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Formandens hjørne
Husk - Brug vinteren optimalt –
gør køretøjerne sommerklar.
I skrivende stund er det stadig mild vinter i Danmark, og vi venter alle kun på at
kunne få køretøjerne ud igen fra medio
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I din hand har du nu vår skandinaviska
bulletin i A4. Formatet är förstås bekant.
Så har ju den engelska utgåvan sett ut ett
tag. Vi hoppas och tror att förändringen
ska uppskattas.
Dagarna blir allt längre. Vi på sydostkusten
har i stort sett sluppit snöoväder och
därför redan kunnat testa finbilen på
förvånansvärt torra vägar. Ja, det här
med torrt och fint väder på Öland är
inte enbart av godo. Det skrivs just nu
dagligen i lokaltidningarna om Ölands
vattensituation. Kommer inte väldigt
mycket regn under 2016; dock inte i form
av skyfall och helst vid rätt tid på året; så
riskerar grundvattnet att sina helt. Så illa
är det.
10-12 juni och 13-16 augusti hoppas
säkert många med mig att vädret är
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Bäste Medlem,

marts, som veteranforsikringen foreskriver. Husk nu at bruge resten af vinteren
til at få klargjort køretøjerne, så det ikke
bliver en overraskelse, at der pludseligt er
meget, der skal gøres inden den kører igen.
Veteranforsikringsselskaberne tillader, at
man kører frem og tilbage til værksted, for
reparation i vinterperioden – man skal blot
ringe og aftale det hver gang.
NYT format A4
Vi hilser hermed det nye ”BULLETIN”format A4 velkommen, da det i fremtiden
betyder at trykke- omkostningerne og især
redigerings-omkostningerne bliver meget
billigere. Det vil i fremtiden også betyde
at Bulletinen har en bedre chance for ikke
at blive forsinket og desuden bliver bladet
nemmere at overskue, idet det går fra 80
sider A5 til 40 sider A4.
Det eneste vi skal undskylde er, at vore annoncører bliver pålagt med en ekstra omkostning for ombrydning af annoncerne,
da der ikke kunne opnås enighed i bestyrelsen om at ekstraomkostninger burde
afholdes af klubben, da annoncørerne ikke
har været med til at beslutte det nye format.
Vi håber at I alle tager godt imod det nye
format.
Årsmøde i Kristi Himmelfartsferien 2016.
Selv om det virker stille i vinterperioden,
arbejdes der på højtryk med at arrangere

varmt och torrt. Då äger årets största
nationella respektive internationella RRECarrangemang rum. Självklart kommer jag
att finnas på plats och hoppas få träffa
många medlemmar. Både Sigtuna och
västkusten har särskilda platser i mitt
hjärta och jag kan rekommendera ett
deltagande.
Som du säkert sett på hemsidan planerar
våra flitiga DA:s ett antal träffar i både
maj, juni och augusti. Det blir mycket slott
i år; dels i Skåne i maj och dels i Sörmland i
augusti. Till det ska läggas flera slottsbesök
på årsmötet. Upplagt för fina bilder i
klassisk miljö!
Välkomna!

Rune Johansson

ordförande RREC-svenska sektionen

Distriktsansvarig Rrec-Småland & Blekinge

og planlægge årets generalforsamling
der finder sted fra den 5.-7. maj 2016. +
ekstraudflugt til Malmø den 7.-8. maj, med
overnatning på et dejligt slotshotel, kun 60
km. fra Malmø.
I Malmø skal vi bl.a. se den fantastiske bilsamling, der tilhører en kendt svensk familie og tæller mere end 50 spændende
unikke køretøjer, herunder Bentleys og
Rolls-Royces m.m.
Sædvanen tro bliver det muligt at ankomme allerede dagen før årsmødet, om
onsdagen den 4. maj, hvis man ikke ønsker
skulle stå meget tidligt op om morgenen.
I kan sagtens glæde Jer til et spændende
program, med mange spændende oplevelser, og hyggeligt samvær på et dejligt hotel,
lige uden for København, med havudsigt og
god plads til bilerne foran.
Program for Årsmødet og tilmeldingsskema er vedlagt dette blad, men bliver også
sendt ud per e-mail og opslået på hjemmesiden rrec.dk.
Vi venter stor tilmelding fra dansk side, og
ikke mindst mange besøgende fra både
Sverige, Norge, Tyskland og Frankrig.
Vi glæder os til at hilse Jer alle velkommen
til generalforsamlingen 2016.
Med Venlig Hilsen
Formanden

Jens Kjaerulff

Formand RREC Danish Section
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(1300 :-/år) kontakt
Jens Rönneberg på
tel. 920 11 298.
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Kjære medlemmer.

Ønsker alle en god start på et begivenhetsrikt år med herskaplige kjøretøyer.
Med vennlig hilsen

Oddvar Birkedal
RREC Norska sektionen
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Det går mot varmere tider, og styret er i
full gang med aktivitetene for kommende
sesong.
Styret vil også i år være representert på
RREC Anual Conference 2-3 april i England,
samt LMK’s landsmøte 9. april på Gardermoen.
Vi planlegger Teknisk Seminar i april/mai.

Dato og tema vil bli kunngjort på vår Hjemmeside.
Tom, Elin og Odd har god fremdrift i planleggingen av Rally Halden 2016.
Base for treffet vil være Fredriksten Hotell,
som ligger i fantastiske omgivelser på historiske Fredriksten festning.
Dette rally har et spennende og variert
innhold som vi virkelig kan se frem til. Se
annonse i Bulletinen.
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Dato vil bli kunngjort på hjemmesiden,
www.rrec.no.
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Varje månad:
Luncherna i Göteborg

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.dk
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gen i månaden.
För deltagande anmäl senast fredag f.m. innan
tillRWNils Vetterlein
tel: 08-717 23 53
E IA N SECT
ellerGnils.vetterlein@swipnet.se
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EVENEMANGSKALENDER
NORSKA
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.no

Mai 2016:
Verksted dag
26-28 August 2016: Rally Østfold

26-28 August 2016:
Rally Halden 2016

Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 6
2016-04-8/9 Bjertorps Slott - Vinprovning med
Gourmetmiddag. Anmälan och info: Göran Berg
tel 0708 108118, goran.berg@rrec.se
2016-05-5/7 Danska Himmelfartsrallyt.
2016-05-7/8 Slottsweekend i Skåne. Anmälan och
info: Göran Berg tel 0708 108118, goran.berg@rrec.se
2016-05-21 Engelsk bilträff Stora Väsby i Enhörna,
mer info kommer
2016-05-21 Garageträff hos Clifford Hellzén
”GWE48 On the Road Again”, klockan 13.00
2016-05-28 Good Old England, Staberg, Falun.
Träff med Engelska fordon, mer info kommer
2016-06-10/12 Årsmöte och Rally i Sigtuna
2016-06-18 Kulturdag i Djursholm med
3 attraktioner mm
2016-08-13/16 Irish flying rally, Lysekil
2016-08-27/28 Sörmländskt slottsrally
2016-09-4/10 Continental Rally 2016 ”Route du
Cidre” Normandie France - Fulltecknad men
väntelista finns!
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SIST UT FRÅN
FREESTONE &
WEBB
Jan Segerfeldt

Vår klubbmedlem Magnus Hellman i Nol är en man med särskilt god
känsla för klassiska eleganta automobiler. Han sätter förstås RollsRoyce och Bentley främst och har sedan tidigare två Bentley, en S2
1961 och en Eight från 1985. Men han har också ägt tidiga MG och
Delage.
På senare tid har han utökat sin bilflotta ytterligare med en verkligt
intressant och ovanlig bil, en stor pampig 1957 års Rolls-Royce Silver
Wraith (FLW94) Touring limousine från Freestone & Webb, faktiskt
en av de sist tillverkade hos den anrika hantverksfirman.
Magnus importerade den själv från England för bara något år sedan.
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ilens bakgrundshistoria är
särskilt intressant. Våren 1957
skickades det färdigställda Silver Wraith-chassiet FLW94 på
beställning av försäljningsfirman H
R Owen från Crewe till den välkända
lilla karosserimakaren Freestone &
Webb i London för att byggas på med
ett touring limousine-karosseri av deras tillverkning. Trots att det inte var
det första exemplaret av just den här
designen för Silver Wraith (design no
3171/A) måste diverse ritningar och
andra handlingar först skickas från
karosserimakaren till Rolls-Royce Ltd i
Crewe för ett godkännande, innan arbetet kunde inledas. Så vitt man har
kunnat fastställa påbörjade Freestone
& Webb sitt byggnadsarbete med
den aktuella karossen i början av maj
1957. Det kom sedan att dröja hela fem
månader innan bilen var färdigbyggd.
Den kompletta bilen testades i slutet
av september, alltså precis i tid för att
kunna ställas ut på den stora interna-
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tionella bilutställningen på Earls Court
i London i oktober. Där placerades den
på en utsidesplats på karosseriföretagets egen utställningsmonter tillsammans med två andra Rolls-Roycebilar
och en Bentley. Som man kan ana av
fotot från montern på Earls Court 1957
så hade FLW94 en tvåfärgslackering.
Det går inte att se på det svartvita fotot vilka färger den hade men man ser
tydligt att den mörkare färgen täcker
huvuddelen av bilen medan den något
ljusare färgen löper längs med sidorna.
1957 kom att bli det allra sista året
för Freestone & Webb att närvara på
de årliga engelska bilutställningarna.
Firman la ner sin verksamhet i slutet
av 1958 främst på grund av dålig lönsamhet. FLW94 fann sin första ägare
först i oktober 1958. Alltså levererades
den inte förrän ett år efter det att den
hade stått utställd. Vad kan den långa
tidsutdräkten ha berott på? Vi vet inte
exakt vad som hände med bilen under

den här tiden men följande scenario
ligger närnast till hands.

JAKTEN PÅ EN
KÖPARE
Bilen kan ha körts tillbaka till karosserifirman när utställningen var över,
om det fanns kompletteringar att göra
i förhållande till bilens utseende och
utrustning. Eftersom man hade valt
att ställa ut en färdig bil, vilket måste
ha inneburit ett visst risktagande, fick
man ta med i beräkningen att om en
person såg bilen på Earls Court och
köpte den där på stående fot, så skulle
han nog vilja ändra på det ena eller
andra, kanske en annan färgsättning
eller andra options i utrustningen. I så
fall borde bilen ha kommit tillbaka till
Freestone & Webb omedelbart efter
Earls Court, så de hade kunnat avsluta
arbetena. I annat fall borde bilen på
sedvanligt sätt ha slussats vidare till

försäljningsverkstaden på Lillie Road,
för det som vi med modernt språkbruk
kallar PDI (post delivery inspection).
Där skulle den ha försetts med engelska registreringsskyltar eller ha transporterats till exporthamn för vidare
befordran genom speditör till köparens destinationsort.
Nu vet vi att FLW94 faktiskt hamnade
där så småningom.
Rolls-Royce stora prestigemodell Silver
Wraith (1 883 stycken tillverkade 19471958, varav 639 med långa hjulbasen)
såldes enbart som chassi. Några fabriksbyggda kompletta bilar erbjöds
egentligen inte, även om någon stor
återförsäljare möjligen kunde ha beställt flera liknande exemplar samtidigt även utan kända köpare eller
tagit in enstaka osålda exemplar för
att placera i lager. Parallellt med Silver
Wraith-modellen i chassiform hade
Rolls-Royce Silver Dawn och Bentley
Mark VI börjat säljas med färdigbyggda standardkarosser från Pressed Steel
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’Freestone & Webb var helt
beroende av Rolls-Royce
och Bentley för sina beställningar men de var alldeles
för små för att ha råd med
ett eget reklamkonto.’
i Oxford. De båda sistnämnda modellerna ersattes 1955 av de framgångsrika Rolls-Royce Silver
Cloud och Bentley S series, också de seriebyggda
med standardkarosserier. I och för sig kunde
man fortfarande beställa dyra specialbyggen
hos Freestone & Webb, Hooper, H J Mulliner, Park
Ward och James Young. Specialarna blev dock allt
färre med åren. Särskilt som man från 1957 även
kunde köpa standardmodellen i en förlängd version med mellanruta, vilket på en gång gjorde
den stora Silver Wraithmodellen omodern, överflödig och onödigt dyr. Den mycket begränsade
och specialiserade marknaden för sådana bilar
hade krympt åtskilligt under 1950-talet.
Det blev en svår tid för de traditionella karosserimakarföretagen. H J Mulliner och Park Ward
köptes upp av Rolls-Royce, medan de alltjämnt
oberoende firmorna Freestone & Webb, Hooper
och James Young fick stänga ner sina verksamheter 1958, 1959 respektive 1967. I reklamen för
sina produkter i tidningar och genom försäljningsbroschyrer, lyfte Rolls-Royce i första hand
fram de standardkarosserade bilarna, vilka låg
bättre till i pris än de karossbyggda. I den mån
man nämnde de senare i marknadsföringen så
avbildades de så gott som alltid med Park Wards
eller H J Mulliners karosserier, eftersom dessa
var ”inhouse”, medan ”outsidern” James Young
bara fick vara med ibland. Övrig marknadsföring
fick James Young själva svara för. För Freestone
& Webb var det ännu kärvare, för märkligt nog
så förekommer de inte alls i någon marknadsföring från Rolls-Royces sida. Därmed måste det
ha varit extra svårt för det lilla fristående karosseriföretaget att nå ut till potentiella kunder på
en krympande marknad. Freestone & Webb var
helt beroende av Rolls-Royce och Bentley för sina
beställningar men de var alldeles för små för att
ha råd med ett eget reklamkonto.
Å andra sidan kunde man inte gärna begära att
Rolls-Royce skulle hålla de små karosserimakarna under armarna. Även om de hade haft ett
nära och varaktigt samarbete så var det andra
tider nu. Det var därför naturligt för Rolls-Royce
att i första hand gynna sina egna. Det var knappast deras bekymmer att hjälpa Freestone &
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’Tydligen lyckades inte
H R Owen sälja alla bilarna
och FLW94 var en av dem
som förblev osålda efter
mässan.’
Webb att överleva. Förmodligen fick den lilla
firman leva ur hand i mun. Inför varje ny bilutställning på Earls Court fick de finansiera sin
egen monter. Rolls-Royce och Bentley tog inte in
några Freestone & Webb-bilar på sina montrar,
så de fick själva skapa uppmärksamhet kring
sina designer så gott det gick utan draghjälp
från chassi-tillverkaren. Man förstår att de inte
hade det särskilt lätt. Det var den av Rolls-Royce
och Bentley auktoriserade återförsäljaren Jack
Olding & Co som ansvarade för att skicka ut de
skriftliga inbjudningarna på bilmässan i oktober
1954 till utvalda kunder med bilder på Freestone
& Webbs utställningsbilar av 1955 års modell.
Karossfirman gick allt sämre, särskilt efter 1955
då Mr Webb avled. Räddningen åtminstone tillfälligt var att de köptes upp av den stora bilförsäljningsorganisationen The Swain Group, som
redan tidigare ägde försäljningsorganisationen
H R Owen. Det var H R Owen som ansvarade
för Freestone & Webbs monter inför 1957 års
bilmässa på Earls Court. The Swain Group förfogade genom H R Owen över flera bilar att ställa
ut på montern, däribland FLW94. För det färdiga
chassiet FLW94 hade Rolls-Royce-fabriken debiterat H R Owen £ 2 805 inkl styrservo, på vilket
man gav dem 15 procent (£ 420) i rabatt, men
tog å andra sidan ut £ 9 extra för att ordna med
leveransen från Crewe till karosserimakaren i
norra London, vilket alltså hade skett redan i maj
1957. Men det var nog en chansning - överleva
eller försvinna. Tydligen lyckades inte H R Owen
sälja alla bilarna och FLW94 var en av dem som
förblev osålda efter mässan.
Freestone & Webb hade vid den här tiden också börjat erbjuda sina egna karosseriversioner
av Silver Cloud och S-type i design 3206 som
mycket liknar 3171 på Silver Wraith men är något
slankare och lägre, vilket säkerligen tilltalade köparna bättre än den koloss som Silver Wraith ju
i realiteten utgjorde. Den traditionella karosseribyggartekniken var omodern och dyr och hade
inte direkt framtiden för sig, särskilt som RollsRoyce redan började planera för standardiserade
självbärande bilkonstruktioner i framtiden och
på sådana går det som bekant inte att bygga separata karosserier. Karosseribyggarnas tid skulle
därmed vara passé.
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Sannerligen ringlade det inte någon
lång kö av kunder för karosseribyggda
lyxbilar under 1950-talets senare del.
Det förklarar varför H R Owen, trots
den effektiva exponeringen på Earls
Court, inte lyckades hitta en köpare
till FLW94 förrän först ett år efter The
Motor Show. Vid denna tidpunkt fanns
det inte längre några företagsmässiga utsikter för Freestone & Webb att
fortsätta sin produktion. När så småningom alla kvarvarande lagerbilar var
avyttrade i slutet av 1958, tvingades
företaget stänga verkstadsportarna
för gott.
Nu blev i alla fall FLW94 till sist såld till
Sheik Ghanim Al Thani på Trucial Commodities Corporation i Quatar. Sheiken lär ha tillhört den kungliga släkten
Al Thani. Emiren som regerar i Quatar
heter just Al Thani. Den 23 september
1958 betalade han en handpenning
på £ 650. Två dagar senare fick han en
sluträkning på £ 6 018 (utan skatt vid
export men i stället med skeppningskostnader England-Quatar på cirka £
350). Totalbeloppet översteg listpris för
en likvärdig Hooper Touring Limousine
(£ 5 395) och var avsevärt dyrare än en
standard Silver Cloud (£ 3 905). Hos H
R Owen måste man ha varit lättade
när man lyckades få bilen såld efter så
lång tid. Enligt chassikortet skeppades
FLW94 till Persiska golfen den 6 oktober 1958.

DESIGN NO 3171/A
Freestone & Webbs traditionellt eleganta Touring Limousine med nummer 3171 är med sin typiska razoredge-form närmast till förväxling lik
Hooper & Co Ltd:s motsvarande karosseridesign, som samtidigt byggdes på
många Bentley-, Daimler- och RollsRoyce-chassin och populärt gick under
namnet ”Empress Line”. Det har varit
vanligt i alla tider bland karosserimakarfirmorna att plagiera varandras
designer. Å andra sidan är designerna
ändå inte 100 procent identiska, så Mr
Hedges, Chief draughtsman hos Freestone & Webb, hade inget att skämmas för. Dessutom låg de här linjerna
i tiden. Om man studerar en Austin
A90 Atlantic från 1949 så ser man varifrån Hooper i sin tur hämtade sin
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’Modellen tillverkades
i sammanlagt 15 exemplar, varav 11 stycken
med den stora bakrutan
(=3171/A) och FLW94
är den sist tillverkade
av dessa.’
inspiration till Empress-stilen! I rättvisans namn ska tilläggas att Park Ward
gjorde två karosserier på Phantom III
redan före andra världskriget som på
liknande sätt var formade med släta
karossidor utan utskjutande bakskärmar, så den djärva formgivningen kanske inte var så banbrytande trots allt.
Huruvida Freestone & Webbs linjeföring är mer lyckad än Hoopers får vara
upp till varje betraktare att själv avgöra. I utgångsdesignen 3171 ingår en relativt modest bakruta. Suffixet /A efter
designnumret betyder att man försåg
bilen med en betydligt bredare bakruta med sarg i kromad brons, vilken
passar utmärkt till designen i övrigt samtidigt som bakåtsikten förbättras
för föraren.
Freestone & Webb hade introducerat
sin nya design 3171 lagom till utställningen på Earls Court i oktober 1954.
Samma design återkom sedan på Earls
Court 1955, 1956 och 1957. Modellen
tillverkades i sammanlagt 15 exemplar,
varav 11 stycken med den stora bakrutan (=3171/A) och FLW94 är den sist
tillverkade av dessa. De tidiga bilarna
hade Freestone & Webbs egna, karakteristiska, platta stötfångare, medan
senare exemplar fick nöja sig med
standardutförandet för Silver Wraith
från Wilmot Breeden, ganska likt Silver Cloud-typen. Dörrhandtagen,
även de från Wilmot Breeden, var från
början ”lånade” från Rover P4 under
1950-talet men efter ett par år övergick Freestone & Webb till att använda
standardutförandet för Silver Cloud. I
övrigt fanns det inte några avgörande
skillnader mellan de 15 bilarna. Det noteras att alla 15 ursprungligen var utrustade med de mindre Silver Dawn-
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typ-strålkastarna infällda i skärmarna.
Alltså - ingen av dem kom ”ex works”
med R100-lampor.
Freestone & Webbs konstruktionsarbeten avvek från branschpraxis vid
den här tiden, såtillvida att man fortfarande gjorde alla karossdelar för hand
enligt gammal god tradition med individuellt konstruerade formar och använde inga prefabricerade pressningar.
Med så få färdigställda karosserier lönade det sig helt enkelt inte att använda rationella arbetsmetoder som vid
serietillverkning. Förändringens vindar hade inte blåst lika starkt här som
inom de ”stora” Park Ward, Hooper och
H J Mulliner, som alla började med karosseristommar i stål med utvändiga
aluminiumpaneler redan i början av
1950-talet. Freestone & Webb däremot
använde fortfarande trästommar klädda med aluminium. De började visserligen använda färdiga stålpressningar
tillverkade av Rolls-Royce i Crewe som
medföljde chassiet för golv, bakre
hjulhus, bagagegolv och reservhjulsförvaring mm, vilket förenklade och
förkortade byggtiden hos karosserimakarna. Men detta gällde enbart de
nya Silver Cloud-chassina. De få sista
Silver Wraith-byggena berördes däremot inte alls av denna modernisering.
FLW94 verkar ha utrustats med en
uppsjö av extradetaljer i enlighet med
en specifikationslista beställd av The
Swain Group. Häri ingick bland annat
elektriskt manövrerad mellanruta,
elektriska fönsterhissar bak, extra stor
bakruta (därav tillägget /A på designnumret), s k high vision glastak för baksätet med innertak som kan skjutas för
eller dras från, eldrivet roterande och
belyst cocktailkabinett med elektrisk
klocka, två picnic-bord i valnöt med invändiga speglar, extrastol med fotstöd,
ställbart ryggstöd för baksätet med
stort armstöd i mitten med fack för
spegel och rökutensilier, picnic-utrustning för fyra personer i framdörrarna,
radio med förinställda stationsval och
med reglage även i baksätet. Bland
alla ”options” (=mot pristillägg) ingick
också den automatiska växellådan,
servostyrningen och oljebadsluftfiltret
för motorn. Eftersom bilen skulle användas i varmt klimat hade den även
fått luftkonditionering installerad.
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Hastighetsmätaren var kalibrerad i kilometer i timman. Med all denna til�läggsutrustning är det inte så konstigt
att bilen fick ett mycket högt totalpris,
en omständighet som väl inte direkt
underlättade en försäljning.
Vid försäljningstillfället ska bilen enligt chassikortet ha varit tvåfärgad i
maroon och med en golden beige sida.
Det framgår inte att den hade någon
handmålad tunn coachline. Det är troligt att bilen vid utskeppningen 1958
var i stort sett oförändrad i förhållande
till hur den visades upp på Earls Court.
Magnus har nyligen varit i kontakt
med Frank Dale & Stepsons i London
som sålde bilen på 1980-talet och har
på den vägen fått veta något litet mer
om bilens historia.

VAD HAR
SEDAN HÄNT?
Efter att den hade varit i sheikens ägo
några år såldes den vidare i juli 1964 till
en välbesatt köpman i Kuwait, Addulah Y Alghanim. Därmed hamnade den
i England igen och tilldelades ett engelskt registreringsnummer utfärdat av
London City Council, BLK11B (första B:et
är ett prefix medan LK står för London
och B:et på slutet anger tidpunkten för
registreringen, augusti 1963 - juli 1964).
De följande 15 åren vet vi inte mycket
om. Men så dyker en känd ägare upp
1979 i form av svensken Kaj Kjellqvist,
bosatt i Weybridge, Surrey, England.
Han la ner avsevärda summor på att

hålla bilen i trim, trots att han körde
relativt litet med den under sina fem
års innehav.
Det är särskilt intressant att notera att
han en gång tog med bilen hem till
Ingarö i Sverige. Det finns bevis härför
i form av en faktura från Förenade bil i
Stockholm på service på bilen, så man
kan faktiskt hävda att den även har
viss svensk proveniens! Annars kördes
nog bilen mest i England där den var
inregistrerad. I maj 1984 annonserades
den ut till försäljning hos Frank Dale &
Stepsons för £ 29 500. I annonsen beskrevs den som en lågmilare. Från den
här tiden finns en färgbild tagen för ett
bokomslag (Graham Robsons Collectors Guide: The Rolls-Royce and Bentley Volume 2: Coachbuilt models 19451985). Här är bilen lackerad i enfärgat
maroon med en tunn beige coachline
utefter hela sidan.
För bara några år sedan annonserades bilen ut på nätet av en M Marcos
(mäklare?) i Madrid. Han nämnde att
den nyligen blivit omlackerad i helsvart, hade beige skinninredning, mätarställning 65 000 km, fair condition,
pris AED 225,000. Då hade den i många
år tillhört en aristokratfamilj på ett
slott i Spanien och i vars garage den
stått och bara använts sparsamt, mest
för bröllop och liknande formella arrangemang, och rullat max 100 mil om
året. Den spanska familjen hade skött
bilen minutiöst. Det var en son som
sålde den vidare via mäklaren, begärt
pris USD 60 000. Den återbördades då
till England med sitt gamla engelska
registreringsnummer BLK11B i behåll.
När Coys auktionerade ut bilen i oktober 2013 hade den tidigare helsvarta
bilen fått klarröda sidor och fräschats
upp med nya golvmattor och nytt
skinn fram. Därefter hamnade den
hos bilfirman Vintage & Prestige och
det var så Magnus Hellman fick höra
om bilen och köpte den och tog in den
till Sverige. Han har nu efter noggrann
undersökning vid nedslipning av flera
gamla lacklager kunnat bekräfta att
bilens ursprungsfärger verkligen var
maroon med beige sidor. Bilen har nyligen fått en ny mycket elegant utförd
omlackering i den korrekta färgställningen hos en verkstad i Göteborg.
Det första man lägger märke till när
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’Mot bakgrund av att det tog
ovanligt lång tid för FLW94 att
bli såld, kan den således vara en
av de sista Rolls-Roycebilarna kanske den allra sista
- från Freestone & Webb.’
man ser Magnus fina bil är att den har stora fristående R100strålkastare, vilka är mindre vanliga på sena Silver Wraith.
De är en variant av Lucas typ P100 som uteslutande tillverkades för Rolls-Royce och Bentley men som slutade göras
i samband med att Rolls-Royce i Crewe i oktober 1955 gick
över från D-serien till E-serien på Silver Wraith-chassierna.
Från och med nu började man regelmässigt förse alla bilar
med de infällda mindre lamporna från Silver Cloud. Givetvis
fanns det kunder som inte ville ha de små moderna lamporna och specialbeställde de stora R100-lyktorna även efter
1955. När det gäller Rolls-Royce så är allt möjligt, bara man
har råd att betala för det. Antagligen fanns någonstans ett
undangömt litet lager med överblivna R100-lampor. Samtliga Freestone & Webbs Rolls-Royce Silver Wraith i design
3171, som gjordes mellan 1954 och 1957, använde de små,
inbyggda lamporna ”ex works”. Av originalbilden från Earls
Court 1957 vet vi att även FLW94 (alltså i F-serien) ursprungligen hade dessa lampor. Det framgår också av Dale & Stepsons färgfoto från 1983-84 att den då fortfarande hade kvar
sina infällda lyktor i framskärmarna.
Så när monterades då de stora R100-lamporna som sitter på
bilen nu? R100-lyktor med små reflektorer separat placerade inne i de stora reflektorerna förekom på vissa exportmodeller, främst på USA-bilarna- Lamporna eftermonterades
på plats med den för USA speciella så kallade sealed-beamreflektorn, som skulle vara lätt att byta ut. De förekom också i England, troligen för att de kunde göras assymetriska
när lokal lagstiftning krävde det. Så har till exempel drottning Elisabeth på sin Phantom IV State Limousine sådana
lampor numera. R100-lamporna är i sin ursprungliga form
symmetriska. Det är alltså inte klarlagt när strålkastarbytet
gjordes på FLW94. Kanske ställde spanska lagregler krav på
assymetrisk belysning vid importen dit? R100-lampor är ytterst svåra att få tag på idag. Redan under 1960-talet skrotades en och annan samtida Austin A125 Sheerline i förtid
enbart för att komma över deras så eftertraktade P100-lampor. Varifrån FLW94 fått sina R100:or är inte känt, inte heller
när ombyggnaden gjordes.
Magnus bil har tillverkningsnummer 1824 hos Freestone &
Webb. Den absolut sist tillverkade bilen har nummer 1833.
Vilken av bilarna som sist lämnade Freestone & Webbs
gamla lokaler på Unity Works, 101-103 Brentfield Road,
Stonebridge Park, Willesden, London NW10, kan man inte
veta med säkerhet. Bilarna behöver inte nödvändigtvis ha
lämnat fabriken exakt i ordningsföljd. Mot bakgrund av att
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det tog ovanligt lång tid för FLW94 att bli såld, kan den således vara en av de sista Rolls-Roycebilarna - kanske den allra
sista - från Freestone & Webb.
Jag fick följa med Magnus Hellman ut på en liten rundtur
en fin höstdag för fotografering av bilen. När man ser bilen
glida fram graciöst i landskapet, så slås man av hur oerhört
elegant den rör sig på vägen. Karosseriet är osedvanligt
brett i hela sin längd för att vara från 1950-talet och den extra vida bakrutan gör att föraren har god sikt bakåt. Detta är
definitivt inte en bil för ett villagarage av normalstandard.
Baksätet erbjuder en ovanligt behaglig åkkomfort med
mycket generösa benutrymmen. Här finns också en omfattande utrustning som man sällan hittar i andra bilar oavsett
prisklass, så här känner man sig särskilt priviligierad. Det är

lätt att föreställa sig de första ägarnas förnöjsamhet över
att vara herre på täppan i baksätet. Motorn går extremt tyst
och jämnt och man behöver inte dra på med höga varv i
uppförsbackarna för att den ska klara motlutet. Chauffören
där framme i framsätet bortom mellanrutan (det är långt
mellan honom och mig när jag pöser i baksätet) kan låta
den automatiska växellådan (tillverkad på licens från General Motors) sköta sig själv. Jag märker knappt av att motorn
är igång härifrån min bakre position. Vindbruset är obefintligt och jag märker inga knak och brak från karosseriet. Jag
upplever bara att det stora härliga takfönstret släpper in en
massa ljus och skapar en känsla av extra rymd. Bilens förmåga att flyta fram nästan ljudlöst på de fina asfalterade
småvägarna, blir för mig en god påminnelse om att dessa
stora dyra exklusiva bilar, trots sin totala avsaknad av spet-

steknologi, på sin tid var åtskilliga steg före sina samtida
biltillverkares produkter vad gällde helt igenom hög kvalitet och gedigen design. Helt enkelt den bästa bilen i världen
för den där superba baksätesupplevelsen. Men så var de ju
bland de dyraste bilarna man kunde köpa på sin tid, så det
är klart att man ställde höga krav som konsument!
Rolls-Royce Silver Wraith är en typiskt traditionell bil, som
har det ena benet i 1930-talet, samtidigt som den med sin
stora sexcylindriga motor, automatiska växellåda och servostyrning har tagit ett rejält tekniskt kliv med det andra
benet rakt in i vår ”moderna” tid. Med sitt stora och ovanliga Freestone & Webb-karosseri utstrålar den exklusivitet,
elegans och höjden av god smak. Magnus Hellman har gjort
ett mycket gott val. Se där - ännu en nöjd Rolls-Royce-ägare!
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Service - Renovering - Reservdelar - Försäljning

ETT STORT ANTAL ROLLS-ROYCE/BENTLEY TILL SALU

DERBY BENTLEY MOTOR HELRENOVERING

NY VERKSTAD UNDER STÄNDIG UTVECKLING

TRÄ OCH SKINNARBETEN AV HÖSTA KVALITET

ROHDINS AUTOMOBILE SERVICE

BERNT HANSENS EFTF.

Vi är specialister inom Service, Reparationer och renovering av
klassiska bilar, och erkända leverantörer av reservdelar.
Vi utför beställningsarbeten på alla sorters Vintage och Luxury
fordon, men är specialiserade på Rolls-Royce och Bentley.

Vi har overtaget alle aktiviteter fra det velrenommerede
specialværksted igennem 52 år, Bernt Hansen i Rødovre – nu under
navnet Bernt Hansens Eftf.

Vi utför renoveringar på alla sorters bilar oberoende av märke eller
ålder, till den nivå som kunden och vi kommer överens om.
Vi säljer alla typer av Lyx, sport och entusiastbilar med focus på
Rolls-Royce och Bentley. Vi kan också förmedla försäljning av
din klassiker. Kontakta oss.
Vi har ett stort utbud av karosseridelar till Rolls-Royce och Bentley
modeller 1947-1985. Vi har också ekonomiplåt.
Kontakta oss för information.
Rohdins har ett av världens största reservdelslager utanför England.
Vi har ett stort utbud av tillbehör och accessoirer till dig eller din
Rolls-Royce / Bentley.

Vi er flyttet til nye og større lokaler på 1000m2 og teamet af erfarne
mekanikere er flyttet med, så vi sikrer service og reparation på højt
niveau. Vi har ekspertisen samlet på ét sted og råder over samtlige
specialmanualer, testapparater og specialværktøj, som gør at vi kan
løse komplekse reparationer.
Kig ind og hør meget mere om, hvad vi kan tilbyde. For os er hver
eneste bil, vi får i hænderne, noget helt særligt.
Kom med udfordringen – så løser vi det. Her går ekspertise, viden
og engagement hånd ihånd, så du kan være tryg, når du afleverer
din bil hos os.
Medejer af Bernt Hansens Eftf., Henrik Frederiksen er fra 1. januar
2016 ny ejer af det mere end 30 år gamle speciælversted for
Rolls-Royce og Bentley, Rhodins Automobile Service AB.

Tel: Sverige
+46 (0)520-108 06/96
Tel: Danmark
+45 44 91 00 11
Rohdins Automobile Service AB, Industrigatan 7,
46137 Trollhättan, info@rohdins.se, www.rohdins.se

Bernt Hansens eftf. APS, Erhvervsvej 30, 2610 Rødovre
bernthansen@bernthansen.dk, www.bernthansen.dk

115,4 %
i afkast
over 5 år*)

Der ligger indsigt bag afkastet i
USA Ligevægt & Value
Det amerikanske opsving har bidt sig fast. Sydinvest USA Ligevægt & Value har
de seneste 5 år givet et gennemsnitligt afkast på 16,6 %*) hvert år.
Læs mere på opsparing.nu
*) Pr. 01.10.2015. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

ÅRETS KUNG
LÖRDAGEN
PÅ ÖLAND
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GSRALLY
N DEN 27 AUGUSTI
Text: Jan Möller
Foto: Lilian Ranestål-Wickman, Hans Ranestål och Kjell Gehammar
(Svenska Kungsrallyts fotografer)
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Tre dagar före julafton 2015 fick runt
220 svenska bilentusiaster ett efterlängtat mejl från Kjell Gehammar,
rallygeneral på Svenska Kungsrallyt:

’Deras Majestäter Konungen
och Drottningen har idag
tackat ja till att delta i
Svenska Kungsrallyt 2016.
Rallyt kommer att
genomföras på Öland
lördagen den 27 augusti 2016.
Inbjudan kommer att skickas
ut under maj månad.
Bästa hälsningar och med en
önskan om en god jul
Kjell Gehammar’

För många av mejlets mottagare var detta nog
den bästa julklappen av alla: Ännu en gång kommer man att få glädjen att delta i vad som numera måste betecknas som en fantastisk folkfest på
Öland.
Det handlar om ett rally med hundratalet deltagande unika, vackra och exklusiva bilar och dessutom med kungaparet i täten i sin Volvo PV60
från kungens födelseår 1946! Antalet Rolls-Royce
och Bentley i startfältet (de flesta även medlemmar i RREC) brukar för övrigt inte vara så många
färre än antalet sådana vid ett svenskt årsmöte
inom RREC.
Kungsrallyts första stopp är alltid på Solliden. Hit
kommer man efter att ha kört i procession från
starten (efter att ha suttit upp i bilarna på kungens uppmaning ”Rallydeltagare, start your engines!”) klockan nio på Strand Hotells gräsmatta i
Borgholm - rallyts nav kring vilket allt kretsar. Man
kör så igenom en öppnad grind till och därefter
genom den gröna och vackra parken på Solliden
på en privat väg, normalt stängd för allmänheten.
På kungens privata sommarslott får sedan rallyts
totalt uppemot 400 deltagare tillfälle att hälsa
på och byta några ord med kungaparet, alltid lika
vänliga och alltid lika tillmötesgående.
Här på Solliden tas nog på bara några minuter
minst tusentalet bilder. En av fotograferna brukar
faktiskt vara monarken själv. Kungen fotograferar
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således många av de besökande bilarna, medan
besökarna i stället framför allt fotograferar kungen och drottningen - i sina tidstypiska kläder. Även
många av gästerna är klädda för att matcha sina
respektive bilars karaktär och ålder på bästa sätt.
Härefter ger man sig ut på Ölands gröna och vackra småvägar, ibland även med gräs i mitten.
Först i karavanen kommer alltid det entusiastiska kungaparet med kungen vid ratten, som
ju dessutom känner Öland lika väl som sin egen
ficka, varför felkörningar aldrig förekommer, till
skillnad från vid många andra rallyn… Direkt efter kungaparet kommer så SÄPO i Volvo-muséets
röda PV Sport. För ett antal år sedan råkade dock
Siv och Erland Stenbrott vid ett tillfälle hamna
före SÄPO-bilen i deras nyförvärv – en fortfarande
tyskregistrerad Morgan Aero 8. Kanske var det de
tyska skyltarna som skrämde upp SÄPO: Tänk om
det är sentida anhängare till Bader Meinhof-ligan
som hamnat direkt bakom kungaparets bil!
Här gällde det att agera snabbt för att åter komma närmast SÄPO:s skyddsobjekt, tillika Sveriges
statschef. Man trängde alltså snabbt undan den
tyska bilen, utan hänsyn till om denna p.g.a. detta
skulle råka hamna i diket.
Med andra ord var ordningen snart återställd.
Troligen hade man sluppit denna manöver om
makarna Stenbrott i stället hade kört någon av
sina på den tiden två Rolls-Royce; antingen deras
Phantom I (numera såld) eller deras Silver Cloud,
som jag tror fortfarande har sin plats i deras stora
garage.
En svenskregistrerad Rolls-Royce hade kanske inte
kunnat misstänkas innehålla tyska terrorister…
Svenska Kungsrallyt har blivit en allt större folkfest på Öland och går numera normalt vartannat
år. Kungaparet är mycket medvetna om att de genom sina olika aktiviteter kan rikta strålkastarna
mot olika platser och företeelser och därmed öka
intresset för dessa.
Man vill i detta fall bl.a. bidra till Ölands turism
och utveckling, precis som vid Victoriadagen. Med
Kungsrallyt gynnas Ölands besöksnäring och förhoppningsvis stimulerar rallyt även till att dess
deltagare och åskådare kommer åter till Öland
även vid andra tillfällen.
Beläggningen ökar i och med rallyt på hotell,
campingplatser och restauranger m m - inte mitt
på sommaren då det redan är väldigt många besökare på Öland utan (ännu bättre) genom att säsongen förlängs tack vare rallyt, vilket självfallet
betyder mycket mer för ön. Flera tusen personer
kommer ju till Öland enbart p.g.a. Kungsrallyt, till
glädje för alla öns företagare inom den numera
(även för hela landet) allt viktigare upplevelseindustrin.
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Kungsrallyt är alltså
alltid väldigt trevligt
att delta i. Hur bär
man sig då åt för att
få detta, få se alla fantastiska bilar och få
språka med Kungen
och Drottningen?
Turismen kommer förhoppningsvis att
ta över när industrin på många håll i
landet minskar och flyttar allt fler jobb
utomlands.
Runt rallyvägarna står alltid stora skaror av publik och hejar och viftar med
svenska flaggor. Speciellt mycket har
det viftats när vi har passerat (min
bror Kurt och svägerska Helen, min fru
Elisabeth och jag själv) i min brors dåvarande Rolls-Royce Silver Spirit 1988,
en vacker bil numera ägd av mig och
hustrun Elisabeth.
Bilen hade på den tiden privatplåten
HKM (= Helen och Kurt Möller), vilket
många i publiken verkar ha misstolkat
som ”Hans Kungliga Majestät”, i så fall
en sammanblandning av de officiella
kungliga titlarna ”Hans Majestät” respektive ”Hans Kungliga Höghet”.
De svenska flaggorna som brukat
fladdra i vinden på framflyglarna har
kanske ytterligare bidragit till att
många i publiken trott att det dolts
kungligheter i bilen och därför viftat
extra intensivt. Kommer de att vifta
lika mycket i år när det i stället står
EJM (= Elisabeth och Jan Möller) på bilen eller om HKM-skylten nu sitter på
min brors och svägerskas nya Bentley
Flying Spur?
Kungsrallyt är alltså alltid väldigt trevligt att delta i. Hur bär man sig då åt
för att få detta, få se alla fantastiska
bilar och få språka med Kungen och
Drottningen? Enda sättet är dessvärre
att känna någon av oss cirka 220 donatorer som i början på 90-talet bidrog
till att köpa in och renovera den Volvo
PV 60 årsmodell 1946, som kungen till
slut välvilligt tog emot från svenska
bilentusiaster på sin 50-årsdag 1996.
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Det är endast dessa som får delta i
rallyt, men de flesta bjuder även med
goda vänner i bilarna, varför dessa
ofta är fullsatta. Ofta deltar även ett
antal kändisar och vänner till kungaparet, ibland t.o.m. i någon av kungens
egna, unika, privata bilar. Förre Volvochefen Leif Johansson brukar liksom
andra Volvodirektörer köra några av

Volvo-muséets bilar. Dessa anländer
nyputsade med en fullastad, täckt Autotransportbil dagen före rallyt.
Två av initiativtagarna till gåvan var
den alltid så aktive RREC-medlemmen
Tommy Strömberg och förre tävlingsföraren Boo Brasta, varav den senare
dessvärre numera lämnat jordelivet.

Från början var kungen faktiskt tveksam till att ta emot en entusiastbil
från hans födelseår, finansierad av
svenska bilentusiaster.
Som den diplomat han är ut i fingerspetsarna ville monarken nämligen
inte favorisera någon av de två stora
svenska biltillverkarna på den tiden:
SAAB Automobil i Trollhättan och Volvo

Personvagnar i Göteborg. När det dock
visat sig att SAAB inte hade börjat att
tillverka några bilar 1946 accepterade
monarken till slut att ta emot gåvan i
form av en Volvo av 1946 års modell.
Som tack för gåvan har alltså donatorerna sedan dess bjudits in först varje
år och därefter oftast vartannat år att

delta i Svenska Kungsrallyt. Det har
alltid varit förlagt till Öland i augusti,
med undantag för 2002 då det i stället
var förlagt till våra egna hemtrakter d
v s Göteborg och Bohuslän.
Vi deltog då med min och hustruns dåvarande vackra Silver Spirit 1982 med
RR SS på skyltarna, en bil som dock
numera är hemmahörande i Norrland
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Låt Kungsrallyt fortsätta – ett rally med
landets kung i spetsen
måste vara något helt
unikt i världen!
och utgör en rullande och färgsprakande reklampelare för surströmming. Så
det kan gå…
Och i augusti är det alltså dags igen.
Då får vi se om det blir Rolls-Royce,
Mercedes eller Volvo som blir vanligaste bilmärke under årets Kungsrally.
Vi får även veta om RREC-medlemmarna Barbro och Kjell Hideström får sin
tredje inteckning i och därmed även
får behålla vandringspriset som generöst skänkts av Kung Karl XVI Gustaf.
Många är rädda för att det i så fall även
medför att epoken Svenska Kungsrallyt är över. Så snälla Barbro och Kjell,
gör inte allt för att bli bäst ännu en
gång nu i augusti!
Låt Kungsrallyt fortsätta – ett rally
med landets kung i spetsen måste vara
något helt unikt i världen!
Vi som har förmånen att få vara med
kan inte tänka oss något roligare än
att glida runt med finbilen på Öland
tillsammans med hundratalet fantastiska bilar och 400 likasinnade en
vacker sensommardag!
Vi hoppas att få vara med om detta
många fler gånger. Och ibland är RollsRoyce t.o.m. vanligaste bilmärket med
många vackra, goda och magnifika representanter för märket.
En och annan Bentley brukar också
finnas med i startfältet och som sagt
även många andra fantastiska och
unika bilar, från förra sekelskiftet och
framåt.
Vi ser också fram emot att ännu en
gång få höra kungen hålla ett roligt tal
efter ett par glas vin under rallykvällens middag.
Och om kungen mot förmodan skulle
tröttna på att vara statschef och kung
har han helt klart en framtid inom
stand up comedy - om han så skulle
vilja! Fram till dess vill dock vi bilentusiaster gärna vara hans publik och få
skratta åt hans härliga humor!
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Och om t.ex. även Anders Eriksson
från Galenskaparna, After Shave och
Macken skulle dyka upp ännu en gång
under middagen är vi tacksamma även
för detta.

Förra gången höll vi alla på att hamna
på akuten efter att ha skrattat så vi
kiknade åt hans galenskaper! Och kanske var det t.o.m. några i publiken som
önskade att de hade haft en liten blöja

i byxan när han spexade som mest…
Svenska Kungsrallyt är således kort
sagt något som vi ser fram emot med
allra största glädje! Vi ses i augusti!
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BRYLLUP
OG GIROLJE
Hans Edvard Sunde
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Vi var invitert i bryllup. Det er jo alltid
hyggelig. Vi tar gjerne Rolls-Roycen
ved slike anledninger og det er kanskje
derfor vi blir invitert. Denne gangen
var vi blitt bedt om å kjøre brudeparet
fra kirken og hjem.
I en av Oslos tuneller ble vi plutselig
alene. All den andre trafikken ble borte
i blå røyk. Merkelig tenkte jeg. Olje på
varm eksos, kan jo antennes. Kanskje
var det derfor den andre trafikken plutselig befant seg to hundre meter bak
oss.
Nå hadde vi ikke all verdens tid til bryllupet, men vi svingte av og åpnet panseret. Vi fant at peilepinnen til giroljen
hadde hoppet opp og girolje hadde
sprutet ut i motoren og laget røyk.

lykkelige og en nedkjølt Redwin tok
dem fra kirken og hjem. De koste seg
i baksetet med nøttetreinnrammede
speil med lys i og de kunne ikke tenke
seg en bedre reise. I bakspeilet lå røyken tykk, men nygifte par har den vidunderlige egenskap at de bare ser
fremover.
Den korte biten fra kirka og til deres
hjem var definitivt ikke «prolonged
hight speed motoring». Radiatoren
hørtes ut som om den kokte. Jeg ringte
orakelet igjen. Hva om det faktisk er
for lite olje? Kan friksjonen bli så stor at
oljen koker? Kan det være forklaringen
på at trykket blir for stort og peilepinnen popper? Han mente at man skulle
kjenne at kløtsjene ikke ville dra bilen
forover, men han forklarte at giroljen

det skulle fylles olje på. I følge håndboken ville den største skaden av for mye
olje bli at bilen kastet ut olje og lagde
røyk. Det stadiet var for lengst passert.
Jeg skammet meg ikke lenger over et
slikt utfall.
Klokken to om natten raidet jeg en lokal bensinstasjon og helte på fem liter
olje!
Etter det gikk bilen som en katt på jakt,
silkemykt, velbalansert og med lydløs
akselerasjon. Girskiftene var umerkelige. Puhh! Jeg så for meg en ny girkasse.
Vi kjørte brudeparet til bryllupssuiten
på et hotell i byen, uten røyk og tull!
Bilen ble sendt på verksted. Det finnes servicepakker til GM 400 girkasser.
Disse settene er billige, under tusen

Jeg hadde et år tidligere fylt på girolje,
men jeg hadde ikke fulgt fabrikkens
vanvittige bruksanvisning. Muligens
var det for mye olje. Jeg konsulterte
bilens håndbok. Der står det at oljen
utvider seg når den blir varm. Om man
overfyller vil det ved «prolonged hight
speed motoring» kunne forekomme at
bilen kaster ut girolje med røyksky som
resultat.
Nå var jo bilen kjølt ned og jeg satt giroljepeilepinnen på plass igjen og kjørte til bryllupet. Vi ankom kirken mens
det forrige brudeparet var på vei ut til
sin ventende veteranbil. Den andre sjåføren sto ved siden av sitt blankpolerte
glis og så Rolls-Roycen komme spøkelsesaktig opp foran kirka. Da poppet
peilepinnen ut igjen og den stakkars
mannen med gliset ble innhyllet i en
gråblå sky i det Redwin, vår bil, kastet girolje utover hele motorrommet.
Det var en strek av våt olje der Redwin
hadde kjørt. Jeg tror ikke han ønsket å
bytte bil med oss akkurat da.
Nå er det sagt at olje gjør veldig mye
av seg på bakken, men her måtte det
være minst en halv liter bare på kirkebakken. Hvis det var for mye olje, burde
nivået nå ha blitt lavt nok.
Jeg var forlover inne i kirken, men
straks jeg kom ut og bilder var tatt,
ringte jeg orakelet i Ulefoss, Niels SkovJørgensen. Han var enig med meg. Det
tydet på for mye olje.
Han sa at om bilen får for lite olje, vil
kløtsjene ikke gå som de skal og bilen
vil stoppe.
Vel, så kom brudeparet, forelsket og

er innom radiatoren
or kjøling og at kokende olje nødvendigvis vil gi kokende vann, der de to
møtes.
Nå skulle jeg hente to andre gjester
før vi skulle ha festmiddagen. På siste
legg poppet peilepinnen og kløtsjene
begynte å streike. Vi kom frem, men
jeg bestemte meg for ikke å kjøre en
meter til med Bilen før jeg hadde fylt
girolje på den.
Etter utallige telefoner til Ulefoss ved
enhver pause i festen og etter å ha
diskutert symptomene med bilmekanikere i bryllupet, var vi delt på midten. Mekanikerne mente bilen hadde
for mye olje. At den hadde for lite var
utelukket. For lite olje på en GM 400
girkasse hadde de heller aldri hørt om.
Ulefoss og jeg var nå overbevist om at

kroner, og inkluderer et nytt innvendig
filter
og ikke minst ny pakning. Pakningen
på Redwin var fra 1977 og like tett som
en sil i følge verkstedet. Nå lekker ikke
Redwin olje og den går atter som en
drøm.
Lærdommen er at symptomene på for
lite og for mye olje på girkassa er de
samme. Det er skummelt. Det er lurt å
peile oljen. Selv om man hopper bukk
over manualen, er det lurt å peile etter
et par minutters gange og med motoren i gang. Håndboken tar ikke høyde
for at girkassa ikke har vært servisert
siden bilen var ny.
Mitt råd er alltid at maskiner går bedre
med olje enn uten.
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Nu är djärvare grepp
på gång med den nya
SUV:en Bentayga,
som ska börja säljas i
mars.
Bentley Motors hade nog hoppas på en
försäljningsökning även under 2015 men
det blev inte så. Totalt såldes i världen 10
100 Bentley-bilar, en nedgång från 11 020
sålda bilar 2014 och i princip samma antal
som 2013. Liksom Rolls-Royce hade Bentley
svårt att sälja bilar i Kina. Försäljningen där
sjönk från 2 560 bilar 2014 till bara 1 615,
en nedgång med 63 procent! Även på den
nordamerikanska marknaden blev det en liten nedgång, medan övriga marknader gick
bättre, exempelvis 10 procent upp i Europa.
Bentley exporterar hela 85 procent av sina
produkter, så de gör god nytta för Englands
ekonomi. Företagsledningen verkar också
nöjda med resultatet.
Bentley Motors Ltd började tillverka den
helt nya modellen Bentley Continental GT
redan 2003 och sedan har det gjorts varianter på den inklusive cabrioleten GTC och
fyrdörrade Flying Spur.
Man är nu inne på den andra generationen. För bara några år sedan kompletterade
man modellutbudet med den stora lyxbilen Bentley Mulsanne. Trots genomgående
förbättringar rakt över så har Bentley hållit
fast vid samma design hela tiden med bara
små förändringar.
Samtidigt har bilarnas prestanda ökat
successivt och man har lanserat särskilda
Speed-versioner. Framgångarna på tävllingsbanorna med racerbilen GT 3 har dock
varit blandade.
Nu är djärvare grepp på gång med den nya
SUV:en Bentayga, som ska börja säljas i
mars. Däremot har vi inte hört något mer
om den stora Mulsanne-cabrioleten som
presenterades förra året som prototyp och
utställningsbil. Kommer den att byggas i
serie tro? Någon mer information om den
häftiga supertsportlyxbilen EXP 10 Speed 6,
också den en prototyp än så länge, har inte
heller kommit fram. Till syvende och sist är
det ägaren Volkswagen som bestämmer
om vilka modeller Bentley ska satsa på. Men
misströsta inte - det kommer säkert att presenteras flera nya spännande Bentleymodeller under kalenderåret 2016!
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BENTLEY:
MER ÄN 10 000
RÄCKTE INTE
Jan Segerfeldt
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Den antalsmässigt duktigaste
lokala återförsäljaren av RollsRoyce-bilar i världen är annars
liksom förra året Abu Dabi. Lilla
Sverige finns fortfarande inte med
i statistiken av naturliga skäl.
Rolls-Royce Motor Cars Limited redovisar nu sina fullständiga försäljningssiffror för förra året. De blev en besvikelse
för företaget, eftersom 2015 inte ledde till något nytt försäljningsrekord, trots att märket har ett mer komplett modellutbud än någonsin med sina två olika familjer, Phantom II med saloon, EWB, coupe och drophead coupe och
Ghost II med saloon, EWB och Wraith.
Trots det omfattande modellprogrammet lyckades man
inte bräcka förra årets produktionssiffra, 4 063 bilar totalt.
De föregående fem åren ökade Rolls-Royce stadigt varje år
men nu har den raka framgångskedjan brutits för 2015 såldes bara 3 785 bilar.
Rolls-Royce själva väljer ändå att anlägga ett positivt betraktelsesätt över resultatet: Man firar att 2015 blev det
näst bästa försäljningsåret i företagets 112-åriga historia.
Som positivt bör också nämnas att ytterligare 100 personer har nyanställts under året. När det ”nya” företaget
startade 2003 hade man 350 anställda och idag sysselsätts
1 600 personer i fabriken ”The Home of Rolls-Royce” i Goodwood och i det nyöppnade ”Technology and Logistics Centre” (TLC) i Bognor Regis. Detta uttalade sig Storbritanniens
premiärminster David Cameron väldigt berömmande om,
när han avlade ett officiellt besök i fabriken i början av 2015.
Däremot nämns inte i pressmeddelandet hur många som
jobbar i den tyska BMW- fabriken, där mycket av bilens
stomme och motor och annan teknik byggs, innan bilarna
skickas till Goodwood för att kompletteras med den traditionellt engelska lyxinredningen, lackeringen och all extrautrustning, som ökar totalpriset på varje bil men också
ökar lönsamheten för företaget litet extra.
Om man ser till enskilda delar av världsmarknaden så gick
försäljningen av bilarna ganska bra med ökningar på de
flesta håll utom i det land som har varit starkast när det
gäller lyxbilar nämligen Kina. Där backade Rolls-Royceförsäljningen med hela 54 procent! Men Rolls-Royce är inte
precis ensamma om att ha stora problem på den kinesiska
bilmarknaden. Den antalsmässigt duktigaste lokala återförsäljaren av Rolls-Royce-bilar i världen är annars liksom
förra året Abu Dabi. Lilla Sverige finns fortfarande inte med
i statistiken av naturliga skäl.
Naturligtvis hoppas företaget mycket på den nya cabrioleten Dawn som ska börjas säljas under andra kvartalet 2016.
Väntelistan med otåliga Dawn-köpare är rekordlång - i alla
fall ett rekord för Rolls-Royce!
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ROLLS-ROYCE:

Jan Segerfeldt

INGET NYTT
REKORD 2015
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Svenskt Årsmöte 2016
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Julbord påSjömagasinet

Claes-Thure Flinck hade i enlighet med gammal fin tradition samlat medlemmarna från västra Sverige till
julbord på Sjömagasinet i Göteborg den 12 december. Både ordföranden Rune Johansson och tidigare ordföranden Göran Berg som också var med oss hade fått resa litet längre än vi andra. Sammanlagt kunde 17
deltagare räknas in för dagen. Anders Rohdin passade på att som ett tecken på uppskattning av Claes-Thures
initiativ till att samla oss till julbordet överlämna en blomsteruppsättning till honom samt som uppskattning
av arbetet med klubbtidningen överlämna blomsteruppsättningar också till vår layoutansvarige Christer Byhr
och till en glatt överraskad redaktör. Herr Wagner som hade komponerat den utsökta maten (inte musiken
den här gången) kom också och pratade med oss en stund, kanske för att få bekräftelse på att alla var helt nöjda
med dagen. Det var vi!

Bokrecension av Jan Segerfeldt

VEM F-N ÄR
SPECTRE?
Alla som kan sin James Bond vet att
Spectre är en kriminell organisation
vars namn står för Special Executive
for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extorsion (Specialgruppen
för kontraspionage, terrorism, hämnd
och utpressning). I slutet av oktober
2015 hade Bondfilmen med samma
namn världspremiär. Av en ren tillfällighet publicerades samtidigt en ny
bok med namnet The Spectre arises,
vilket låter som en Bondfilm. Men
Spectre var faktiskt redan i mitten på
1930-talet kodnamnet för Rolls-Royce
Phantom III-projektet. I oktober 2015
var det exakt 80 år sedan den nya sensationella superlyxbilmodellen från
Rolls-Royce presenterades. Det är värt
att fira med en ny bok!
Rolls-Royce Phantom III förekommer i
flera böcker tidigare, men det har inte
gjorts någon bok enbart om denna
enskilda modell förrän nu. Det är på tiden, tyckte Davide Bassoli som genom
sitt italienska förlag Nubes Argentea
ansvarar för utgivningen. Författaren
till boken heter Steve Stuckey och kommer från Australien. Han har ägnat 40
år åt forskning bara om Phantom III!
Det hör till saken att det har bara tillverkats 717 bilar (727 chassin) allt som
allt. Det är ingen tvekan om att Steve
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vet mer än någon annan om dessa
bilar och nu genom den här publikationen kan vi alla få del av hans omfattande kunskaper. Han tar oss med
på en resa genom 1930-talet, där han
berättar om hur modellen togs fram,
om experimentbilarna, produktionen
av chassin och han visar med massor
av foton hur karosserierna såg ut på
samtliga designer som har förekommit på Phantom III. Inte nog härmed.
Vi får också veta namnen på alla inblandade personer i företaget vid den
tiden, försäljningssiffrorna för åren
1935-1940, listor på alla förstaägare,
de ursprungliga registreringsnumren,
data om alla bilar som är ombyggda i
efterhand, uppgifter om motorbyten,
teckningar av bilar som aldrig byggdes, bilar som medverkade i filmer
och allt möjligt annat som vi inte visste att vi inte visste. I rättvisans namn
tar Steve Stuckey också upp några av
de problem som belastade Phantom
III med sin överdrivet komplicerade V12-teknik.
Detta är sannerligen den stora bibeln
om Phantom III. Det är en verkligt tung
bok (3,5 kilo) i ämnet och definitivt den
mest kompletta som har gjorts om
Phantom III. Bildmaterialet (drygt 500
bilder) är omfattande och består näs-

tan enbart av svartvita originalbilder
från tiden. Ett verkligen imponerande
opus av författaren!
Detta till trots så finns det ändå några
mindre lyckade detaljer för den kritiske
att hänga upp sig på. Jag tycker det var
ett misstag att bestämma att alla bilderna konsekvent skulle göras i svartvitt, även i de fall de finns i färg som
original. Trots allt förekom färgbilder
redan på 1930-talet men man har ändå
valt att inte visa någon bild i färg, inte
ens de få bilder som är av betydligt senare datum, allt för att ge boken karaktär av att vara samtida med bilarna.
En annan olycklig designmiss i produktionen av denna stora bok (440 tjocka
sidor i formatet 32 x 22 cm, alltså litet
större än A4) är att man har lagt in en
sex centimeter tjock vit spalt i kanten
på de flesta sidorna så att man inte
utnyttjar pappersytan optimalt. Detta
har framför allt drabbat mer än hälften av bildmaterialet, så tillvida att de
tydliga fotona av bilarnas karosserier
(genomgående tagna rakt från sidan)
har gjorts betydligt mindre än de hade
behövt vara. Synd. För övrigt hade jag
gärna sett något fler detalj- och interiörbilder. Phantom III upplevs bäst från
baksätet.
Det låter som mycket kritik i smådetaljer mot en i övrigt fantastisk bok. Om
man tar hänsyn till bokens höga pris så
har man rätt att vara kritisk! Om boken
hade gjorts i ett något mindre format
och därmed inte lika tung, hade man
kanske kunnat spara några kronor i
produktionen. Å andra sidan är ämnet
förmodligen inte ägnat att intressera
en bred allmänhet, så det kanske är
rätt av bokförlaget att satsa på exklusivitet och liten upplaga, försiktigt begränsad till bara 500 exemplar (€ 210 +
€ 30 i frakt) plus 30 stycken i skinnbunden lyxversion (€€ 420 + € 30 i frakt).
Men om alla nuvarande ägare köper
var sitt exemplar så blir det inga kvar
till oss andra!
Naturligtvis är boken ett måste för alla
som är särskilt intresserade av RollsRoyce Phantom III. Man behöver alls
inte äga en Phantom III för att köpa
boken. Inte ens författaren, den store
experten Steve Stuckey, har nånsin ägt
en Phantom III!

ROLLS-ROYCE ENTHUSIASTS CLUB
Sweden section

IRISH FLYING RALLY
Vann Hotell, Lysekil 13 - 16 augusti 2016

INKLUDERAT
Twin/enkelrum tre nätter
Välkomstdrink
Tre middagar med vin (varav en är
Vikingmiddagen)
Inträde till Älgparken med kaffe
Lunch söndag
Lätt lunch måndag

BETALNING
Per person i twin/dubbelrum 4 750:Per person i enkelrum 5 850:Avbokningsregler:
Total återbetalning vid avbokning före
1 juni 2016
INGEN återbetalning vid avbokning
efter 1 juni 2016
Reserverat 20 rum för svenska sektionen

ANMÄLAN
Vänligen meddela:
Antal personer, fullständigt namn,
e-postadress och telefon-/kontaktnummer
Betalning sker direkt vid anmälan till
kassören och klubbens konto:

BG 5965-7528, märk inbetalningen
med ”Flying rally 2016”
OBS! Vid anmälan till detta event åtar
sig svenska medlemmar att ta irländska passagerare i bilen varje dag!

PROGRAM

LÖRDAG 13 augusti:

Varmt välkomna till våra irländska och
svenska vänner! Vår weekend startar
på lördag vid Rygge flygplats där våra
gäster möts av buss som tar dem till
Vann Hotell. De irländska gästerna
anländer tidig eftermiddag till hotellet från Rygge.
Kl 19.00 samlas vi i lobbyn för en
välkomstdrink, mingel och möte med
våra klubbvänner, följt av middag kl
19.30 ackompanjerat av lite musik.
SÖNDAG 14 augusti:
Efter en god skandinavisk frukost
prestenteras gästerna till deras värdbilar och vi kör iväg i konvoj kl 10.00
för färd genom skogarna till Dalsland
och Älgranschen i Ed för ett möte med
Skogens Konung och en kaffepaus.
Efter detta fortsätter vi vår färd längs
landsvägar till Baldersnäs Herrgård
vid Laxsjön (finns däremot ingen lax i

sjön!) för ”fin” parkering och en trevlig
lunch i restaurangen - om vädret til�låter - utomhus.
Efter lunchen går vår färd vidare mot
Håverud, följer den krokiga Brusfjällsvägen och stannar till vid Dalsland
Center och akvedukten i Håverud
- tillfälle för en kopp kaffe! Vi återvänder så till hotellet och kvällens
evenemang: Vikingmiddag! Oömtålig
klädsel rekommenderas!
MÅNDAG 15 augusti:
Efter frukost kör vi iväg i konvoj på
små vägar genom Bohuslän i riktning
mot Trollhättan och Rohdins Automobil Service AB. Här får vi rundvandring,
kaffe och en lätt lunch. Guidade av
Anders & Carina Rohdin, kör vi sedan
genom Trollhättan till Fallen som
släpps på för oss!
I sinom tid får vi vända åter mot hotellet och kvällens middag. Eftersom
det kommer att bli en tidig start för
våra vänner på tisdag morgon, tar vi
farväl efter middagen och önskar dem
en trevlig återfärd, buss till Rygge flygplats och vidare flyg tillbaka till ”den
gröna ön” tisdag.
Förhoppningsvis lämnar de oss med
glada minnen av sitt korta besök i
västra Sverige och vi önskar er alla:
Lycklig resa!

Medlemsannons

BIL &
INDUSTRIBROMSAR

BILRESERVDELAR FERODO Friktionsmaterial.
Vi svarvar Bromstrummor, Bromsskivor och
svänghjul. Renov. Bromsok. SPEC limmar alla
typer av bromsbackar och friktionsmaterial
för industriella ändamål. Planar även Toppar.
Öppet: Månd. Torsd. 7.30 -17.00 Fred. 7.30 -15.00

Ranhammarsvägen 5, 16867 Bromma

Tel. 08-34 75 98, Fax. 08-32 55 46
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Bentley Arnage
T Mulliner 2003
Det finns nu möjlighet att
förvärva en unik Arnage, den
sista handbyggda Bentleyn.
Denna serie II har den helt
omarbetade 6,75 L V8 som
togs fram när Volkswagen
köpt Bentley.
T Mulliner står för sportmodellen med omarbetat
chassi och dubbelturbo ibland
kallad
Black Label.
Inredningen för Mulliner är
unik med bl a pianolackade
paneler, växelväljare i rostfritt
stål, svart helläder med
diamond stitching på stolar
och dörrsidor samt separata
elstyrda stolar bak. Färgen
Verdant Green med pearl
effect skiftar från svart till
grönt beroende på ljus.
Bilen har endast gått 6300 mil
med 2 riktiga ägare. Mycket
gott skick. Fullservad, även byte
växellådsolja, bromsvätska,
kylvätska har skett varannat år
som föreskrivs. Priside 595.000:Bilen finns i Stockholm Hans
Örming 0705614167 eller hans.
orming@symbioskliniken.se

BRA P1 OBJEKT

Bestående av renoverat chassie
WR78, med låg styrning och hög
utväxling i kardan 17:52.
Chassiet är av den senare typen,
där man kunde ha reservhjul i
bak. Open touring body by Dudley-Heath, vindruta och Auster
screen.
4 skärmar gjorda av Wilkinson i
Derby. Med mera.
Ingemar Liljegren
Berget.527@spray.se
0553-15060

Rolls-Royce & Bentley Parts

Tel: +44 (0) 1455 292949
Email: sales@ﬂyingspares.co.uk
www.ﬂyingspares.com

I samband med att RREC
Svenska sektionen växer och i år
firar 35-årsjubileum erbjuder vi dig
att annonsera i vår klubbtidning
Bulletinen, du får en helsidesannons för 10 000 kr/år eller en halvsidesannons för 5 000 kr/år.

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

Svenska Sektionens Styrelse Och Funktionärer
475909. Epost: stefan@tanzborn.com

Styrelse

Rune Johansson
Ordförande
Tveta Gård 103
tel 072-5464911
Epost: chairman@rrec.se
Skype: rune.johansson46

Christer Byhr
Ledamot, Layoutansvarig Bulletinen
Änggårdsplatsen 10, 413 19 Göteborg
Tel: 0706-636077 Epost: christer@byhr.se
Rolf Eriksson
Suppleant
Genesmåla Gård, 362 93 Tingsryd
Tel: 070-6525630 Epost: genesmala@gmail.com

Kai Adolfsson
Ledamot, Kassör Bankgiro: 5965-7528
Nordqvists väg 6, 13649 Vega
Tel: 08 7454878 Epost: treasurer@rrec.se

Övriga funktionärer

Roberth Nironen
Ledamot, Sekreterare, Webmaster, Medlemsregister
Domarringen 53, 80433 Gävle
Tel: 070 3991765 Epost: secretary@rrec.se
Per Östlund
Ledamot, Vice ordförande, Annonser, Sponsorer
Villa Sjöhammar, 77499 By Kyrkby
Tel: 070 5374330Epost: per11@telia.com
Mona-Lisa Illingworth
Ledamot, Internationell sekreterare
Torpet. Färlevfjordsvägen 32 Torreby, 45593 Munkedal
Tel: 0524 21310, 070 5389695 Epost: cloud1@telia.com
Jan Segerfeldt		
Ledamot, Redaktör
Västra Palmgrensgatan 189, 42677 Västra Frölunda
Tel: 031 292946 Epost: jan.segerfeldt@glocalnet.net
Stefan Tanzborn
Ledamot
LJusnevägen 9 E, 128 48 Bagarmossen, tel 0708-

Lasse Amarald
Teknisk frågor
Buskudden 4, 18594 Vaxholm
Tel: 08 541 37279, 0707 774035
Epost: lasse@brollopsbilar.se
Göran Berg
Kontaktperson, If försäkring
Klavaslättsvägen 112, 26995 Båstad
Tel: 08 765 3103, 0431 366531, 0708 108118
Epost: goran.berg@rrec.se
Michael Andersson
Kontaktperson/Besiktningsman MHRF försäkring
Björnhuvudv 10, 184 93 Åkersberga
Tel: 08 54354376 må-to 8-17.00
Epost: michael42@telia.com
Anders Rohdin
Besiktningsman MHRF försäkring
Rohdins Automobile Service AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan
Tel: 0520-10806 Epost: anders@rohdins.se

Distriktsansvariga

Skåne, Halland
Göran Berg, Båstad, 0708-108118,

goran.berg@rrec.se
Småland O Blekinge
Rune Johansson, Färjestaden, 072-5464911
chairman@rrec.se
Västergötland, Göteborg och Bohuslän
Anders Rohdin, Dagsås 24, 070-675 10 06
43277 TVÅÅKER
anders@rohdins.se
Jönköpings-, Kronobergs och Blekinge län
Rolf Eriksson, Tingsryd, 070-6525630
genesmala@gmail.com
Södra Stockholm, Södermanland, Östergöland
Kalle Giertz, Grödinge, 0705-229258
kalle.giertz@telia.com
Norra StorStockholm, Södra Uppland,
Västmanland
Rune Sahlberg, Spånga, 070
3898088
rune.sahlberg@telia.com
N Uppland, Dalarna, Norrland
Roberth Nironen, Gävle, 070-3991765

Nya Medlemmar
ERI109675 Leif Eriksson, Luleå

SVA109667 Ove Svahn, Sandviken

ERI109570 J Christer Ericsson, Alingsås
HUL109571 Åke Hultgren, Linköping

HUL109571F Anita Hultgren, Linköping,
familjemedlem

ORE109572 Glenn Oredsson, Hässleholm
SYB109573 Sverre Syberg, Grums

KUL109574 Stefan Kulander, Färjestaden
STJ109666 Göran Stjärnholm, Boden

THO109618 Christina Thörnquist Bolg, Veddinge

Bestyrelsen RREC Danish Section
Formand
Jens Kjaerulff
Ansvarsh redaktör
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje, tlf. 0045 40 14 80 44
jk@bernthansen.dk

Sekretaer
Jens Georg Hansen
Rosenlunden 9, Hasseris, 9000 Aalborg, Danmark.
Tlf: +45 2164 5867
sekretaer@rrec.dk

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

Kasserer
Michael Christensen
Nordre Strandvej 82, 8240 Risskov, Danmark
kasserer@rrec.dk
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”

Nya Medlemmar
Brian Harding, Hvidovre
Bent Brønnum, Frederiksværk
Hanne Bang-Farnell, Kvistgård
Karsten Skjødt-Jakobsen, Randers

Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer
Formann
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210, birkeda@online.no

Varamedlem
Ole Arne Eiksund
Tlf. 40601706, o-eiks@online.no

Sekretær/Kasserer
Jens E Rønneberg
Tlf. 920 11 268, jensroen@online.no
Styremedlem
Tom Brubak
Tlf. 908 38 670, Brubak@online.no

Stig Roar Johansen
Tlf. 97022998
stig.roar.johansen@gmail.com
		
Redaktør
Ivar Engerud
Tlf. 901 72 980, iengerud@online.no

Styremedlem
Rune Rokstad
Tlf.92661000, rune@rokstad.no

Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745
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Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666

Nya Medlemmar

RREC of Norway Sommer rally 26.8. – 28.8.2016

Vår base for helgen blir Fredriksten
Hotell. Majestetisk beliggende i
fantastiske omgivelser på Fredriksten
festning i Halden.
I spennende omgivelser skal vi sove,
spise og oppleve historie.

Rallyet på lørdag går i vakre omgivelser
mellom Østfoldbyene.

Vi avslutter på søndag i Nord-Europas best
bevarte festningsby, Gamlebyen i
Fredrikstad.
Lunsj vil bli servert i et bygg oppført i 1731
hvor det tidligere var slaveri.

Dette rallyet vil du ikke gå glipp av. Meld deg på innen 1. juni 2016
Påmeldingskjema og program vil bli lagt ut på vår hjemmeside
http://rrec.no/.
Alternativt kan man be om påmeldingsskjema og program via
brubak@microtek.no

