods. Se invitationen i bladet.
14.-15. sept. Sensommerløb ved Munkebo Kro. Mere information senere.
September Teknisk Seminar ved Cai Simonsen, Tåstrup – dato endnu 

4. mai teknisk seminar for alle årsklasser hos Auto Askim.
Patrick Lloyd-Jacob fra Royce Service & Engineering leder seminaret.
30. august - 1. september.
Rally Drammen med årsmøte.
Se egen annonse annet sted i bladet.
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träff samt en egen plats för klubbilar. Se http://www.eskilstunaveterandag.se/ . Vi ska anmäla unge-
färligt antal deltagare till arrangörerna redan i april. Anmäl därför preliminärt om du är intresserad till 
mig redan i april. Slutlig anmälan får vänta till i början av augusti.
Karl-G Giertz 0705229258, kalle.giertz@telia.com

5/6 april  Bjertorps Slott med vinprovning 5-6 april, se nedan
Söndag 19 maj Tjolöholm FIRAR 20 år och RREC är där! 
Anmälan till Jan Segerfeldt: jan.segerfeldt@glocalnet.net
25/26 maj Good Old England, Engelska bilar i Staberg, Falun
31/5-2/6 Årsmöte med rally Glasriket, Arthotell Kosta Boda, se sid 11
14/17 juni  Resa till Annual rally i Rockingham, England
7 sept  Anders Rohdins inbjuder till garageträff i Trollhättan
15/21 sept  International Rally, Schwarzwald med Mainau

Klubbmöten i Stockholm Söder 2013
11 maj
Kom med på en visning av Jürs mejeri i Flen och lunch på Hedenlunda slott. 
Mejeriet gör Sörmlands Ädel, Granbarksost m.fl ostar. Vi får se mejeriet och osttillverkningen samt 
provsmaka ostarna under ledning av en kunnig guide. Se även http://jurssmejeri.se/
Lunchen intas på Hedenlunda slott 8 km söder om Flen. www.hedenlundaslott.se
Anmälan till Calle Lagercrantz: 0703481954 eller carl.lagercrantz@excorio.com .senast den 4 maj. Me-
jeriet tar högst 20 deltagare i en visning. Det innebär att de första 20 som anmäler sig får komma 
med. Deltagarnas kostnad, efter avdrag för klubbens bidrag 50 kr/person, blir 25 - 100 kr för visningen 
beroende antal deltagare samt lunchen. 
Samling vid Jürs mejeri kl 10.45 den 11 maj. Efter visningen c:a 12:30, gemensam färd till Hedenlunda 
slott för lunch.
31 juli
Gemensam färd till Nyköpngs hamn.
Den 31 juli ansluter vi till Automobilsällskapets hamnträffar i Nyköping. Temat för kvällen är ”Engelska 
bilar med Morris 100 år”. Vi får en egen plats för klubbens bilar markerad med klubbflaggor. Finns 
intresse ordnar vi gemensam färd från Stockholmstrakten och bokar bord på en av restauranterna i 
hamnen. Tid för träffarna är 17.30-21.00.
Anmälan till Karl-G Giertz 0705229258, kalle.giertz@telia.com senast den 24 juli. Kostnad; eventuell 
gemensam middag. Mötestid och plats för dem som samåker meddelas senare.
25 augusti
Eskilstuna veterandag. (Preliminär anmälan i april)
Finns intresse ordnar jag en gemensam färd till Eskilstuna Veterandag den 25 augusti med en klubb-
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RREC DANISH SECTION: Forårsrally og årsmøde  
9. – 11. maj 2013, Svendborg og Lolland Falster, 
Danmark. 
 
Traditionen tro organiserer vi i Kristi Himmelfartsdagene et træf i en ny region af 
Danmark. Hotel Christiansminde se: www.christiansminde.dk i Svendborg, med 
udsigt over Svendborg Sund bliver vores udgangspunkt. Der er i år mulighed for at 
tage børn eller børnebørn med til en meget favorabel pris. Børn 0-3 år kommer gratis 
med, og børn 4 – 18 år for kun 300 kr./nat indkvarteret sammen med de voksne i 
små lejligheder med minikøkken og opholdsafdeling, når de voksne sørger for 
børnenes forplejning (billig børnemenu). 

Rallyet starter på Krenkerup Gods på Lolland se: www.krenkerup.dk, som har eget 
bryggeri, der bliver frokost på Hotel Saxkjøbing, som ejes af Claus Meyer, en af 
stifterne af Restaurant NOMA (nyligt kåret til verdens bedste restaurant), og fredag 
spiser vi frokost på Hotel Bandholm før vi lader op til Gallamiddagen på Hotel 
Christiansminde. Ind imellem det kulinariske kører vi ad de smukkeste veje, og skal 
blandt andet besøge Knuthenborg Safaripark, Globen se: 
www.visualclimatecenter.com og flere smukke godser inklusive Valdemars Slot på 
Tåsinge. 

Færgebilletterne til Spodsbjerg-Tårs ruten er inkluderet i prisen. 

Pris for hele arrangementet fremgår af tilmeldingsformularen, som findes på 
www.rrec.dk  

Ved eventuelle spørgsmål, kontakt Allan Rosetzsky +45 40749926, e-mail ar@klifo.dk  

 
Invitation til en fantastisk oplevelse for alle medlemmer  

af RREC-DK samt NO og SE med ledsager. 
 
Vivi & Henrik Frederiksen inviterer hermed alle medlemmer af RREC-DK samt NO og SE til hyggeligt  
”sommertræf” på Mols. 
 

Lyngsbækgård Gods, på Mols, Lyngsbækgårdsvej 8, 8400 Ebeltoft. 
 

Søndag den 9. juni 2013 fra kl. 11:30 
 
Som det allerede er bekendt for mange medlemmer af RREC-DK,  har Vivi & Henrik, samlet en af  
Europas mest betydende veteranbil-samlinger i løbet af meget kort tid og ombygget en tidligere ko-
stald, til at være den smukkeste ramme om et privat bilmuseum, som man normalt ikke har mulighed 
for at opleve. Samlingen er helt privat, og ikke åben for publikum normalt. 
 
Vivi & Henrik vil ved denne lejlighed være værter for en  frokost med drikkevarer i en af laderne, efter 
at vi har haft mulighed for at besigtige den fantastiske bilsamling. 
 
Samtlige biler er i en sjælden høj standard, som skal ses og opleves, før man kan opfatte at dette fin-
des. 
 
Samlingen består af indtil flere varianter af mærkerne Rolls-Royce, f.eks Silver-Ghost, Phantom II, 
20/25, Corniche m.fl.   
Desuden består samlingen af bl.a 1914 Mercedes, 1937 Mercedes 537 K, 1939 Horch, Stutz, Cord, 
Lagonda, Cadillac, Duesenberg, Auburn, Hispano-Suiza, Bentley Blower, Bentley S3 Conv, Bentley 
Bluetrain, Maybach, Jaguar SS 100 samt mange flere, af hvilke bl.a. også  kan  nævnes en speciel El-
bil, Mrk. Wood fra 1905. 
 
Dette ”Sommertræf” vil være en unik mulighed for nye medlemmer i klubben til at møde klubbens øvri-
ge medlemmer, og forhåbentligt blive interesseret i at deltage i andre af klubbens fremtidige arrange-
menter. Vi håber at se så farverigt et udvalg af klubbiler som muligt. 
 
Tilmelding skal ske til klubbens formand Jens Kjærulff på telefon 40 14 80 44 eller på mail 
til familien@kjaerulff.net. 
 
Vi håber at se alle medlemmer komme ud af ”busken” denne dag – vel mødt, og tak til Vivi & Henrik. 
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Invitasjon - RREC rally 2013
Norwegian Section
Drammen 30. august- 1. september

Årets rally er lagt til Drammen. Byen som har vist evne til 
innovasjon og utvikling med gjenklang langt ut over de 
nasjonale grenser.  I disse tre dagene vil vi få anledning til 
å få en opplevelse av dette, samt å komme sammen med 
klubbmedlemmer i sosiale aktiviteter og bruk av kjøretøy-
ene som burde passe godt til klubbens intensjoner og for-
mål. Velkommen:)

FREDAG 30. AUGUST

Dagens tema: Teater - sosialt samvær.
Fremmøte Choice Hotell Elvebredden
Parkering av biler på åpen bevoktet plass på Elvetorvet - godt tilgjengelig for 
publikum - 30 meter fra hotellinngang.
Innsjekking og utlevering av startnummer fra kl. 15.00 - www.drammen.no/
comfort_hotel_union_brygge
Middag kl 1800 på teaterets utmerkede restaurant - 200 meter å gå over den 
prisbelønnede Ypsilon broen.  
Teaterkveld på Drammens vakre teater – Vi hygger oss med kveldens oppset-
ning.
Sosialt samvær på Ypsilon bar i etterkant av teaterstykke så lenge en ønsker. 
30 meter å gå til hotellet.

LØRDAG 31. AUGUST

Dagens tema: Glass, Samfunnsansvar, Picnic, Bryggeri - fest og kulturaften
Frokost på hotellet fra kl. 07.00
Glasshytta 10.00 -11.30, Foredrag og omvisning - internasjonalt anerkjent 
glasskunstner Kari Ulleberg - http://www.kariulleberg.no
Møte med kunstner i produksjon og utstillingslokale - 30 meter fra Hotellet 
og bilene - Gratis
Bilene vises fram 11.00-12.00, Bragernes torg
Kortesje 12.15 – 12.45 kjøretur gjennom byen med «handicappede barn», ca 15 
biler, politi foran og bak.
Avreise – rally kl. 13.00 Til Blåfargeverket på Modum. Ca 5 mil. 
Picnic Blåfargeverket 14.00 til 15.30, Bestilt ankomst hos restauratør som dek-
ker på etter været ute eller inn ved elven.
Blåfargeverket omvisning av historikk og årets kunstner 15.30 – 16.30
Retur - rally kl.17.00, Oppstilling av bilene ved hotellet, hvile - valgfrie spaser-
turer i Drammen
Årsmøte kl.18.30 i merket møterom på hotellet.
Aas Bryggeri - festaften – kl. 20.00 Bryggerihistorie, smaksprøver, øltapas 

SØNDAG 1. SEPTEMBER

Dagens tema: Spiralen - vinnerkåring - avslutning
Frokost og utsjekk hotell, 09.00-10.30
Rally del 2 - Spiralen og omegn 11.00 – 12.00
Spiralen restaurant. Lunsj, kåring av Quiz og rallyvinner, 
- avslutning ca kl.14.00
 Hjemreise                             

Påmeldingsfrist 30. mai.  Påmelding på www.rrec.no, eller kontakt  Rune Ref-
vik - tlf. +4790015144 (rune.refvik@mac.com)  eller 
John F Parrington Hansen - tlf +4792297969     (jf@parrington.no) for å få til-
sendt påmeldingsskjema. 
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För er som gärna vill ta del av en ”fält-resa” till Rockingham i juni, har det anord-
nats följande:  - Individuellt flyg, boka själva, över till Stansted fredag den 14 juni, tillbaka 
måndagkväll 17 juni
Inkluderat:
- Buss tur/retur till Corby och ( avgång ca. 12.00 och tllbaka i tid för kvällsflyg hem)
  Best Western ” Rockingham Forest Hotel”
  ( detta är beläget 10 min från fältet = gångavstånd)
- 3 nätter i dubbelrum/twin rum
  (f.n. begränsat till 9 st rum, möjlighet finns att utöka).
- Inträde/pass till fältet 
Kostnad: 1.970:-/per person ( Frukost £7.50 och andra måltider till självkostnad).
Intresse/anmälan till Mona-Lisa på: 
 cloud1@telia.com 
Betalningsdetaljer vid anmälan.

BJ ERTORPS SLOTT
Det har framförts önskemål om att vidmakthålla 
traditionen att årligen besöka Bjertorps slott.
Med anledning härav har en preliminär bokning av slottet 
gjorts. Tanken är att vi skall försöka ordna en vinprovning 
även denna gång. Slottsfrun uttalade sin stora förtjusning 
när jag sade, att vi ville fortsätta traditionen.
Det preliminära programmet blir som tidigare år, att vi 
samlas på fredagen omkring kl 15, då vi dricker kaffe eller te och njuter av slottets goda 
kaffebröd. Efter omklädning samlas vi till vinprovning med därefter följande middag be-
stående av minst tre rätter med tillhörande vinpaket.
Påföljande dag lördagen 6 april efter frukost och utcheckning åker vi till Vara och den 
som då vill kan handla vällagrade och goda ostar av Sivan som har sin bod uppställd 
på torget där. Efter ost inköp promenerar vi till konditori Nordpolen, där redan större 
delen av Varas befolkning befinner sig för inmundigande av deras hembakta godsaker. 
Programmet avslutas här.
Detta evenemang har tidigare varit mycket uppskattat och det kommer med all säker-
het också bli det i fortsättningen även om vi inte längre har tillgång till Ulla-Britt och 
Svantes enorma vinkunskaper. 

Anmälan om deltagande till Claes-Thure Flinck
e-mail c_t.flinck@yahoo.se
alternativt telefon 031-930066

Buss till RREC Annual möte i Rockingham, England 14 - 17 juni 2013

Pris per person i dubbelrum (vid två betalande) två 
nätter inkl frukost, hyttsill, galamiddag och inträde/
guide till Glasmuseet, netto SEK 2 440
Motsv pris per person i enkelrum, netto SEK 3 200
Förmånliga barnpriser (kontakta Mona-Lisa)
(RREC subventionerar eventet med SEK 500 per 
deltagare) 
På hotellet finns Spa och Relax-avdelning 
Vi får 10 % rabatt på alla glasvaror i KostaBoda/
Orrefors affärer.

PROGRAM
Fredag: Ankomst/check-in fr kl 15.00. Parkera 
framför hotellet. Kort promenad till Hyttsill, serveras 
kl 19.00. Vin/öl, snaps ingår.

LÖRDAG: Start kl 10.00 körning till Växjö Torg 
för finparkering

Förmiddagskaffe med landshövdingen 
Kristina Alsér på residenset
Guidning/besök i Glasmuseet
Lunch på egen hand och fritt att välja besök på glas-
hyttan/ateljén eller domkyrkan, Utvandrarnas hus, 
snusutställning mm
Samling i baren kl 19.00. Stor galamiddag med 
musik och dans. Vin ingår.
Prisutdelning: Hotellets favoritbil utses

SÖNDAG: Årsmöte kl 10.00, sedan hemresa

Anmälan och betalning senast den 15 mars 2013 till 
Mona-Lisa Illingworth på cloud1@telia.com 
tel 070 5389695 eller Rolf Eriksson på 
genesmala@gmail.com tel 070 6525630

Betalning sker till klubbens bankgiro nr 5965-7528, 
ref Glasriket (Glöm inte skriva ditt namn!)
Ange också i anmälan önskemål om särskild kost.

     VÄLKOMNA TILL 

GLASRIKET

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE & RALLY 2013
KOSTA BODA ART HOTEL



I  slutet av vägen, långt inne i Schwarzwald skogen, ligger 
ett mysigt 4-stjärnigt hotell med 39 rum - Waldhotel i 
Bad Sulzburg! Det blir vår bas under 6 nätter på detta 
internationella rally, som kommer att ta oss på byvägar 

och andra vägar runt den mytomspunna skogstrakten och även längs 
Rhen stranden, i sydvästra Tyskland.

Som sig förstår, är det ett lugnt och avskilt hotell, med garanterat säker 
parkering och gott om plats. Detta ”skogs-hotell” ligger ca. 3 Km från byn 
Sulzburg (www.waldhotel4you.de), har ett förträffligt spa, sauna, solarium 
- ja, allt man behöver för avkoppling - om man hinner mellan våra körturer.

Vi kommer att besöka, vingods, klockmakare, smaka på Schwarzwald-tårta 
(förtåss!) och dessutom arrangeras en busstur till Dornbirn i Österrike, för 
ett besök på det största Rolls Royce-museet i världen, hos familjen Vornier, 
samt ett besök till ön Mainau i Bodensjön, för all blomsterprakt där - det 
bli den längsta turen vi kommer att köra under rallyt, men väl värt avstån-
det! Dessutom goda middagar och underhållning, samt mingel med trev-
liga människor, och inte minst de fina bilarna som deltar!

Ingen förhandsbetalning är nödvändig. Sänd in anmälningsformulär så 
snart som möjligt, då vi har begränsat antal rum - full betalning första 
veckan i juni 2013!

RREC Sweden Section 

International RallySchwarzwald 
med Mainau Blomsterön och Rolls Royce  Museet i Dornbirn  

15 - 21 september

Kostnad:

Per person i dubbelrum/twin rum : 880 Euros
Person i enkelrum:  1.330 Euros
Tillägg för Junior-svit: endast 2 st tillgängliga, 
250 Euros för 6 nätter.

Anmälan skickas i brev till: Mona-Lisa Illingworth/Rally Schwarzwald
Torpet, Färlevfjordsvägen 32, Torreby
455 93  Munkedal 

eller e-posta till  cloud1@telia.com också för ev frågor eller mer info.
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Bentley
 - absolut inte någon svenssonbil!

Hansons Hanson

Pininfarina

Lord

Carozzeria

På 1920- och 1930-talen var det nästan huvudregel att de rika och 
berömda skulle ha minst en Rolls-Royce eller liknande lyxbil som de 
själva hade medverkat vid tillkomsten av. Antingen skulle man ha en 
one off där man bestämde allt själv eller så beställde man en bil vars 
utformning man fick ett visst inflytande över under produktionen. 
Det var på den tiden det fanns någon slags haute couture (som hos Dior 
och de andra stora klädmodehusen i Paris) inom biltillverkningen ge-
nom att de särskilda karosserimakarna såg en ära i så fritt som möjligt 
låta beställaren få avgöra hur den slutliga produkten skulle ta sig ut. 
Bara han betalade vad det kostade. 
Men andra världskriget ändrade allt detta och mot slutet av 1950-talet 
var det inte många fria karosserimakare kvar. De få som ändå fanns var 
mer eller mindre tvungna att ägna sig åt massproduktion och utrymmet 
för att göra exklusiva och dyra, helt individuella karosserier var nästan 
borta. 
Men det fanns några ytterst få undantag.

Engelsmannen James Edward Hanson är för de 
flesta svenskar en tämligen okänd person. Han 
torde knappast ha någon koppling till Sverige 
- trots det svenskklingande efternamnet - för 
hans släkt härstammar från Huddersfield i 
norra England. I sin egenskap av ordförande 
för konglomeratet Hanson Trust blev han ti-
digt känd som en hårdför storföretagare med 
särskild förmåga att köpa upp och sätta fart på 
halvknackiga bolag genom att på kort sikt ge-
nerera snabba cash, avskeda personal och stry-
pa investeringar, en asset stripper. För det fick 
han smeknamnet Lord Moneybags. Han kun-
de ha blivit känd som Audrey Hepburns make 
men deras nästan ettåriga förlovning bröts just 
innan det stundande giftermålet 1952, så det 
blev inget av med det. Dessförinnan hade han 
avverkat förhållanden med de berömda eng-
elska filmstjärnorna Jean Simmons och Joan 
Collins. Lord Hanson avled 2004 och lämnade 
efter sig ett stort imperium värderat till 10 mil-
jarder pund.

Den italienska karosserimakarfirman Caroz-
zeria Pinin Farina grundades 1930. Från 1961 
ändrades namnet till Pininfarina. Fader Pinin 
avled 1966. Sonen Sergio tog över efter fadern. 
Pininfarina hade byggt en Bentley Mk VI cou-
pé redan 1948, en drophead coupe 1949 och 
en snarlik fastback året efter. 1954 byggde man 
också en kaross på ett R-type Continental-
chassi. 

Bentley T Coupé Speciale ritades av Paolo 
Martin hos Pininfarina. Han hade tidigare 
jobbat som formgivare hos Studio Michelotti, 
från 1960 tills 1967, när han bestämde sig för 
att flytta till konkurrenten Bertone. Inom ett år 

hade han flyttat igen och nu hunnit avancera 
till chef för designavdelningen hos Pininfa-
rina. Paolo Martin blev särskilt uppskattad för 
sina innovativa designer av Ferrari Dino Com-
petizione och Ferrari 512S Modulo men också 
för Alfa P33 och massproducerade sportbilen 
Lancia Beta Monte Carlo.

James Edward Hanson med sin fästmö Audrey Hepburn

Jan Segerfeldt



På sätt och vis är det litet märkligt att inte 
Rolls-Royce hade en sportigare Bentleymo-
dell i sitt standardsortiment under Silver 
Shadow-eran än Corniche coupé. 
Inte ens Rolls-Royce Camargue var avsedd 
att fortsätta på Bentleys ”The silent sportcar”- 
tema. Den i bara 208 exemplar tillverkade 
R Type Continental 1953-55 var i vart fall 
från början tänkt som en sportig variant av 
Mark VI/R-type men efter hand blev den lika 
tung som standardmodellerna och då kan 
man knappast tala om en genuin sportbil 
längre. 
En plausibel förklaring till Rolls-Royce Mo-
tors minst sagt svala intresse på 1960-talet för 
en specialgjord sportvariant på Bentley T är 
med allra största säkerhet att Bentley sålde 
allt sämre än motsvarande Rolls-Royce för 
varje år som gick. 
Det skulle helt enkelt inte vara ekonomiskt 
försvarbart för företaget att lägga pengar på 

Historien berättar att bilentusiasten och mil-
jardären Lord Hanson (James Edward adla-
des 1983), som bland annat hade en Ferrari 
500 Superfast i sitt bilstall, redan 1965 hade 
bestämt sig för att låta göra en alldeles egen 
Bentley T coupé, som skulle vara en fortsätt-
ning på den typ av bil som Bentley R-Type 
Continental hade varit avsedd att vara ur-
sprungligen, nämligen en sportigare, lättare 
och snabbare alternativ Bentley. Hanson 
hade nog till och med hoppats på en be-
gränsad serieproduktion men det verkar inte 
som Bentley Motors var särskilt intresserade 
av att backa upp Lord Hanson i detta hans 
drömscenario, för han fick inte ens köpa en 
grundmodell från fabriken utan färdigbyggd 
kaross. Till sin besvikelse måste han köpa en 
helt komplett Bentley T för £ 6 000. Den bi-
len skickades omedelbart iväg till Turin för 
att strippas från allt utom bottenplatta, motor 

att utveckla Bentleyspåret, när allt tillgängligt 
kapital behövdes för att driva runt verksam-
heten. 
De höga utvecklingskostnaderna för de då 
ganska nyligen presenterade Silver Shadow 
och T i saloon- och two door coupé-version, 
skulle nu hämtas hem genom en stor och lön-
sam tillverkning och försäljning över flera 
år. Helst skulle det också bli pengar över för 
fortsatt forskning och utveckling av framtida 
modeller. 
Rolls-Royce sålde tio gånger bättre än mot-
svarande Bentley, så man kan nästan undra 
varför företagsledningen brydde sig över hu-
vud taget med att också göra en version av 
Silver Shadow med Bentleygrill under de här 
åren. Tack och lov för att man inte helt över-
gav de trogna Bentleykunderna, för det skulle 
komma att visa sig på 1980-talet att med tur-
botekniken var Bentley inte alls uträknat som 
superbil!

Projekt Pf 917
1968 Bentley T1 ’Coupé Speciale’
Coachwork by Pininfarina
Chassis no. CBH 4033

och övrig teknik och delar av karosstommar. 
wwHär börjar projektet Archivo Pininfarina 
PF 917. Det verkar som om Pininfarina hade 
fått fria händer att utforma karossen på bästa 
sätt under de premisser att det verkligen blev 
en snygg sportcoupé som kunde visas upp 
på bilutställningarna innan den levererades 
till beställaren. Bilen byggdes helt och hål-
let hos Pininfarina från bilen som hade till-
handahållits från Bentley Motors (1931) Ltd. 
Beviset för att det inte är en engelskbyggd bil 
är avsaknaden av den sedvanliga chassiplåten 
under motorhuven. Istället är chassinumret 
CBH 4033 ingraverat hos Pininfarina på en 
lackerad metallplatta. Interiören har avtagbar 
tygklädsel som är skydd för den omgjorda 
svarta skinninredningen. Även instrument-
brädan är skinntäckt liksom dörrsidorna 
medan taket är täckt i samma pleated pvc-
plast som i standardmodellen. 
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Pininfarinas skapelse klar för att ställas ut.



För motsvarande pengar hade han lika gärna 
kunnat köpt sig en ny Bentley T2 Corniche 
coupé. Modifieringsarbetena på bilen om-
fattade inte någon ändring av motorn men 
däremot av växellådan, som ursprungligen 
hade varit den fyrväxlade Hydramaticver-
sionen, som Rolls-Royce byggde i Crewe på 
licens. Den byttes nu ut mot den modernare 
3-växlade versionen som gjordes färdigbyggd 
hos GM i USA. 
Utseendemässigt märks förändringsarbetena 
tydligast genom de nya stötfångarna fram och 
bak, som är i svart polyurethane och ersätter 
de tidigare kromade och smalare av metall. 
Dessutom byttes de helkromade navkaps-

Tidningen Autocar gjorde en artikel om bilen 
runt 1980 då den stod till salu för £ 225 000 
i H R Owens showroom på Berkeley Street 
i London. Mätarställningen var då bara 15 
000 miles. Detta var förmodligen den dy-
raste begagnade bilen till salu i världen vid 
det tillfället. Hanson fick så småningom sålt 
bilen till Ivor Gordon hos Frank Dale & Step-
sons i London. Bentleyn såldes dock ganska 
snart vidare till en japansk samlare. Detta var 
i mitten på 1980-talet, när det fanns gott om 
pengar och stor investeringsvilja bland sam-
lare av dyra bilar, så försäljningen måste ha 
lett till en betydande vinst. Frågan är om det 
var Ivor Gordon eller den japanske samlaren 
som gjorde den bästa affären. 

Jag minns inte idag vilket år det var som 
Ivor Gordon visade bilen för mig i Dale & 
Stepsons försäljningslokaler på King Street i 
Hammarsmith i ett mörkt litet rum som var 
avskilt från showroomet men det kan ha va-
rit någon gång på 1990-talet. Jag har för mig 
att Ivor förklarade att bilen stod så här för 
att han förvarade bilen för en kund. Det är 
ju inte ovanligt att utländska ägare låter sina 
bilar garageras i England för att bara köras 
när de är där på besök. Bilen kom i vart fall 
officiellt tillbaka till England först år 2000 
och blev kvar där åtminstone till 2003, varef-
ter den dök upp på en Concours d´Elégance 
i Schwietzingen i Tyskland. Bentleyn har haft 
i vart fall tre ägare efter den japanske sam-
laren. Det finns bildbevis från 2006, när den 
står på Imperial Palace Auto Collections i Las 
Vegas, USA. Året efter blev den till salu igen 
men nu hos Blackhawk Collection i USA 
som visade upp den på Pebble Beach Con-
cours. Mätarställningen hade ökat till 18 000 
miles! Begärt pris var satt till $ 400 000. Om 
den blev såld då är oklart men i augusti 2009 

larna mot Cornichens (från 1971) kromade 
med svart centrum och en stor Bentleylogga 
i mitten. Diagonaldäcken byttes då också ut 
mot modernare 235/70-15 radialdäck, vilket 
kombinerades med förbättrad styrning och 
hjulupphängning (compliant suspension) och 
uppgradering av bromsarna. Vidare försågs 
bilen med elektriskt manövrerade backspeg-
lar på dörrarnas utsidor. Varken luftkonditio-
neringen eller de fasta säkerhetsbältena gjor-
des något åt den gången. 
Lägg förresten märke till att det inte finns 
någon stående Bentleymaskot på kylaren 
och har inte heller funnits på den här unika 
sportmodellen.

syntes bilen offentligt igen. Det var vid Bon-
hams auktion i Californien där Bentleyn gick 
under klubban för $ 172 000. Dess nuvarande 
hemmahamn är inte bekant.

Jag förvånas över att inte någon av ägarna 
under alla de här åren har sett till att byta ut 
de svarta stötfångarna som inte är original 
från Paolo Martins design från 1968 och som 
Rolls-Royce Motors introducerade i USA 
först 1975 och på övriga marknader från 
1977. Kan vi hoppas att bilens nuvarande 
ägare gör slag i saken och återställer bilen 
till sitt ursprungliga utseende med kromade 
stötfångare och navkapslar? 

Lord Hansons bil må vara en one off men den 
är inte desto mindre en viktig påminnelse om 
att Rolls-Royce Motors först vid den här ti-
den hade börjat utvecklats till en modern bil-
tillverkare av självbärande karosser och läm-
nat det separata chassiet från hästdroskornas 
tid bakom sig. Lord Hanson med sin Bentley 
T Coupé Speciale har till en inte helt oväsent-
lig del bidragit till den moderna Bentleyns 
utveckling.

Bentley Continental GT V8. den senaste Bentley coupén.

Ffortsatta öden.
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Bentley har skapat en annonskampanj som kommer gå över hela Kina för att 
välkomna ”Ormens År,” och fira det Kinesiska Nyåret som var den 10. februari. 



När Rolls-Royce Motor Cars Ltd skul-
le introducera sin helt nya modell Rolls-Royce 
Silver Seraph, hade detta föregåtts av mycket 
turbulens inom företagsvärlden. Bolaget ägdes 
sedan 1980 av Vickers plc efter sammanslag-
ningen med dåvarande Rolls-Royce Motors 
Ltd men nu ansåg Vickers finansiella rådgivare 
att det var hög tid att göra sig av med Rolls-
Roycedelen. Så skedde också. 
Den 27 oktober 1997 blev Rolls-Royce Motor 
Cars till salu. Det som bara några år tidigare 
hade varit fullkomligt otänkbart, nämligen 
att Rolls-Royce (Pride of Britain, Envy of the 
World) skulle kunna säljas till ett utländskt 
storföretag, kanske till och med ett tyskt (Gud 
mig bevare!), skulle nu plötsligt bli både tänk-

Gamla Rolls-Royce Motor Cars Ltd släppte 
nyheten om nya Silver Seraph den 28 februari 
1998. Den nya Rolls-Roycemodellen visades 
upp på Genevemässan den 3 mars. En liten 
överraskning för många var att bilen inte 
drevs av den egna gamla V8:an från 1959. I 
dess ställe hade man plockat fram en modern 
322-hästars V-12 aluminiummotor på 5 379 
cc från BMW:s motorfabrik och monterat i en 
helt ny kaross som var 65 procent mer vrid-
styv än föregångaren Rolls-Royce Silver Spirit. 
Givetvis måste en ny Rolls-Royce också följas 
av en ny Bentley, för på den här tiden (efter 
turbons genombrott) sålde produkterna med 
Bentleyidentitet mer än dubbelt så bra som de 
med Rolls-Roycegrill. Bara några veckor efter 
det att Silver Seraph hade blivit presenterad så 
släppte man nyheten Bentley Arnage. 

Detta skedde på ett betydligt mer spektakulärt 
sätt än vanligt för Bentley, genom att man den 
26 april för 900 särskilt inbjudna gäster och 
motorjournalister visade upp hela 50 stycken 
sprillans nya Bentley Arnage på racerbanan Le 
Mans i Frankrike. Här försökte man kamma 

bart och troligt. Man hade redan förberett så-
dana steg och tanken var nog att tyska BMW 
AG skulle bli det övertagande bolaget, efter-
som ett visst samarbete redan hade inletts på 
motorsidan. 

Nu utvecklade sig inte händelseförlop-
pet riktigt så som hade förväntats, för ett an-
nat stort tyskt bilbolag, Volkswagen AG, dök 
plötsligt upp i kulisserna med ett klart högre 
bud än det BMW hade lagt, så det blev Volks-
wagen som blev ägare till Rolls-Royce. BMW 
fick bara köpa några begränsade namnrättig-
heter. Detta möjliggjorde trots allt för dem att 
starta ett helt nytt företag, Rolls-Royce Motor 
Cars Ltd, och att börja tillverka egna produk-
ter i en helt nybyggd fabrik i Goodwood i Eng-
land.

hem så mycket man kunde av nostalgikänslan 
från The Bentley Boys framgångar i 24-tim-
marstävlingen på den här racerbanan under 
sent 1920-tal.
Även om Rolls-Royce och Bentley hade exakt 
likadana karosser (så när som på grillarna) så 
hade man valt att utrusta dem med helt olika 
BMW-motorer. Trots att den i Bentley är min-
dre, bara på 4 398 cc, med fyra överliggande 
kedjedrivna kamaxlar men bara 8 cylindrar 
i V-form, så ger den 350 hästar tack vare en 
effektiv turbomatning (Bosch Motronic M5.2 
insprutningssystem och dubbla vätskekylda 
Garrett T52 turbochargers), för vilken Rolls-
Royce hade fått hjälp av racingmotorspecia-
listföretaget Cosworth. Motorn i Cosworthut-
förande har fyra ventiler per cylinder, vilket 
faktiskt är en egenskap som den delar med de 
tidiga tävlingsbilarna från Bentley på 1920-ta-
let. En tekniskt mycket fin precisionsmotor, 
som faktiskt hjälper till att göra nya Arnage 
177 kilo lättare och mer bränslesnål än före-
gångaren. 

Märkligt nog fick BMW-motorn bara 
chansen under 18 månaders produktion. Kan-
ske var det alltför tidigt att införa sådana radi-
kala steg som en tysk motor i denna urbrittiska 

BENTLEY 
ARNAGE.
En ovanlig BMW toppmodell!

En ny Bentley
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Hos Rohdins i Trollhättan annonseras 
en Bentley Arnage Green Label av årsmodell 
1999 till salu. Om det här exemplaret skulle ha 
köpts nytt i Sverige skulle prislappen ha visat 
en summa på två och en halv miljoner svenska 
kronor för bilen i grundutförande. Till detta 
kom så diverse options, vilket förmodligen 
skulle ha trissat upp priset ytterligare sådär 
en 300 000 kr. Om man betänker att bilen nu 
är till salu för 375 000 kr och alltså har tappat 
över två miljoner i värde på 13 år, så får an-
drahandsvärdet betraktas som tämligen uselt. 

Detta är en trist historia för säljaren men 
sådant tänkte jag inte så mycket på när jag 
kom till Den stora garagedagen hos Rohdins i 
september 2012. Väl på plats tog jag tillfället i 
akt att provköra denna vackra mörkblåmetal-
lic Bentley Arnage. Officiellt kallas färgen för 
Peacock blue. Två matchande dubbla coachli-
nes i gult längs karossidorna lyfter bilens utse-
ende ytterligare. 

Som jag har förstått det så är detta egent-
ligen inte en Green Label. De första Bentley 
Arnage hade alla svarta badges på motorhuv, 
baklucka och navkapslar. Så även på den här 
bilen. Det var först efter det att den särskilda 
nya modellen kallad Red Label introducerades 
som namnet Green Label infördes på den va-
riant som behöll BMW-motorn och då förstås 

bil, för redan under hösten 1999 så återinförde 
man den gamla kära 6 750 cc V8:an med anor 
från 1959 i en ny Arnagemodell som döptes 
till Red Label.  Bentley Arnage var inte kon-
struerad från början för att ha den här gamla 
V8:an, så det betydde modifierat motorrum 
och ändrad viktfördelning mellan hjulaxlarna. 
Samtidigt fortsatte man att tillverka den ur-
sprungliga versionen av Arnage med BMW:s 
V8, nu med tilläggsbeteckningen Green Label. 
Det verkar som efterfrågan på den var tämli-
gen svag så BMW-varianten lades ned officiellt 
2001. I realiteten hade man inte sålt särskilt 
många Green Label efter 1999 utan de flesta 
valde Rolls-Royce traditionella V8, det vill 
säga Red Label. Då hade de första Arnage med 
BMW-motorn, som man retrospektivt skulle 
kunna kalla Black Label, även om någon sådan 
officiell beteckning har aldrig använts, gjorts 
i 1 175 exemplar 1998-1999. Härtill kommer 
59 BMW-motoriserade exemplar med beteck-
ningen Green Label, som gjordes 1999-2001. 
Bentley Arnage kom att leva vidare i olika 
utföranden fram till och med 2008 (de sista 
betecknade Final Series, bara 150 exemplar). 
Bentley Arnage bildade också basen för nya 
Azure cabriolet från 2006 och Brooklands 
coupé från 2007, medan Rolls-Royce Silver 
Seraph med sin BMW V-12 fick en kort lev-
nad och slutade tillverkas redan i augusti 2002 
i samband med att det gamla Rolls-Royce 
i Crewe gick i graven. Bentleys nuvarande 
toppmodell Mulsanne som introducerades 
2010 är den nuvarande generationens Bentley 
Grand Saloon, bördig i rakt nedstigande led 
från Arnage, och egentligen den enda bil som 
kan utmana nya Rolls-Royce Phantom från 
Goodwood.

Min 
provkörning

med gröna Bentleymärken runt om. Green 
Label har exakt samma tekniska standard som 
den här Black Label-typen.

Jag ser ingenting i bilens skick som skvallrar 
om att detta är en begagnad bil. När jag ser den 
nu påminns jag om när, för drygt tio år sedan, 
Bentleys nya återförsäljare i Sverige hade bju-
dit in till en visning av nya Bentley i centrala 
Göteborg på Elite Plaza Hotel. På gatan utan-
för stod två nya engelskregistrerade Arnage 
demobilar som man kunde få provköra eller 
bara provåka, vilket jag gjorde den gången. Fi-
nare bilar fanns inte då, enligt mitt tycke. Det 
var en mäktig upplevelse att glida fram i en 
ny Bentley Arnage i Göteborgstrafiken. Den 
känslan sitter kvar än. Skulle jag återuppleva 

den fantastiska känslan från den tiden idag vid 
provkörningen av en Bentley Arnage som be-
gagnad (pre-owned)?

Efter att ha överräckts nycklarna till den 
mörkblå Bentleyn av en av Rohdins anställda, 
så låser jag upp dörrarna, kliver in och sätter 
mig på plats i bilen. Från förarplatsen lägger 
jag särskilt märke till att ytan över instrument-
panelen är klädd i skinn där den övre delen 
är färgad mörkblå medan den undre ytan har 
samma beige läderfärg som resten av bilen och 
mellan de två skinnytorna går en synlig ele-
gant handsydd söm, som löper tvärs över hela 
bilens bredd.  Instrumentpanelen har snyggt 
mönstrat mellanmörkt valnötsträ som har 
blanklackerats. Den har inte det där bleka 
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fanéret som jag har sett på en del andra Arnage 
och som jag tror var standardutrustningen på 
många tidiga Arnage men som jag inte tycker 
ser alls lika bra ut som det här. På instrument-
brädan och även på dörrarnas överkanter som 
har samma trä, ser jag att man har gjort en 
perfekt passning, så att de synliga ytorna upp-
visar ett symmetriskt mönster. Allt träarbete 
är givetvis handgjort men vad jag kan se har 
mönsterpassningen inte omfattat träpanelerna 
på mittkonsolen, vilket förvånar mig. Kanske 
skulle det ha kostat ytterligare tusenlappar om 
man hade tagit med det i beställningen?

Hela inredningen är klädd i en mycket 
ljust beige (magnolia) skinnkvalitet som inte 
uppvisar några skavanker eller något slitage 
alls, alltså precis som i en helt ny bil. En kant-
linje (piping) med mörkblått skinn har sytts 
in för hand på sittytorna både fram och bak. 
Mycket elegant och går perfekt ihop med golv-
mattorna som är i vackert mörkblått (French 
navy).

Lika snyggt är att bakgrunden på instru-
menten som standard har en färg som när-
mast kan beskrivas som mjukt gräddvit, vil-
ken matchar skinnklädseln väl. Mätare finns 
det gott om. Förutom de två stora runda, 
hastighetsmätaren och varvräknaren, båda 
placerade rakt framför förarens blick, så har 
man satt små runda mätare för bränsletank, 
oljetryck, vattentemperatur, laddning och en 
analog klocka i mitten av panelen, så att även 
medpassagerarna fram och bak kan ta del av 

informationen. I mittkonsolen finns en mo-
dern RDS-stereo med CD-spelare och CD-
växlare. Bilen är också utrustad med en exklu-
siv fjärrstyrd Alpine GPS navigation. Jag visste 
inte att det ska finnas en dold LCD-skärm i 
instrumentpanelen, så den förblev tyvärr dold 
för mig. För baksätespassagerarna finns två 
LCD-skärmar monterade i bakre nackstöden 
på framstolarna. Jag tänkte inte heller på att 
öppna soltaket, trots att det var en fin septem-
berdag. Det kändes skönare att få sitta inne i 
bilen i splendid isolation och slippa höra fågel-
kvittret och andra utifrån kommande störande 
ljud.

Eftersom bilen har importerats till Sverige 
på senare tid efter ett tidigare liv i England så 
är den förstås högerstyrd. Den här bilen har 
sålts ny av Jack Barclay Ltd i London. Det ser 
man på instegslisten i framdörren där hela 
namnet samt telefonnumret har lagts in i svart 
på en blank aluminiumplatta. 
På annat ställe på listen finns också modell-
namnet Arnage diskret inskrivet. Själva plåt-
listen är utan skador men när man tittar när-
mare så ser man att metallytan har fått många 
fina små repor på kanterna, ett liten antydan 

Jag blir inte det minsta förvånad när jag star-
tar motorn. Det hörs inte mycket från den när 
man sitter inne i kupén och den går mycket 
jämnt och fint. Hela bilen osar kvalitet. Det är 
en mycket behaglig känsla att sitta bekvämt 
tillbakalutad vid ratten och köra bilen på 
stadsgatorna inne i Trollhättan. Visst lägger 
man tydligt märke till att det är en stor bil att 
hantera i trafiken. Det är ju inte heller så 

om att bilen trots allt inte är helt ny utan har 
haft en tidigare användare. Jag tror faktiskt att 
dessa smårepor egentligen är det enda som 
avslöjar att bilen är begagnad. De föregående 
ägarna måste ha varit utomordentligt försikti-
ga med bilen. Det verkar gälla även motorn för 
bilen har bara gått 32 000 miles (drygt 5 000 
mil) på alla dessa tretton år som har förflutit 
sedan bilen lämnade Bentleyfabriken i Crewe 
i England.
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konstigt för fastän den här versionen har den 
normala hjulbasen på 3,36 meter så mäter bi-
len 5,39 meter på längden och 1,93 meter på 
bredden. Det är nog tur att man inte har valt 
den förlängda varianten (LWB) för den mäter 
ytterligare 15 centimeter från stötfångare till 
stötfångare. Storleken känns ändå inte som 
något stort problem när man ska ta sig fram 
runt refuger och rondeller. Men har faktiskt 
rätt så bra koll på var man har fram- och bak-
partierna i svängarna. Sikten ut genom de sto-
ra fönsterytorna är klart bättre än på många 
moderna bilar anno 2013. Det är klart att man 
skulle ha god nytta av PDC (parking distance 
control, alltså parkeringsvarnare) för att utan 
svårighet få in den stora Bentley Arnagen i en 
normal parkeringsficka men det var väl inte 
några bilar som hade denna extrautrustning 
redan på årsmodell 1999?
 Bilen rör sig härligt mjukt och följsamt. 
Styrningen är lagom lätt och bromsarna lyder 
helt förarens intentioner. Luftkonditionering-
en, som också kommer från BMW:s lagerhyl-
lor, fungerar oklanderligt på det sätt som man 
förväntar sig i moderna bilar, det vill säga den 
märks inte.. Alla stolsinställningar inklusive 

tydelse för intrycket av hur gammal eller ny en 
bil ser ut. Som standard hade Bentley Arnage 
1999 däckdimensionen 255/55 ZR 17 på alu-
miniumfälgar, som väl är helt okej i och för sig. 
Den här bilen har i efterhand utrustats med de 
mycket snyggare femekrade Le Mansfälgarna 
kombinerat med 255/50 RZ P Zero 18-tums 
Perellidäck. Specialfälgarna ingick i ett pa-
ket för Arnage Le Mans Limited Edition som 
bara tillverkades i 150 exemplar för årsmodell 
2001. Även om de inte är riktigt korrekta för 
en Arnage från 1999 så ser de helt rätt ut på 
bilen. De är onekligen bra mycket snyggare 
och lyfter bilen det där litet extra utan att det 
ser pimpat ut.

Jag tycker bilen är ruskigt snygg på ett inte 
alls påträngande vis. Här finns inte något som 
skriker att här kommer jag med min Bent-
ley. De rundade formerna är signifikativa för 
designspråket på 1990-talet när bilen ritades 
men det levde fortfarande med oss en bit in 
i det nya millenniet, så bilen ger inte intryck 
av att vara direkt omodern. Trots sin stor-
lek så har den en väldigt diskret framtoning. 
Detta är inte en bil som man köper för att få 
största möjliga uppmärksamhet. Den sticker 
inte alls ut på det där kaxiga sättet som en ny 
Rolls-Royce Phantom gör. Tvärtom, den lever 
verkligen upp till den klassiska devisen: The 
modest man drives a Bentley. 

Det här blev en provkörning med mers-

mak och eftertanke. Kanske den nya Bent-
ley Arnage i själva verket skulle ha blivit en 
modernare och ännu bättre bil, om Bentley 
Motors hade fått mer tid att visa hur rätt det 
var att gå över från den uråldriga Rolls-Royce 
V8:an till BMW:s tekniskt avancerade och för-
finade motorer?

När jag ser det här exemplaret så får det 
mig att tänka att just nu måste vara rätt tid att 
köpa en Bentley Arnage medan man fortfa-
rande kan få tag på fina oförstörda, oslitna ori-
ginalexemplar för en hyftsad peng. Den som 
tycker att 0-100 på 6,5 sekunder är för slött 
och att toppfarten på 240 km/tim inte räcker 
till för de flesta förhållanden, bör kanske inte 
köpa en Arnage med den här moderna BMW-
konstruerade high tech V8:an, som officiellt 
bara behöver 1,7 liter bränsle per mil i snitt. 
Det här Black Label-exemplaret som jag har 
provkört idag är i ett så fint skick att det bör 
kunna rekommenderas särskilt för alla mo-
dernt miljömedvetna köpare, sådana som för-
står sig på bra BMW-teknik och har lagt alla 
gamla fördomar om brittiska företags snara 
undergång under tysk ledning åt sidan. För 
resten, beskrivningen inkluderar väl oss alla 
nu för tiden, när både Rolls-Royce Motor Cars 
och Bentley Motors med stor framgång inte 
bara har överlevt som biltillverkare utan också 
har förmått utveckla slagkraftiga nya produk-
ter och nå nya framgångar på en tuff marknad 
med hjälp av sina respektive tyska ägare!

svankstöd och nackskydd är elektriska med 
minnesfunktioner. Det blir en i alla delar be-
kväm resa.

Jag stannar bilen en liten stund framför den 
stora tegelkyrkan vid Trollhättefallen.Trollhät-
tans kyrka har en säregen tillkomst. Den är en 
gåva till staden från Nya Trollhätte Kanalbolag 
och invigdes 1862. Det var dess chef, friherre 
Nils Ericson, mera känd som järnvägsbyggare, 
som var den drivande kraften bakom både 
församlingsbildning och kyrkbygge. Kyrkan 
är byggd i nygotisk stil och ritad av arkitekten 
Adolf Wilhelm Edelswärd.

Framför kyrkan kan jag gå runt den ett par 
varv och studera bilen närmare och ta några 
bilder för den här artikeln med kyrkan som 
pampig bakgrund. Utanför bilen förnimmer 
jag ett svagt ljud från Trollhätte kanals snålt 
forsande vatten, något som jag inte alls la 
märkte till förrän jag klev ur bilen. 
Jag är säker på att om jag hade suttit här i bilen 
med alla dörrar och fönster stängda på Fallens 
dag, när kanalen öppnas helt och vattnet for-
sar med all sin kraft förbi fördämningarna, så 
hade jag inte hört något av dånet från fallen. 
Valet av däck och fälgar har en avgörande be-
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Den lyxgaste och elegantaste MINI:n någon-
sin, MINI INSPIRED BY GOODWOOD, är 
skapad av Rolls-Royce Motor Cars chefsform-
givare för interiördesign, Alan Sheppard, hos 
det legendariska märkets hem i Goodwood. 
Modellen produceras i en begränsad upplaga 
om endast 1 000 exemplar för hela världs-
marknaden, varav bara tre är tillgängliga för 
den svenska marknaden. Svenskt pris är satt 
till 489 000 kr, bra mycket mer än vad man får 
betala för en vanlig MINI Cooper S (grundpris 
213 000 kr) som man har utgått från för att 
skapa Goodwoodmodellen.

Denna unika designmodell anammar samma 
materialfilosofi som används hos Rolls-Royce 
Motorcars och sammansättningen sker vid 
MINI-fabriken i Oxford i England. Modellen 
går att få i två exteriörkulörer, Rolls-Royce 
Diamond Black samt Reef Blue Metallic. Båda 
färgerna har utvecklats av Rolls-Royce och går 
inte att köpa för andra MINI-modeller. MINI 
Goodwood utrustas från fabrik med eleganta 
17-tums lättmetallfälgar i multiekerdesign. In-
vändigt har skapandet av en luxuös atmosfär 
haft högsta prioritet. Läder i överflöd är ut-
fört i Rolls-Royce Cornsilk Beige, medan in-

strumentpanel och handtag i valnötsrot med 
svarta mätartavlor skapar klassiska kontraster. 
Golvytorna är täckta av mjuka härliga lamm-
ullsmattor medan innertaket är klätt i ett ex-
klusivt cashmeretyg. Bara de bästa materialen 
har valts, precis som hos Rolls-Royce i Good-
wood. I standardutrustningen ingår också en 
häftig ljudanläggning från Harman Kardon. 
Några diskreta namnskyltar anger att det här 
är fråga om Goodwoodmodellen. Hela bilen 
utstrålar typiskt brittiskt understatement, så 
i just detta avseende avviker den från Rolls-
Royce Phantom!

Under hösten 2012 fanns en enda MINI 
Goodwood Edition av 2013 års modell hos 
BMW i Göteborg till försäljning. När detta 
skrevs var bilen inte kvar på sin plats i utställ-
ningshallen men den fanns till salu på nätet, så 
det är kanske inte för sent!

Eftersom BMW äger både MINI och Rolls-
Royce så skulle man kunna säga att detta är 
en bil som har gjorts inom familjen. Kanske 
kan man till och med säga att Rolls-Royce har 
fött en liten bäbis, förlöst med hjälp av Alan 
Sheppard på Goodwoodfabriken?

MINI INSPIRED BY GOODWOOD
Jan Segerfeldt



N
u publiceras Bentley Motors officiella försälj-
ningsstatistik för kalenderåret 2012. Det visar 
sig att Bentley fortfarande behåller sin ledar-

position som världens största lyxbilstillverkare. Dess-
utom uppvisar företaget försäljningsökningar på varje 
enskild internationell marknad.

Bentleys totala försäljning (det vill säga antalet kundleveranser) ökade 
med 22 procent från 7 003 bilar 2011 till 8 510 bilar för 2012. Bentleys ordfö-
rande och verksamhetschef Wolfgang Schreiber menar att resultatet be-
ror på att man har hängivna och skickliga medarbetare i Bentley-teamet. 
Han tror att även 2013 blir en tuff utmaning för företaget. Han räknar trots 
det med att ökningen kommer att fortsätta. Inte minst därför att Bent-
ley har flera nya modeller i kulisserna som kommer att presenteras under 
året.

Så här såg statistiken ut för de olika marknaderna ut 2012 
(antal levererade bilar, 2011 inom parentes)

Amerika             2 457(2 021)  +22 procent
Kina                       2 253(1 839)  +23 procent
Europa                 1 333(1 187)   +12 procent
England              1 104(1 031)   + 7 procent
Mellanöstern  815(566)         +44 procent
Asien                    358(249)        +44 procent
Japan                     190(110)          +73 procent

BENTLEY I MEDVIND.
Ryssland finns inte särredovisat men det uppges att försäljningen där steg 
med hela 37 procent, så det är tydligt att det är de nya marknaderna som 
ökar bäst. I Bentleysortimentet säljer 500 hästars Bentley Continental GT 
V8 mycket bra och man uppger att nästan en femtedel av försäljningen 
faller på den modellen. 
V8:an lockar särskilt till sig Bentleys förstagångskunder. Men det är allt-
jämt Bentley Continental GT W12 som säljer mest, cirka en tredjedel av alla 
sålda Bentley. 
Av flaggskeppet Mulsanne såldes det tio procent fler än under 2011 men 
antalet avslöjas inte. Det är särskilt anmärkningsvärt att 40 procent av 
Mulsanneproduktionen gick åt på den kinesiska marknaden, med extra 
draghjälp av den begränsade upplagan Diamond Jubilee special edition, 
denna brittiskt ärkerojalistiska modell!
Även den fyrdörrade Flying Spur sålde bättre i Kina än på övriga mark-
nader. Det känns ändå som om den modellen för en tynande tillvaro och 
kanske står närmast på tur att ersättas?

Jan Segerfeldt



Samtidigt som Bentley redovisar sina imponeran-
de försäljningssiffror för 2012, så kommer Rolls-
Royce Motor Cars med sin redovisning för sam-

ma tid. Den är minst lika imponerande som Bentleys. 
Eller vad sägs om att 2012 uppvisar den högsta försälj-
ningen i företagets 108-åriga historia!

ROLLS-ROYCE 
SLÅR NYA 
FÖRSÄLJNINGS-
REKORD!

Rolls-Royce Motor Cars 
sålde 3 575 bilar till sina 
kunder världen över under 

2012. Det är det bästa året hittills och 
det är tredje året i rad som företaget 
säljer fler bilar än året innan. Viktigt 
för företagets lönsamhet är också att 
den del av intäkterna som hänför sig till 
det som kallas bespoke, alltså det som 
tillkommer som options utöver grund-
priset på varje bil, ökar till nya rekord-
nivåer.
Det fanns svårigheter som utmanade 
företagets ekonomiska strategier un-
der 2012. Det rådde ju en global oro 
på finansmarknaden med hänvisning 
till USA:s dåliga arbetsmarknad, södra 
Europas politiska och ekonomiska in-
stabilitet och risken för en begynnande 
ekonomisk recession i hela världen. 
Mot bakgrund härav får det anses vara 
en fantastisk prestation att kunna sälja 
så bra när man bara tillverkar exklusiva 
bilar, vars priser ligger avsevärt högre 
än resten av bilmarknaden. Ändå har 
man introducerat en ny familj (Phan-
tom Serie II) och expanderat fabriken 
för att möta ökad efterfrågan. 
Rolls-Royce är världsledande när det 
gäller att sälja lyxvaror i prisklassen 
över € 200 000. 
Närmaste konkurrenten Bentley ligger 
under denna beloppsgräns med mer-
parten av sina bilar. Mercedes-Benz 
lyckades inte särskilt bra med sina pro-
dukter över € 200 000 under namnet 
Maybach. Återstår superbilarna Bugatti 
och Koenigsegg men de säljs i väldigt 
liten upplaga.
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Rolls-Royce Motor Cars finns nu re-
presenterat på över 40 olika nationella 
marknader i världen. Under 2012 öpp-
nade man 30 nya försäljningsställen, så 
nu har man 100 showrooms världen 
över. Tyvärr inget i Sverige, så vi är ett 
land som väl borde kunna räknas som 
potentiellt för framtiden. Tidigare var 
Kina det land som tog flest bilar, precis 
som det är för Bentley, men 2012 gick 
USA om Kina och knep förstaplatsen 
när det gäller Rolls-Royce.

I Mellanöstern ökade Rolls-Royce sin 
bilförsäljning med 26 procent, i Europa 
med 21 procent och i Asien med 18 
procent. Detta är alltså procentsiffror 
som väl matchar Bentleys. 

Personaliseringen av varje bil bety-
der bättre vinstmarginal för företaget 
Rolls-Royce. Av de bilar som lämnar 
fabriken i Goodwood har 95 procent av 
varje Phantom Serie II någon form av 
bespoke-tillägg medan hos Ghost har 
73 procent bespoke-inslag. Man har sålt 
flera bespoke-paket under året, bland 
annat Art Deco-specialerna vi skrev om 
i Bulletinen nr 4 2012 och Ghost med 
Thousand and one nights specialutrust-
ning för den arabiska marknaden.

Rolls-Royce Motor Cars Chief Execu-
tive Officer Torsten Müller-Ötvös hän-
visar stolt till sin arbetsstyrka för deras 
passion och beslutsamhet och hoppas 
på fortsatta framgångar med det breda 
utbudet, fyra i Phantom-familjen och 
två i Ghost-familjen.

Jan Segerfeldt
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Bilen är i ett bra bruksskick. Bromsarna är genomgågna hos 
Rohdins Automobile Service under sommaren 2012. 
Det  nns några små lackskador, men i övrigt är det en bil i gott skick. 
Mycket resonabelt prissatt.

Bilen köptes ny av ägarens far. Lackerad i rödbrun kulör med ett magnolia 
inredning. 100,000 km har bilen gått. Den legendariska design rman 
Pininfarina ritade bilen och Mulliner Park Ward byggde bilen. 
Camarguen var väldigt dyr när den kom, den kostade dubbelt så mycket 
som en Corniche. Det  nns väldigt mycket historik till bilen

Bentley SII Std. Saloon 1960
Chassinummer: B99CT

PRIS: 285 000 SEKPRIS: 395 000 SEK

Rolls-Royce Camargue 1976
Chassinummer: JRH25469



Rolls-Royce Motor Cars firar att Phantom har varit i produktion i tio år och kastar en 
blick tillbaka på den modell som hjälpte dem att etablera sitt varumärke under BMW:s 
ägande.

Den första januari 2003 öppnade Rolls-Royce nya hem i Goodwood i England sin 
affärsverksamhet och den allra första Rolls-Royce Phantom presenterades för sin för-
sta ägare/köpare klockan 12:01, alltså en minut efter midnatt på nyårsdagen 2003. Man 
betonade då dess fina hantverk och företagets strävan att tillhandahålla högsta kvalitet 
i varje detalj. En del kritiker tyckte att den nya bilens design inte var perfekt men med 
tiden blev den en hit både bland rika kändisar och bland kungligheter.

När det nya företaget startade sin verksamhet i den nya hypermoderna tillverknings-
fabriken och huvudkontoret i Goodwood hade man 400 anställda. Man byggde en bil 
om dagen. Vid det första årets utgång hade man ökat tillverkningstakten till tre bilar per 
dag. Nu efter tio år har man sex olika modeller i produktion samtidigt, bestående av två 
familjer (Phantom och Ghost). Antalet anställda har ökat till 1 400 kvinnor och män och 
man tillverkar nu 20 bilar per dag. Hela 90 procent av produktionen går på export. Rolls-
Royce kan skryta med försäljningsrekord två år i rad och det bästa resultatet i bolagets 
107-åriga historia.

Fabriken är under utbyggnad för att man ska kunna möta en ökande efterfrågan på 
Phantom och Ghost världen över och man ser fram emot en fortsatt god tillväxt.

Bolagets VD eller CEO (Chief Executive Officer) som företagsledaren numera be-
nämns, Torsten Müller-Ötvös, gjorde detta uttalande på tioårsdagen:

Rolls-Royce är ett brittiskt tillverkningsföretag som har gjort succé och jag är mycket 
stolt över att kunna fira tio år med Excellence (sv. utmärkt, glänsande. red anm). Pånytt-
födelsen av världens mest berömda bilmärke och skapandet och uppförandet av Rolls-
Royce nya hem har varit en enastående och lyckad resa. Jag applåderar vårt team som 
jobbar här i Goodwood och i världen för deras passion och vi kan tillsammans se fram 
emot de följande tio åren med stor optimism.

Den respons som bolaget fått på sina produkter har varit översvallande positiv under 
hela de tio åren. Varje ny modell som har presenterats har mötts med lovord världen 
över och har belönats med utmärkelser för design och lyx. Bolagets nätverk av återför-
säljare har ständigt byggts ut. Man måste säga att det såg mer tveksamt ut de första åren 
om det nya bolaget verkligen skulle förmå blomma upp efter Volkswagens övertagande 
av Bentley och nedläggningen av det gamla Rolls-Royceföretaget i Crewe. Historien har 
visat att det varit möjligt. Heder åt ägaren BMW och åt alla som arbetar på Rolls-Royce 
Motors i Goodwood!

De första 
Tio åren. 
ROLLS-ROYCE 
MOTOR CARS 
FIRAR SIN 
PARADMODELL.
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Precis två dagar in på det nya året släppte Bentley 
Motors sin senaste nyhet, Bentley Continental GT 
Speed Convertible. Knappt två veckor senare visa-
des den nya bilen upp på the North American Inter-
national Motor Show i Detroit. Påpassligt för USA är 
nog cabrioletmodellernas viktigaste marknad.  

BENTLEY 
CONTINENTAL 
GT SPEED 
CONVERTIBLE
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P
å så sätt har man nu uppgraderat sin cabriolet till 

samma tekniska standard som Bentley Continental 

GT Speed som presenterades för bara ett par måna-

der sedan. Den största skillnaden på den här bilen är 

nog ändå att den föregående öppna versionen kallades Bent-

ley Continental GTC Speed medan man på ersättaren alltså 

har ändrat namnet till Bentley Continental GT Speed Conver-

tible. 

  Prestanda finns så det räcker eller vad sägs om 0-100 på 

4,4 sekunder eller 0-160 på 9,7 sekunder och en toppfart på 

325 km/t med den 6-liters 48-ventils dubbelturbomatade 

W12-motorn, som ger 625 hästar och den behåller sitt maxi-

mala vridmoment på 800 Nm hela vägen mellan 2 000 och 5 

000 varv. Med sin fyrhjulsdrift och ortoliga väggrepp går det 

mesta av motorkraften direkt ner i vägbanan. Cabrioleten är 

150 kilo tyngre än coupén ( 2 900 kilo mot 2 750 kg) vilket 

alltså kostar futtiga 5 km/t i lägre toppfart. Det gör ändå GT 

Speed Convertible till världens snabbaste cabriolet. Trots bi-

lens superbilsprestanda lovar tillverkaren att den ska vara 15 

procent bränslesnålare än föregångaren, cirka 1,5 liter per mil 

i snittförbrukning. En avancerad åttaväxlad automatlåda hjäl-

per till att förbättra bränsleeffektiviteten och sänka utsläppen 

i motsvarande grad. Chassiet har sänkts med 10 mm och bilen 

rullar på nya 21-tumsfälgar med 275/35 ZR21-däck. 

   Vad säger ni om de fantastiska nya färgerna, den vackra 

blåmetallic som var avbildad i förra Bulletinen, en ny närmast 

självlysande illgrön nyans och den här härliga lilametallic va-

rianten med hög wow-faktor! Naturligtvis finns Speedversio-

nen i de vanliga trista gråmetallicfärgerna också, för den som 

önskar köra omkring utan att synas för mycket.



QUEENS 
ROLLS  SÅLD!

Nej den här gången gäller det inte drottning Elisabeths Rolls-Royce. Det är i 
stället en Rolls-Royce Silver Shadow från 1974, inköpt 1979 av Goose Productions 
Ltd som direktionsbil, som klubbades på en auktion hos Coys Autosport Interna-
tional i Birmingham, England, den 12 januari 2013. Man hade satt utropspriset 
till £ 9 000 -11 000 men när auktionen väl kom igång så visade sig intresset vara 
så stort att slutpriset blev hela £ 74 600, vilket motsvarar 770 000 i svensk va-
luta och är mer än sex gånger det förväntade priset. Ett exceptionellt högt pris 
för en Silver Shadow som har gått 10 000 mil.
Orsaken till det höga priset är att direktören i Goose Productions Ltd var Freddie 
Mercury i popbandet Queen och det var han som använde bilen fram till sin död 
1991. Nu har Mister ”Rock & Roll Superstar” Mercury inte så mycket glädje av för-
säljningspengarna men pengarna gick till hans efterlevande syster. Köpare till 
bilen var enligt Coys ”a Russian businessman” men det visade sig snart att det 
var ukrainskan Verka Serduchka, känd för att deltagit i Eurovision Song Contest, 
som hade kommit över Mercury-bilen.
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Förmodligen den mest välkända annonsen för Rolls-Royce 
som någonsin gjorts.

Det var den mycket framgångsrike reklam-mannen David Ogilvy 
som skapade den.

Ogilvy & Mather blev en av världens största och mest 
framgångsrika reklambyråer.

Jan Segerfeldt



Tre Namn

Rolls-Royce Wraith
Jack Olding

Sir Ian Walker, Bart
Och En Historia

För mig börjar den här historien för nå-
gon tid sedan när jag på engelska EBay 
hade kommit över en ovanlig trycksak, 
utgiven av försäljningsföretaget Jack Ol-
ding of Mayfair (Jack Olding & Co Ltd, 
Audley House, 8-10 North Audley Street, 
London W1). Trycksaken är utformad 
som en fyrsidig folder i ljust gulbeige 
kartong med företags-
namnet och dess adress 
i mörkblå reliefskrift på 
framsidan och baksidan. 
I foldern har man klist-
rat in ett svartvitt riktigt 
fotografi men i övrigt 
saknas all skriftlig in-
formation. Jag ser direkt 
att bilen på bilden är en 
Rolls-Royce Wraith. Jag tvekar inte heller 
om att karosseriet kommer från H J Mul-
liner & Co Ltd, för den här designen var 
typisk för H J Mulliner och blev mycket 
populär på slutet av 1930-talet. 

Bilens engelska registreringsnummer 
syns dåligt på bilden och jag har ingen 
uppgift om chassinumret.
Det finns inga uppgifter om när trycksa-
ken har gjorts. I brist på ytterligare rele-
vanta fakta skulle alltså min historia ha 
kunnat sluta redan här.
Nyfiken som jag är, har jag inte kunnat 

låta bli att sätta igång 
med vissa efterforsk-
ningar i ämnet. Men vil-
ken ände skulle jag börja 
i? Antingen kunde jag 
börja med att försöka ta 
reda på mer om själva 
bilmodellen från fotot 
eller så kunde jag försöka 
ta reda på vem som kan 

ha ägt den här bilen. Ett tredje alternativ 
skulle kunna vara att söka information 
genom bilföretaget Jack Oldings historia. 
Jag valde att börja med att försöka identi-
fiera bilen på fotot.
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1 .Wraith
Tom C Clarke har skrivit en fin faktabok 
om Rolls-Royce Wraith utgiven 1986. Där 
finns så gott som alla detaljer man någon-
sin kan behöva veta om de 492 tillverkade 
chassierna. H J Mulliner gjorde karosse-
rierna till 62 av dem och det gav företaget 
en tredjeplats i antal efter Park Ward (170) 
och Hooper (74). H J Mulliner hade stora 
framgångar med sin razor-edged design, 
en överlag ganska fyrkantig kaross med 
väldigt skarpa kanter mellan de nästan 
släta stora plåtytorna. H J Mulliner ägde 
till skillnad mot Park Ward och Hooper 
inte någon egen försäljningslokal mitt i 
centrala London, där de kunde visa upp 
sina produkter. De färdiga bilarna såldes 
därför antingen genom Rolls-Royce själva 
eller genom någon ansedd försäljningsor-
ganisation såsom Jack Barclay Ltd. Några 
bilar såldes som nya genom den kända 
firman Jack Olding, som precis som Jack 
Barclay hade sitt försäljningsställe mitt i 
smeten i flotta Mayfair-området i centrala 
London. Tom C Clarkes bok råkar ha en 
bild på en i alla delar likadan bil som på 
mitt foto. Det är inte exakt samma foto 
utan det är taget från en annan vinkel. 
Bakgrunden är densamma, det är taget 
på samma gata i London, säkerligen vid 
samma tillfälle. Färgen på bilen ser ut att 
överensstämma, även om fotot är svart-
vitt. Det som avslöjar är fälgarna. De är 
som brukligt enfärgade med kromat nav 
och med en målad ring i avvikande färg, 
identisk med coachlinen, men de här fäl-
garna har också fått en kromad yttersarg, 

vilket är mycket ovanligt. Sammantaget 
drar jag slutsatsen att det måste vara sam-
ma bil.

Det var inte ovanligt att försäljarna skick-
ade foton av aktuella nya bilar till sina 
kunder, om bilarna existerade vid tillfäl-
let. Ibland kunde säkert foton skickas 
på liknande redan tillverkade exemplar 
för att en nybilskund skulle få mer än en 
antydan om hur hans beställda bil skulle 
komma att se ut när den skulle bli fär-
digbyggd. På den här tiden köpte man ju 
bara chassiet från Rolls-Royce och sedan 
var det fritt för köparen att välja kaross-
makare och karossdesign. Men det blev 
också mer vanligt under trettiotalet att 
man kunde köpa en helt färdig bil direkt 
från utställningshallen. Detta förfarande 
blev möjligt genom att återförsäljarna för-
beställde bilar med vissa populära kaross-
designer redan innan någon köpare hade 
slagit till. Den här trycksaken har uppen-
barligen skickats till en presumtiv köpare 
inför hans val av Rolls-Royce Wraith. Det 
är fullt möjligt men ändå inte helt säkert 
att foldern har skickats till just den person 
som verkligen köpte den avbildade bilen.
 
Nu är det på det viset att den här bilen 
av årsmodell 1939, reg nr JNU696 (kan 
stämma med bilden) och med chassi nr 
WKC5, var faktiskt den allra sist tillverka-
de Rolls-Royce Wraith med karosseri av 
H J Mulliner. Den blev inte färdig förrän i 
april 1940. Då hade den egentliga tillverk-
ningen av personbilar hos Rolls-Royce i 
fabriken i Crewe redan fått stå tillbaka för 
den mycket viktigare krigsproduktionen. 
Å andra sidan måste man slutföra 
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Den engelske gentlemannen Jack Olding 
hade efter att ha deltagit i första världskri-
get startat ett företag på 19, Brick Street, 
Piccadilly i London W1, där han tillsam-
mans med T Knowles sålde bilar fram till 
1927. Senare och nu utan Mr Knowles 
sällskap flyttade han företaget till North 
Audley Street i Mayfair som återförsäljare 
för Aston Martin 1931-33. Något år sena-
re kom märkena Rolls-Royce och Bentley 
in i Jack Oldings sortiment. Jack Oldings 
huvudverksamhet var annars försäljning 
av traktorer och andra jordbruksmaski-

ner, särskilt John Deere och Caterpillar, 
för hela England, Wales och Nordirland. 
Lyxbilsförsäljningen var säkerligen bara 
en liten prestigeverksamhet vid sidan av. 
Jack Olding ansågs som en visserligen 
välrenommerad men ändå inte officiell 
detaljhandlare av Rolls-Royce och hade 
två anställda försäljare, Mr B W Bleaney 
och Mr Dickson, vilka för övrigt senare 
lämnade Jack Olding för att börja arbeta 
hos Rolls-Royce i deras försäljningskon-
tor på närbelägna 14-15 Conduit Street, 
Mayfair, London W1.

Det torde ha varit Jack Oldings ansträng-
ningar som så småningom resulterade 
i att en herre vid namn Sir Ian Walker 
fastnade för vår bil med chassinummer 
WKC5. Sir Ian måste ha varit särskilt för-
tjust i Wraith-modellen för han har varit 
ägare till sammanlagt tre olika Wraith 
under sin levnad. Kan det ha varit just 
den här trycksaken som fick honom för 
att falla för WKC5? Jag har inte kunnat 

2. Jack Olding

det man hade påbörjat. Därför var det 
några enstaka Wraith som inte blev fär-
digbyggda som planerat utan fick vänta 
tills väldigt sent under kriget. Det absolut 
sista Wraithchassiet såldes först efter kri-
gets slut och då helt i avsaknad av kaross. 
WKC5 på fotot fick ett karosseri beteck-
nat som Touring Saloon av H J Mulliner, 
vilket bör betyda att den saknade mellan-
ruta mellan fram- och baksätena. Body-
numret är 4722 och designnumret 6158. 
Det kan förefalla märkligt att en annan 
Wraith, WKC4, som också är en Touring 
Saloon av H J Mulliner och ser precis li-

kadan ut som WKC5, har ett senare body 
no 4725 och ett annat design no, 6233. Av 
någon anledning blev WKC4 färdig före 
WKC trots att numreringarna tyder på 
motsatsen. WKC4 ägs idag av en RREC-
medlem.

Det är inte så troligt att den här försälj-
ningstrycksaken användes för att sälja 
bilar så här sent som efter kriget. Min 
gissning är därför att den här bilen var 
färdigbyggd, avfotograferad men osåld 
1940 och att det därefter blev Jack Olding 
som fick ta på sig uppdraget och ansvaret 
att få den såld. 

3. Ian Walker

säkerställa vilket år han köpte bilen. Den 
första Rolls-Royce 25/30 HP Wraith kom 
ut 1938. Kan Sir Ian ha varit redo för sin 
tredje Wraith redan 1940? Exakt vilket år 
han köpte den vet vi ju inte men jag har 
svårt att tänka mig att bilen stod osåld nå-
gon längre tid även om kriget pågick för 
fullt i Europa. Å andra sidan var den pri-
vata konsumtionen starkt begränsad av 
kriget och allt elände. Det var egentligen 
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först när freden kom 1945 som efterfrå-
gan på privatbilar drog igång för fullt igen. 
Min trycksak kan alltså ha använts redan 
1940 men också så sent som 1946. Det är 
inte heller uteslutet att den är ännu senare 
och avser försäljning av en begagnad bil, 
efter det att Sir Ian hade tröttnat på den. 
Det är nog trots allt mindre sannolikt att 
Jack Olding skulle haft kvar och använt 
ett originalfoto på bilen som försäljnings-
argument långt efter att bilen redan hade 
varit ute på marknaden. Jag kan i vart fall 
helt säkert säga när det senast kan ha va-
rit, för Jack Olding upphörde med all för-

säljning av Rolls-Royce och Bentley sent 
under 1956. Det är också tydligt att man 
helt har ändrat logotypen med företagets 
namn i annonser som publicerats efter 
1947. Mitt antagande att broschyren är 
från tiden 1940-1946 får således stå fast, 
tills annan och säkrare information indi-
kerar annorledes.

Sir Ian Peter Andrew Munro Walker-Oke-
over, 3rd Baronet, föddes 1902 och avled 
1982. Med Dorothy Elizabeth Heber-Per-
cy fick han tre barn födda 1940, 1942 res-
pektive 1947, alltså ungefär de åren han 

bör ha köpt WKC5. Vid tidpunkten var 
han alltså i 40-årsåldern. Han var överste 
och förutom att han var Baronet som var 
en ärvd titel, hade han också utsetts till 
Lord Lieutenent of Derbyshire, vilket var 
en av de högsta positioner en yrkesmilitär 
kunde uppnå. Allt enligt uppgifter i engel-
ska adelskalendern, the Peerage.

Sir Ians Walkers porträtt finns bevarat 
hos National Portrait Gallery i London. 
Fotografierna med honom har tagits i 
societetsporträttsfotografen Alexander 
Bassanos studio på 38 Dover Street 1923, 
alltså när den unge Ian var bara 19 år.

1955 ärvde han Ostmaston Estate med 
Ostmaston Manor i Ashborne, Derbyshi-
re, en typiskt pittoresk gammal engelsk by 
som går tillbaka till Doomesday Book (en 
slags fastighetslängd, daterad år 1086, och 
ett utmärkt historiskt dokument). Kanske 
var det i denna otroligt sagolikt vackra 

miljö han körde omkring med sin Rolls-
Royce Wraith? 

Idag
WKC5 finns alltjämt bevarad och ägs nu 
av RREC-medlemmen Sasha Hrovat bo-
satt i Ljubliana, Slovenien. Idag är bilen 
lackerad i gult och svart. Kanske nuva-
rande ägare vet mer detaljer om bilen och 
kan berätta om vilket som var bilens ori-
ginalfärg? Han vet säkert också hur länge 
Sir Ian behöll sin sista Wraith och vilka 
ytterligare ägare den har haft genom åren. 
Däremot har han kanske aldrig sett den 
här trycksaken om hans bil! Jag avslutar 
nu mitt detektivarbete, som jag känner 
mig rätt nöjd med. Från att inte ha vetat 
nästan någonting om bilen på det svart-
vita fotot från Jack Oldings trycksak när 
jag köpte den, tycker jag att jag ändå har 
kommit ganska långt nu...Ostmaston estate

Ostmaston Manor 1905
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Quiz
Det var några som kände igen Bentley T coupén som var förra Bulletinens Quiz. Den 
här speciella coupén kan ni läsa nästan allt ni behöver veta om i en särskild artikel på 
sidan 18.  Rätta svar kom från följande medlemmar:

Esben Glad från Tönsberg, Norge
Per Ramsöskar, Trondheim, Norge

Mona-Lisa Illingworth, Munkedal, Sverige
Herman Brandt, Paradis, Norge

Grattis alla fyra!

Är Rolls-Roycegrillens sidor helt raka eller är det en illusion som gör att grillen på en 
Rolls-Royce ser ut som om den är exakt rak? Vad kallar man detta fenomen?
En ledtråd: Man får gå 2 000 år tillbaka i tiden för att träffa på den ursprungliga benäm-
ningen.

Är detta för svårt? I så fall, ta en chansning och gissa på något! 
Skicka ett mail till redaktören (jan.segerfeldt@glocalnet.net) !

Ny 
Quiz

Tel : +44 (0)1455 292949

Fax : +44 (0)1455 292959
Email: sales@flyingspares.co.uk

Flying 
Spares

Post-War Rolls-Royce 
& Bentley Parts Specialists

Visit Our Comprehensive Website:

www.flyingspares.com

• New • Reconditioned • 
• Recycled •

Alfredsson

Ophold på Munkebo Kro 
 

Gourmetophold 
 (Alle dage) 

 Munkebo Kros aperitif med udvalg af snacks. 
 5 retter inspireret af årstidens udvalg med tilhørende vine. 

 Friskmalet kaffe eller the med sødt. 
 Overnatning i et charmerende dobbeltværelse. 
 Vores store morgenbord med fynske lækkerier. 

Pris per person i dobbeltværelse fra kr.       1695,- 

 
Luxusophold 

Fra kr. 2295,- 
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TILLBAKA TILL
 AIDENSFIELD

heter en engelsk dramaserie som också har sänts i svensk teve (engelska origi-
naltiteln var Heartbeat). I engelsk teve sändes den mellan 1992 och 2009 och lär 
köras fortfarande med ett tillfällligt uppehåll under 2010. Serien är översvämmad 
av engelsk mysfaktor och härliga engelska bilar. Fram till 2009 hade 372 avsnitt 
spelats in. Miljön är Yorkshire på 1960-talet men platsen Aidensfield är fiktiv. I 
verkligheten gjordes nästan alla utomhusscener i serien i Goathland i North York-
shire och i Whitby.

En av karaktärerna i serien är Bernie Scripps som driver Aidensfields bilverkstad 
och begravningsbyrå. Norska sektionens medlem Herman Brandt tog sin fina 
Rolls-Royce 20/25 Thrupp & Maberly Sports Saloon 1934 till England på en semes-
terresa under 2006 och passade på att besöka den världsberömda bilverkstaden. 
Påpassligt tog han den här bilden för att bevisa att verkstaden minsann finns 
både i verkligheten och i TV-serien!
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Teknisk 
seminar 
hos 
Auto 
Askim
LØRDAG 4. MAI 2013  Klokken 10.00 i Sagveien 9 
Denne gangen kjære Rolls-Royce og Bentley eiere, ønsker vi alle årsklasser 
velkommen til teknisk seminar.

Patrick Lloyd-Jacob fra Royce Service & Engineering kommer over fra England for 
å lære oss kunsten å behandle våre kjære unge, voksne og godt voksne ”ladiizzz,”  
med omtanke og følsomhet.

(Noe som i alle tider har gitt god uttelling og lønnsomhet.)

Auto Askim har 8 løftebukker og alle deltagere vil få sin bil løftet opp og får en 
runde under bilen sammen med Patrick.

Deltageravgiften på kroner 1.000,- inkluderer lunsj i verkstedets kantine og 
faktureres fra klubben uken før seminaret.

Vi kan maksimum være 15 deltagere og det er mulig for disse å få utført enklere 
service/reparasjoner av verkstedets mekanikere denne dagen dersom dette 
avtales ved påmelding.

Påmelding og forespørsler kan gjøres til Åge Antonsen på telefon 975 77 464
eller på meil: age.ant.rrec.no@gmail.com 

Påmelding så raskt som mulig og helst før den 15. April.

Jan Segerfeldt



Annesofie & Thomas Pasfall

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

Mollbrinks Konst Kungsgatan 43, Uppsala ● 018-148080 ● www.mollbrinks.se 

RALF ARZT 

”Woman with fan” olja på duk, 120x180 cm 

Se fler målningar av Ralf Arzt på www.mollbrinks.se 

Vi köper och säljer konst från 1800-talet till nutid, måleri, grafik, skulptur och fotografi. 



Rolls-Royce
Phantom II

Reg NR JNP 173

Håkan Nordquist

Bilen är en Phantom II med chassi nr 174XJ, 
vilket betyder andra delserien K2B och till-
verkad hösten 1929. Hon är en parant dam 
i sina bästa år!  Motorn en rak 6:a om 7668 
cc med motornumret KW95 och betjänas av 
en dubbelförgasare med 
separat snapsreglage, 
dvs direkt insprutning 
istället för choke, vilket 
innebär en kickstart. 
Tändningssystemet är 
dubbelt med dels en 
konventionell magneto-
tändning på ena sidan 
och den modernare va-
rianten med tändspole 
och fördelare på den an-
dra.  Vagnen registrera-
des 1930 i England med 
numret LE7418 (garanti utfärdad i mars 1930 
till förste ägaren I Jackson). 
Bilen var ursprungligen försedd med en 
Close Coupled Saloon-kaross av Thrupp & 

Maberly och brukades som privatbil. Den 
har en fyradörrars kaross avsedd för ”owner 
driving”, dvs den saknar mellanruta och ex-
trastolar och är en sportig familjebil. Oftast 
är takhöjden lägre än i formella karosser och 

avsedd för en förare ut-
rustad med keps. Han kan 
bakåtlutad glädja sig åt en 
bekvämt lägre rattstång-
slutning (E-rake) och hö-
gre fart. Under krigsåren 
rekvirerades vagnen till 
armén och tjänade där som 
stabsbil.  Efter kriget mon-
terades karossen av för att 
på egen hand göra en äro-
full karriär som hönshus 
på landet. Istället byggdes 
vagnen om för att under ett 

antal år tjäna som begravningsbil.  
På 1960-talet återgick vagnen till civil tjänst 
och utrustades med en nygammal liknande 
kaross – Saloon av Park Ward nr 3345. Den 
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kommer från en systerbil med chassinummer 
36GY.  Denna bil såldes ny till Lt L.E. Rebeck 
vid Royal Navy och är avbildad i Dalton Wat-
sons bok ”The 1930 London Motor Show and 
Paris Salon”.  Park Ward tillverkade totalt tre 
exemplar av denna kaross, förutom 36GY 
även till 34GN och 117GN. Bilder på dessa 
finns i Dalton Watson böckerna ”Those ele-
gant Rolls-Royce” (Saloon-kaross på 117GN, 
sidan 175) och ”The Derby Phantoms” (Sa-
loon-kaross nr 3390 på 34GN, sid 207).  Den 

här avbildade är sannolikt den enda som är 
bevarad.  Siste brittiske brukare var 1972 Mr 
Anthony Bramall i Highgate. 
En ny tid randades 1973 när klubbmedlem-
men Olle Ljungström i Saltsjöbaden från The 
Waterloo Carriage Co Ltd i London köpte in 
vagnen som renoveringsobjekt.  Då han två 
år senare köpte en Vintage Bentley överläts 
vagnen till konstnären Gösta Josefsson i 
Sunnersta utanför Uppsala.  Såsom konstnär 
bekymrade sig Gösta främst för karossens 

yttre och inre. Det blev ny läderklädsel och 
lackering i färgställningen benvitt mot svart 
tak och stänkskärmar inspirerat av Raymond 
Gentiles bok ”Rolls-Royce Phantom II Con-
tinental”, sid 71. Vagnen kom dock att obru-
kad stå i Josefssons garage i 20 år. Motor och 
drivlina fick istället näste ägare 1994 civ.ing 
Håkan Nordquist i Täby ta sig an, vilket blev 
en segsliten och dyrbar process avslutad med 
en totalrenovering hos Rhodins i Trollhättan.  
Från att tidigare ha dragit 4 l/mil av såväl 
bensin som olja och kylarvatten är vagnen nu 
nere på modesta 3.2 l/mil och enbart bensin. 
Under detta arbete har vagnen modernise-
rats med en champagnekyl på förarsidan i ett 
schatull av mahogny – en livsnödvändighet 
för krävande kvinnliga passagerare, vars törst 
ligger i nivå med bilens. Verktygslådan på det 
vänstra fotsteget är en påminnelse om äga-
rens omsorger att lyckligt kunna ta sig hem. 
I kofferten bak finns annars diskret en rull-
lande mekanisk verkstad. 
Denna bil kräver sin man. Växellådan är 
osynkad och styrningen saknar servo. Å 
andra sidan har vagnen automatiskt has-
tighetsreglerade mekaniska servobromsar 
på alla fyra hjulen.  Bland egenheterna må 
nämnas att vagnen försetts med rejält till-
tagna strålkastare. Trots en generator som 
i storlek motsvarar fem av dagens standard 
kunde aldrig lyktorna användas på grund av 
otillräcklig strömförsörjning. Å andra sidan 
avsåg man bara att köra dagtid.  Stockholms 
trafikpoliser har dock visat stor förståelse och 
handficklampa för nattlig hemfärd har god-
känts. Modern teknik med LED-lampor har 
löst problemet.  Trafiksäkerhetsverket har 
vid registreringsbesiktningen accepterat sä-
kerhetsutrustning i ursprunglig omfattning 
modellåret 1930, dvs ingen alls. 
Till skillnad mot SAAB-ar av 90-tals modell 
som gjorde reklam att de var större inuti än 
utanpå gäller för Phantom II att den uppvi-
sar motsatt egenskap. Inuti finns ingen plats 
alls. Sålunda har vagnen utrustats med en 
bagagehållare bakpå.  Hela ekipaget mäter 
då anständiga 6.1 m och kräver normalt fyra 



 

Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 
1979 til og med 1985:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
 25.000  1.403  480
 75.000  2.044  480 
 125.000  2.518  480
 175.000  2.988  480
 225.000  3.436  480
 275.000  3.937  480
 325.000  4.549  480
 375.000  5.157  480
 400.000  5.455 480
 475.000  6.250  480
 o.s.v. 
 Selvrisiko kr. 4.229 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

Præmieeksempler for veteranbiler og  motorcykler 
fra 1978 eller før:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
 25.000  571  211
 75.000  830 211
 125.000  1.024  211
 175.000  1.214  211
 225.000  1.397  211 
 275.000  1.600 211
 325.000  1.849  211
 375.000  2.097  211
 400.000  2.218  211
 475.000 2.541 211
 525.000 2.841 211
 o.s.v. 
 Selvrisiko kr. 1.411 kr.    0
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parkeringsplatser – två i följd och så två vid 
sidan om. Att fickparkera är inte att tänka på.  
I sin hemmahamn – garaget på Visinge gård i 
Täby – har en vägg flyttats för att bereda plats. 
Vagnen har 2009 upphöjts till Ordensåk – det 
enda i sitt slag - i ett hemligt dito sällskap 
– vilket detta är förblir en hemlighet. Inför 
denna utmärkelse har bifogade porträtt (se 
sidan 62). utförts av art director Hans von 
Corswant så att åket kan inta sin rättmätiga 
plats bland övriga celebriteter. 
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Under vår vintervistelse i Cape Coral, 
Florida gjorde jag och min fru Lucia en 
trevlig utflykt till Pine Island där vi åt 
lunch på restaurang Tarpon Lodge. Vi 
åkte med Kjell och Eva Andersson i deras 
1931 Phantom II, som nyligen fått mo-
torn helrenoverad och går som en dröm.
Vädret i sydvästra Florida är verkligen 
perfekt för att åka i öppen bil som denna 
ståtliga PhantomII:a. 

                                    Mvh Lars

Trevlig 
Rolls-Royce. 

Utflykt i 
sydvästra Florida.

Var rädd om originaldelarna!

www.kastanjekliniken.se
Östra Ågatan 39, Uppsala
tel. 018-13 80 12

Ylva Nilsson, leg. tandläkare • Ann-Cathrin Carlsson, leg. tandsköterska •
Sylvia Östlund, leg. tandhygienist • Linda Tulldahl, leg. tandhygienist

Service and restoration enquiries - Rob Preece on 01234 713871 or rob@hillierhill.com

1978 Rolls-Royce Silver Wraith II - winner of the Jack Barclay Trophy in Class 15 and 1st in 
Elegance in class 15, RREC Rally Rockingham Castle 2012.

From a service to a total restoration, Hillier Hill provide the complete solution. 
Call Rob Preece on 01234 713871 or email rob@hillierhill.com

Prize winning restoration by Hillier Hill.

Hillier Hill
L I M I T E D

Unit 18, Stilebrook Road, 
Yardley Rd Industrial Est,
Olney, Bucks, MK46 5EA
Tel: 01234 713871
Out of hours: 07500 700584
Visit our newly revamped website at
www.hillierhill.com

rob@hillierhill.com

See our latest news on 
Facebook and Twitter

Sales, Service & 
Restoration Specialists 
Serving  
the heart  
of England 



Rolls-Royce lyckades med sin Bentley 3 
1/2 litre-modell att hitta den rätta kom-
promissen mellan lyxbil och sportvagn i 
The Silent Sportscar. En av de mer lycka-
de kombinationerna är 3 1/2 litre-chassiet 
och den lätta och enkelt sportiga öppna 

karossen som Vanden Plas (England) 
1923 Ltd i Kingsbury byggde ett antal från 
1933 och framåt med design no 1284. 

Ibland får man en känsla av att skillnaden 
mellan geni och misslyckande är mycket 

Bentley 
3 1/2 Litre 
VANDEN PLAS OPEN TOURER SPORTS 1933?

hårfin. Den här avbildade sports tourern 
ska visserligen se ut som en Vanden Plas 
tourer men det är något som inte stäm-
mer. Vad kan ha hänt?
Porsche 356 var en populär sportbil och 
särskilt attraktiv är den öppna Speedstern 
som gjordes på 1950-talet och såldes med 
särskild framgång i Californien. Det är 
också en av de mest kopierade bilmodel-
lerna i bilhistorien. 

Kopiering brukar anses som den högsta 
formen av smicker. Man brukar lyckas 
bäst om man förhåller sig exakt till det 
man kopierar.

Ett engelskt företag under namnet 356 
Sports (www.356sports.co.uk), som nor-
malt livnärde sig på att göra Porsche kit 

cars i plast på Volkswagenchassin, utvid-
gade i mitten på 2000-talet sitt sortiment 
med en bil som de marknadsförde som 
Bentley The Peregrine. Denna märkliga 
bil använde en London Taxi som grund 
och över detta byggde företaget en plast-
kaross med Vanden Plas open tourer som 
förebild. Det betyder att under plastskalet 
puttrar en Nissan dieselmotor. Det verkar 
som om man har ansträngt sig med bland 
annat verklighetstrogen grill och fram-
lyktor men resultatet blev trots det inte 
helt lyckat. 

Förhoppningsvis hann man bara tillverka 
detta enda exemplar, innan det var dags 
att skrota den här idén för gott. Det blev 
tydligen så att man sedermera fick skrota 
hela företaget, för företaget 356 Sports 
finns inte mer. Tack för det!
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29 - RREC SWEDISH SECTION

Produktvägen 16 
246 43 Löddeköpinge

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

www.englishcarcare.com 
E-mail englishcarcare@telia.com

 

Vi utför service och reparationer 
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
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Matexperten Ulf Wagner gör sin tredje 
sejour på Sjömagasinet i Göteborg. Han 
tog över 2009 efter TV-kändisen och 
mästerkocken Leif Mannerström. Förra 
året la man ut två miljoner kr på renove-
ring av krogen. Dessutom satsade man på 
ännu bättre råvaror i maten som serveras. 
Ulf Wagner säger att han älskar sitt jobb 
med att driva restaurangen. Han har god 
hjälp av hands on tjänstgörande kocken 
Gustav Trädgårdh. 

Den unika miljön, en gammal ombyggd 
trälada som ligger nästan i vattnet i Klip-
pan, ett hamnområde i Göteborg med 
månghundraåriga anor, hjälpte också till 
för att vi skulle komma i god julstämning, 
när vi träffades för vårt gemensamma jul-
bord lördagen den 8 december. Det var 
som vanligt Claes-Thure Flinck som hade 
organiserat det hela på ett förträffligt sätt, 
vilket innebar att vi kunde placera oss i 
vårt eget lilla hemtrevliga avskilda ut-

rymme och bara behöva gå ut och köa i 
den stora lokalen för att hämta mer mat, 
mat, mat av alla sorter och alla smaker. 

Ja här fanns så mycket att välja på att man 
tvingades äta med stor urskiljning och 
hoppa över det minst nödvändiga. Måste 
man till exempel ta av alla de tre, fyra 
olika rökta laxarna? Skinkan och köttbul-
larna förstås men korvarna? Lutfisken? 
Ris a la maltan med hjortronsylt? Frukt-
salladen? Litet chokladgodis som efter-
rätt? Allt fantastiskt välsmakande! Det är 
klart att man sedan inte orkade äta något 
mer den dagen! Tack Claes-Thure för en 
fin inledning på julen!

Fanns det något vi saknade? Ja, det gjor-
de det - våra danska och norska vänner 
- som brukar vara med hade avstått den 
här gången. Det var synd tycker vi och 
hoppas att de kommer till nästa julbord i 
december 2013.

Julbord på Sjömagasinet
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Auto Askim har drevet bilverksted siden 1937! 
Vi leverer kvalitet. Fornøyde kunder kommer tilbake. 
Vi har kompetanse på Rolls-Royce og Bentley-modeller opp til 1990. 
Vi fører Castrol Classic motorolje, RR363 bremsevæske og har slitedeler 
på lager. Vi skaffer også deler fra England raskt og rimelig. 

Auto Askim ligger ved E18 i Østfold 
- kun 5 mil fra Oslo og 3 mil fra 
Svenskegrensen. 

Forbered vårsesongen allerede på høsten 
med avtale om reparasjoner og ettersyn. 

Ved behov for frakt eller transport – ta 
kontakt for avtale. 

Auto Askim
Sagveien 9
1814 Askim
Telefon (+47) 69 81 87 00  

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge

Kontaktperson:
Svein Vikeby
svein.vikeby@auto-askim.no

Svenska Sektionens Styrelse Och Funktionärer

Bestyrelsen RREC Danish Section

 Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer

Ordförande
Lars Nord
Tel 08-55 08 02 30, 070-395 75 58
chairman@rrec.se

Ordinarie ledamöter
Per Östlund Vice ordf/Annonser
Tel 070-537 43 30
per11@telia.com

Kai Adolfsson Kassör
Tel 08-745 48 78
treasurer@rrec.se

Roberth Nironen Sekr/webmaster
Tel 070-399 17 65
secretary@rrec.se

Mona-Lisa Illingworth
Internationell sekreterare
Tel 0524-213 10, 070-538 96 95
cloud1@telia.com

Jan Segerfeldt  Chefredaktör
Tel 031-29 29 46
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Formand
Jens Kjaerulff
Ansvarsh redaktör
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
familien@kjaerulff.net

Naestformand
Henrik Kjaer
Kalundborgvej 204, Allerup, 4300 
Holbaeck
tlf. 5944 0816, Mobil 2033 0816
hk@hkvvs.dk

Formann
Åge Antonsen
Tlf. 975 77 464
age.ant.rrec.no@gmail.com

Sekretær/Kasserer
Jens E Rønneberg
Tlf. 920 11 268
jensroen@online.no

Styremedlem
Tom Brubak
Tlf. 908 38 670  
Brubak@online.no

Bestyrelsemedlem Teknisk support
Kim Bögelund Larsen
Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 4147  tlf tid 1600-1800
kim@kimsvintagecars.dk

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

Suppleanter
Ann-Christin Mårder
Tel 0708-53 20 22
ann-christin@marder.se

Rune Johansson
Tel 0485-380 08, 076-224 77 05
runepolis@hotmail.com

Lasse Amarald Teknisk samordnare
Tel 08-541 372 79, 070-777 40 35
asse@brollopsbilar.se

Distriktsansvariga
Skåne, Halland 
Göran Berg
kontaktperson If-försäkringar
Tel 08-765 31 03, 0431-366 531, 
0708-10 81 18
göran.berg@rrec.se

Öland och Kalmar län
Rune Johansson
Tel 076-224 77 05
runepolis@hotmail.com

Jönköpings, kronobergs och
Blekinge län
Rolf Eriksson 
Tel 070-6525630
genesmala@gmail.com

N StorStockholm, S Uppland 
och Västmanland
Rune Sahlberg 
Tel 070-9975917
rune.sahlberg@telia.com

N Uppland, Dalarna, Norrland
Robert Nironen
 Tel 070-399 17 65
robert@nironen.se

Sekretaer
Sören Markdal
Fredensvej 5, 8860 Ulstrup, 
Danmark
tlf. +45 8646 3616
sekretaer@rrec.dk

Kasserer
Frank Frandsen
Alssundsvej 20, 6400 Sönderborg
tlf. 7448 6383
frankfrandsen@hotmail.com
Bank konto: 1551 6380336
Swift: DABADKKK

Styremedlem
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210  
birk@statoil.co

Varamedlem
Jørn Viumdal
Tlf. 908 26 307
jorn.viumdal@biooffice.no

Varamedlem
Lars Ramsdal
Tlf. 403 09 000
lars.ramsdal@online.no

Redaktør
Ivar Engerud
Tlf. 901 72 980
iengerud@online.no

Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745

Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666
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NYA MEDLEMMAR

Den Danske sektion 

Den norske seksjonen
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Olav Haugen, 3679 Torpo
John Sagevik, 6847 Vassenden
Stig Roar Johansen, 2030 Nannestad.
Rune Tvedt, 5161 Laksevaag

Olav Haugen, 3679 Torpo
John Sagevik, 6847 Vassenden
Stig Roar Johansen, 2030 Nannestad.

Martin Andersson, Hägersten
Rolls-Royce Silver Shadow II, 1979

Gunnar Mannerheim, Stockholm

Greger Vemgarn, Eskilstuna
Rolls-Royce Silver Shadow, 1968

Arne Häggeborg, Bollnäs
Bentley S3, 1964

Svenska sektionen
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Artur Slunga, Stockholm

Ulf Vinteg, Södertälje
Rolls-Royce Corniche fhc Coupé, 1977

Sist blev det fel bostadsort för Thomas 
Wyatt.
Har lovat att vi gör en rättelse, Ska vara: 
Stockholm
Bentley Continental GT, 2007

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



  

MG TF 1500 1955. 

Bilar till salu! 

Svensksåld bil, levererad av Salén & Wikander i Stockholm i mycket 
fint skick. Bilen är körd endast 11 500 mil, nybesiktigad och helt 
körklar. Ett unikt tillfälle att köpa en mörkgrön Bentley, helt körklar 
med full Svensk historik. 

 

Rolls-Royce Phantom III  1937 

Rolls-Royce 20 Hp DHC   1923 

Rolls-Royce Camargue  1975 

Rolls-Royce Silver Cloud 1 1958 

MG TF 1500 LHD (illust.) 1955 

MGA Twin Cam rally spec.         1959 

Bentley S1 (illust.)  1955 

Bentley MK6 (illust.)  1949 

Alfa Romeo GT 3,2  2005 

Ferrari F430   2009 

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB Adress: Stora Skottek, S-523 31 Ulricehamn, Sweden 

Hemsida www.classicsportcar.se Tel. 0046 321 416 08 Mob. 0046 709 820 255 E-mail. kjell_lind@swipnet.se 

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB 
 

                    

 

Bentley S1 Saloon 1956.  

Bentley MK6 Saloon 1949. 
 

 

Den minst tillverkade och mest 
eftersökta av alla MG T-serie, TF 
1500. Vänsterstyrd och körd ca 100 
mil efter totalrenovering. Nybesiktigad, 
nyservad och högsta standard! 

Totalrenoverad för 12 år sedan då den ramlyftes, lackerades, ny 
inredning etc. Går perfekt och har en mycket tilltalade 
färgkombination, Dawn blue/silver och ljusgrått läder med mörkblå 
mattor. Bilen har en lång Svensk historia, kom till Sverige i början på 
50-talet. 




