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Nu välkomnar vi alla entusiaster för klassiska bilar till vår nystartade firma. I en familjär anda vill vi vara en mötesplats där man
kan träffas, prata bil, fika och trivas. Vi vill att varje kund ska
känna sig sedd och viktig

Vår specialitet är renovering av klassiska bilar och i synnerhet
Rolls-Royce & Bentley. Anders har erfarenhet av närmare 200
bilrenoveringar. . Kontakta oss gärna för mer information om du
funderar på att del- eller helrenovera din pärla.

Vår reception har fått ett retro-utseende och där bjuder vi er
gärna på en fika och det finns bilrelaterade samlarobjekt, böcker
m.m. att köpa. Vi har också ett helt nytt utbud av bl.a. exklusiva
aftonväskor m.m.

Rolls-Royce Silver Shadow II, Standard Saloon 1979.
Chassinr. SRH 35164.
bilen är i mycket bra bruksskick. Mekaniskt mycket påkostad av
nuvarande ägare.Besiktigad i maj 2017 u.a.
Vi har utfört en 70-punkters test. Mycket resonabelt prissatt.
Begärt pris: 149 000 kr.

Bentley Turbo R, Standard Saloon. 1989. Chassinr. KCX 27431.
Detta var den fjärde generationen med standardkaross som
tillverkades 1980-1998. V8 på 6,75 l i aluminium med en stor
Garrett lastbilsturbo. Vid frågan om antalet hästkrafter nöjer sig
fabriken med att säga ”tillräckligt”. Denna bil köptes ny i USA av
nuvarande ägare och har rullat knappt 80 000 km.
Vi har utfört en 70-punkters test. Begärt pris: 215 000

Jaguar XJ6 4,2 l, 1969. Standard Saloon, chassinr. 50489 BW.
Bilen var från början på 2,8 l men byggdes senare om till 4,2 l.
Originalmotor/växellåda är i gott skick och medföljer bilen.
Bruksskick, mekaniskt bra men behöver lite finish förbättringar.
Besiktigad i maj 2017 u.a. Mycket historik medföljer bilen som
säljs för dödsbos räkning. Begärt pris 85 000 kr.
(Reservdelsbil kan medfölja i köpet för rimligt tillägg.)

Vi satsar stort på att mäkla och även sälja egna klassiska bilar. Därför är vi nu i stort behov av att få in bilar till försäljning, så funderar
Du på att göra Dig av med någon bil tveka då inte att kontakta oss eftersom vi har goda kontakter och känner till marknaden mycket
väl.

”Hjärtligt Välkomna! Carina & Anders Rohdin”

Industrigatan 4, 461 37 Trollhättan, Tel: 0520-188 00, anders@rohdinsclassiccar.se
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Följ oss på Facebook!
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For medlemskap
(1300 :-/år) kontakt
Jens Rönneberg på
tel. 920 11 298.
Sektionens bankkonto
er: 1064.10.19319

Kjære medlemmer.

Klubben har i slutten av august arrangert sitt mest omfattende rally noen sinne,
med god deltagelse fra både inn- og utland. Rally Sunnmøre 2017 ble gjennomført
med et innhold og en presisjon som vi alle
satte umåtelig pris på. Det spektakulære
landskapet; kyst og hav, dype fjorder og
høye fjell, var kronet med det beste vær
vi kunne tenke oss. En stor takk til Rune
& Astrid Rokstad som har lagt ned svært
mye arbeid i dette arrangementet, og så
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Lite kort om mitt bilintresse:
Skaffade den första Bentleyn S3 från 1965
för ca 30 år sedan, eftersom jag tyckte karossen är så vacker. Med flera långkörningar, ofta till RREC aktiviteter i Europa, ökade
intresset och nu har familjen ett dussin
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klubben genom fler lokala arrangemang med de distriktsansvariga (DA)

När detta läses har vi förmodligen också
hunnit med norska rallyt, något vi ser fram
emot mycket!

generøst delte sin gjestfrihet med oss. Det
planlegges en reportasje i neste bulletin.
Årsmøtet ble som sedvanlig avholdt, og referatet er distribuert via email. Av et styre
på 6 personer, var 5 på valg. Undertegnede
ønsket ikke gjenvalg, og Tom A. Brubakk
overtar som ny formann etter mange år
som medlem av styret. Det nye styret er
godt sammensatt og navnene med kontakt detaljer er å finne annet sted i bulletinen.
Jeg ønsker det nye styret lykke til og takker
for meg etter mange år i styret, de siste fire
som formann.

Oddvar Birkedal
RREC Norska sektionen

Styrelsens arbete tar fart i september med
ett strategimöte, det ska bli spännande.
Även en distriktsansvarigträff planeras
under hösten. Ser mycket fram emot ett
givande samarbete med er.
RREC är och blir våra medlemmar, ett stort
engagemang från er sida lägger grunden
till bra arrangemang i framtiden.
Med entusiasthälsningar
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Hoppas sommaren inneburit många positiva upplevelser, inte minst med bilarna.
Själva har vi efter årsmötet tillbringat den
mesta tiden till havs. Efter att ha ”övervintrat” i Kroatien har vi nu seglat via Venedig, Sicilien, Sardinien, Palma, Gibraltar
mot Azorerna där vi nu när detta skrivs
har knappa 300 sjömil kvar till Santa Maria, en av våra favoritöar. På grannön Sao
Miquel har vi faktiskt två medlemmar, där
Ulf Smith under många år renoverat WOBentleys!!! Få se om vi kanske kan få till en
resa dit. Mycket spännande.
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Har hela livet arbetat med affärsutveckling
men nu dragit ner en del så tid finns både
till bilar och segling. Det känns som livet
är inne i en mycket bra fas. Frun är Monica
(min ungdomskärlek) som även hon delar
våra fritidsintressen. Yngsta dottern Fiona
får i höst sin 10 års-badge. Hon har i många
år varit Skandinaviens enda juniormedlem.
Vore kul om det kunde bli fler!
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engelska bilar, de
flesta Rolls-Royce och Bentley. Det känns
ansvarsfullt att få förvalta detta kulturarv.
Eftersom jag själv inte kan ”skruva” är det
mest lite nyare bilar, från Rolls-Royce Silver
Wraith H J Mulliner Sedanca de Ville 1951
till Bentley
Continental GT 2005.
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www.rrec.se
För medlemskap se info
på hemsidan.
Plusgiro: 495 29 27 - 4
Bankgiro: 5965 - 7528

- plats och form för nästa årsmöte
- att få fler av medlemmarna engagerade i
våra aktiviteter, inte minst våra ungdomar
- att hitta aktiviteter som kan passa såväl
herrar som damer
- att få in ännu fler artiklar från våra medlemmar i vår tidning Bulletinen
- att fortsätta utveckla våra nordiska kontakter
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Kære medlemmer
Håber alle har nydt sommeren og det
”gode vejr” og måske haft tid og mulighed
for at deltage i arrangementer herhjemme
og i udlandet.
Selvom det efterhånden er længe siden

der blev holdt Kristi Himmelfarts Rally i
det Midtjyske, vil jeg atter engang takke
arrangørerne for et flot og vel tilrettelagt
arrangement.
Alt fungerede efter planen og selv ”sommeren” viste sig fra sin bedste side.
På Generalforsamlingen blev 2 nye medlemmer valgt til bestyrelsen, og jeg vil
gerne rette en stor tak til tidligere kasserer
Michael Christensen og bestyrelsesmedlem Kim Bøgelund Larsen for deres indsats
for klubben.
Den nye bestyrelse ser således ud:
Bestyrelsesmedlem: Hans Christian Bukkehave
Kasserer: Søren Fruensgaard
Sekretær: Ole Hviid-Nielsen
Næstformand: Henrik Kjær
Formand: Frans Goldbach
Under den store Gallaaften med rigtig flot
underholdning blev der traditionen tro tildelt 10-årsnåle til:
•
Carsten Olver
•
Peder Fabricius
•
Michael Christensen
•
Steen Rasmussen
•
Jørgen Koldby Nielsen
•
Chresten Elgaard

Tillykke endnu en gang
Mere om årsrally 2017 kan læses på klubbens hjemmeside. (www.rrec.dk)
Økonomien har det godt og er stigende i
Europa og mange andre dele af Verden.
Der rapporterers om rigtig godt salg af
luksus bilmærker. SUV-segmentet for eksempel hos Masarati udgør over 50% af de
nye ordrer, med den nye Ghibli, På denne
baggrund er det mere forståeligt at den
allerede Bentley Bentayga er populær på
markedet.
Det bliver interessant om den nye Rolls
Royce Phantom VIII og Bentley Continental
GT komplette design og teknologi igen kan
køre ind i fremtiden for entusiasterne.
Når denne Bulletin udkommer kan I læse
om kommende arrangementer i efteråret
på hjemmesiden.
Medlemsmødet i september i DR-Byen bag
kulisserne er løbet af stablen.
Og i november afholdes traditionen tro –
”Aften på Godset Risbyholm” hos familien
Clausen, som igen stiller lokaliteter og arbejdskraft til rådighed, tak for det. (Se annoncen her i bladet)

Frans Goldbach
RREC Danske Sektion

Per

ordförande RREC-svenska sektionen

Som nyvalgt formann vil jeg benytte anledningen til å takke Oddvar
for all tid og energi han har lagt ned i klubben som formann. Jeg
håper å kunne videreføre klubben i samme ånd i min periode.
None ord om meg selv: Jeg har en Silver Cloud 1956 modell som jeg
kjøpte i 2003. Den er i god stand og skaper ikke mye bryderi eller
problemer. Vi meldte oss ganske raskt in i den Norske seksjonen av
RREC og har deltatt på de fleste treffene . Jeg ble også som Oddvar skriver styremedlem ganske raskt.
Vi har dessverre ikke hatt anledning til å delta på de skandinaviske
treffene, men håper å kunne få til det i fremtiden.
Vedrørende treff ble det på årsmøtet i år bestemt at treffet 2018 vil
bli på Romerike, rett nord for Oslo og 2019 vil vi igjen treffes i Vestfold. Jeg håper vi vil se flere av våre Skandinaviske venner der.
Med vennlig hilsen

Tom Andre Brubak
Formann
RREC Norske seksjonen.
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Varje År:
The Hunt House Seminars 2016
Varje
månad:
AN
I S H S E C TI O
Luncherna
i Stockholm
Belgobaren i Freys Hotel kl. 13.00 första
TH
måndagen
i månaden.
E EN USIA
YC
För deltagande anmäl senast fredag f.m.
innan till Nils Vetterlein tel: 08-717 23 53
RW
eller
nils.vetterlein@swipnet.se
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Varje månad:
Luncherna i Göteborg
Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i
månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 03193 00 66
2017-05-08— Måndagskvällar Årstaviken.
En AHK-inbjudan. Besök; http // www.ahk.
se/kalender, php

MOTORHISTORISK SAMRÅD SKRIVER:
Nyheder d. 17.08.2017 Brugsværdin består
I et høringssvar afgivet af Motorhistorisk Samråd i
denne uge, slår samrådet endnu en gang til lyd for at
registreringsafgiftssystemet er unødigt komplekst,
og baseret på nogle gamle og fejlagtige oplysninger.
Det er Skatteministeriet der har bedt om Motorhistorisk Samråds holdning, til en række ændringer til
blandt andet registreringsafgiftsloven. En af ændringer angår en problematik Motorhistorisk Samråd, et flertal gange gennem de sidste år har gjort
opmærksom på bør rettes. Ministeriets løsning anser vi dog ikke som den bedste, og samtidig ønsker
ministeriet at fortsætte afgiftsberegningerne, på et
grundlag der ikke længere er helt korrekt.
Når man beregner registreringsafgift på et køretøj,
så tager man udgangspunkt i køretøjets aktuelle
handelsværdi. Det gør man frem til køretøjet bliver
veteran, altså 35 år, der efter foretages beregningerne efter køretøjets oprindelige nypris. Det system
betyder at frem mod de 35 år, så nedskrives værdien
til noget nær 0 kroner. Dagen efter når køretøjet
har rundet de 35 år, så skal man bruge nyprisen til

grundlag, den nypris kan i princippet godt være højere end den aktuelle handelsværdi. Med andre ord så
stiger afgiften som veteran i forhold til hvad den var
inden. Motorhistorisk Samråd har gjort opmærksom
på denne uretfærdighed mange gange, også at dette
ikke er i henhold til den oprindelige intention med
loven.

Tak for forslaget, men prøv igen

Skatteministeriet har lyttet til MhS og vores argumentation gennem årene, og vi er derfor glade for
at man nu har fremsat et ændringsforslag der tager
højde for situationen. Desværre er løsningen så blevet endnu en administrativ tilføjelse, til det i forvejen
meget komplekse og uigennemskuelige regelsæt.
Ifølge forslaget skal SKAT herefter nu fastsætte en
handelsværdi på køretøjet, således afgiftsgrundlaget
ikke kan blive højere end det. Typisk vil det være de
mere almindelige hverdagsbiler fra 70’erne og 80’erne
der har en meget lavere handelsværdi i dag, end nyprisen var den gang.

RICHARDSON
HOSKEN TROPHY HAR
TILLDELATS SVENSKA
SEKTIONEN 2017!
Hans Örming
Under den mycket givande årliga konferensen på The Hunt House 1/4 2017 ingick bland annat
utdelade av diverse utmärkelser och troféer. En av det finaste utmärkelser en sektion kan få är den
för årets bästa rally. Hänsyn ska tas till den organisatoriska kvalitén på arrangemanget inklusive
kost, logi och bilkörning. Så både den kulinariska upplevelsen vid matbordet och naturscenerierna
under framförandet av våra fantastiska Bentley- och Rolls-Roycebilar spelar in. När vinnaren av
årets Richardson Hosken Trophy offentliggjordes blev det stående ovationer i salen. Den hade
gått till svenska sektionen för det av Mona-Lisa o Derek Illingworth arrangerade Flying Irish
rally i Lysekil 13-16 augusti 2016. Medarrangör var Lars Nord. Det var med stor glädje som Rune
Johansson i egenskap av ordförande tog emot trofén samtidigt som auditoriet klappade kraftfullt i
händerna och fortsatte med ljudliga ovationer - en mycket stark upplevelse - som stod ut gentemot
pliktskyldiga applåder för övriga utmärkelser som delades ut.
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BJERTORP 2017
Mia Rölander Westergren

Det är fredag 7 april 2017 och klockan är strax före 12.00 i Borås.

samtidigt som jag försöker få kontakt med våra döttrar – det tar

kommer Gert och hämtar mig. Vi ska hem, packa de sista sakerna

inom loppet av sekunder. Jag får ändå tidigt kontakt med ena dot-

Jag börjar packa ihop mina prylar på jobbet. Om en liten stund

innan vi startar resan till Bjertorp och årets traditionsenliga träff
med klubben.

en stund. Självklart är alla svenska mobilnät hårt ansträngda
tern. Hon hade passerat platsen bara tio minuter innan lastbilen
körde rakt in i Åhlénshuset. Döttrarna har

lyckats få kontakt med varandra. Båda är

Det känns extra härligt att komma

välbehållna, om än skakade och rädda. Det

iväg just den här helgen. Det har varit

ryktas att en bomb har sprängts på Kungs-

en unik vecka som präglats av hemska

berättelser från bussolyckan i Härjedaoch ledare från Skene (en ort 15 min

rörde sig över stora geografiska områden som påminner om da-

Jag har ett yrkesmässigt behov av att följa

från sin egen vinkällare - flaskor som har 20 år på nacken och som

Deltagarrekord

den här typen av händelser. Jag avbryter

utanför Borås) som fanns ombord på

därför te-drickandet i den superhärliga vår-

bussen.

solen på Bjertorp och söker mig tillbaka till

När vi kommer fram till Bjertorp väl-

rum 302, slår på teven och följer händelse-

komnas vi av styrelserepresentanter

utvecklingen samtidigt som jag loggar in

samt Lillemor och Kent från Trollhät-

på jobbets nätverk och mail. Det förekom-

tan. Varma kramar ger vi varandra. Vi

mer ryktesspridning om fler terrordåd, men

checkar in, packar upp och går ner för

efter en stund börjar bilden klarna. Det är

att njuta av eftermiddagens tebjud-

ett dåd begränsad till Drottninggatan i

ning. Det är så härligt väder att hela

Stockholm.

sällskapet sätter sig i den ljuvliga vår-

Efter en stund kommer Gert till vårt rum

solen på terrassen utanför slottet. Vi
Plötsligt hör jag…….. hur någon vid grannbordet på

håller Anders Tidfält (Bjertorps mat- och vinkonnässör) på ett fan-

inte då.

len. Det var en stor mängd ungdomar

njuter verkligen.

holmen. Det stämde inte, men det visste vi

professor Peter Fischer

och börjar fräscha till sig inför kvällens vin-

provning och middag. Jag väntar så länge jag kan, men

terrassen reagera på en nyhetsflash. Det verkar vara en hemsk

tio minuter innan årets vinprovning byter jag om, förbättrar utse-

min mobiltelefon och läser hur en lastbil kört i hissnande fart på

ett djupt andetag och skiftar fokus.

händelse som inträffat i centrala Stockholm. Genast tar jag fram
Stockholms stora gågata: Drottninggatan. Flasharna börjar rasa
in i rask takt. Från det ögonblicket förändras träffen för mig.

Vi har våra döttrar och deras respektive i Stockholm. Omedelbart

sätter jag mitt headset i öronen, letar reda på tv4:s live-sändning,
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endet något, sätter på mig lackskor som matchar klänningen, tar
Årets vinprovning – Riesling

Vi välkomnas in i en av Bjertorps vackra salar och slår oss ner vid

ett av borden. Framför oss finns tre vita viner. Spännande! Årets

tema på vinprovningen är druvan Riesling. I vanlig ordning under-

tastiskt sätt. Denna gång har Anders dessutom hämtat upp vin
han hellre delar med oss ”som förstår oss på goda smaker”. Det
gör nämligen inte hans partner. Åtminstone inte enligt Anders.

Vi får lära oss att tyska viner gjorda på Riesling ofta har en lägre
alkoholhalt och passar jättebra till bruna bönor och fläsk. Anders

började sin ”vinbana” med tyska viner, kompletterade senare sin

kunskap med viner från Frankrike och därefter övriga Europa och
”nya världen”. Det var tydligt att Rieslingdruvan har en särskild

plats i hans hjärta. Presentation av vinerna smittar och jag är
övertygad om att det kommer bli fler tyska, vita viner på vårt middagsbord framöver.

Årets föredrag – arkeologiska fynd från Cypern

Efter en kort paus välkomnas professor Peter Fischer från Göte-

borgs Universitet. Vi får en mycket intressant och rapp redogö-

relse från de senaste årens arkeologiska utgrävningar på Cypern.
Vi lär oss att keramik är arkeologernas favoritfynd och att just keramiken kan kopplas till hur människor rörde sig över stora geo-

grafiska områden, långt före modern tideräkning. Det är inte bara
formen och dekorationerna av keramiken som ger arkeologerna
ledtrådar. Genom att analysera leran kan man också identifiera

varifrån den kommer. Kort och gott är slutsatsen att människor

gens moderna möjligheter att upptäcka världen.

Så är det äntligen dags för middag. Gert och jag hittar plats vid
samma bord som förra året och i stort sett samma trevliga säll-

skap. Matsalen var från början dimensionerad för de sju medlemmarna i familjen Littorin. Denna kväll är vi över 40 personer och

ett historiskt deltagarrekord kan noteras för klubben. Vi bjuds på
en sexrätters middag. Som vanligt är mat och vin kombinerade

på ett utsökt sätt. Vi får detta år även lära känna ytterligare en av
Bjertorps duktiga sommelierer.

Vi har verkligen trevligt vid bordet. Vi är fyra som i närtid har eller
just nu jobbar vid Sergels torg och tre vid bordet bor eller har bott

i Borås. Det finns många beröringspunkter. Så, trots dagens ter-

rorattack i Stockholm, är stämningen god. Kanske har vi ett behov
av att känna hur värdefullt livet är.
---

Nästa års vinprovning är inbokad till fredag/lördag 13-14 april
2018. Fortsatt förmånligt pris: 1.840 kr/person i enkel eller dubbelrum, inklusive eftermiddags kaffe/te, vinprovning, sexrätters
gourmetmiddag och frukost. Anmäl Dig innan rummen tar slut
till goran.berg@rrec.se, helst, eller mobil 0708 108118 !
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TJOLÖHOLM

CLASSIC MOTOR 2017
Jan Segerfeldt

Magnus Hellman hade kört sin fantastiska Rolls-Royce Phantom II Gurney Nutting saloon från Nol dagen till ära.

Robert Högdahl finåkte med Bentley Turbo R Hooper vars svarta lack gnistrade lika mycket i solskenet som Roberts leende. Bakom den en Bentley S3.

Den stora familjefesten på Tjolöholms slott har pågått i snart 25 år (en gång
om året!). Med 1.300 fordon utställda och 75 klubbar och föreningar representerade är detta ett av de viktigaste eventen på agendan för oss bilentusiaster på Västkusten. I år har tillställningen fått en ny professionell organisatör,
Christer Olsson, som inte är rädd för att dra till med att detta faktiskt är Sveriges största Classic-evenemang. Tjolöholmsutställningen är så mycket mer
än bara en klubbträff - vi är ett kulturevenemang, säger han utan att tveka. Så
får han också de stora sponsorerna att ställa upp och stötta hela kalaset. Vi i
RREC har inte varit med alla åren men det har utvecklats till en god tradition för oss att finnas med på plats. Med litet draghjälp av de goda väderleksutsikterna för dagen hade vi den här gången lyckats samla tolv fina bilar på
vår monter. Runtom på området kunde man dessutom hitta ytterligare några
Rolls-Royce och Bentley ”utom tävlan”. Och nästan 1.300 andra fordon i olika
modeller och årgångar att fascineras av - alltid något för alla smaker.
Dan Sverneborn med sitt unika bygge av racerbil med flygplanskänsla på ett Bentley S2-chassi blir här intervjuad
av en ambulerande Christer Olsson så att ingen i publiken ska missa något av allt som händer ute på fältet.

8

9

Christer Byhrs Bentley 3 1/2 liter Thrupp & Maberly Airline saloon hade kommit ut på sin hittills längsta utflykt
efter många års renoveringsarbeten hos Rohdins i Trollhättan.

Familjen Hultstam har precis hämtat hem sitt nyförvärv från England, en välskött Rolls-Royce Silver Shadow 1979.

Denna vackra Bentley Continental R ägs av Mårten Carlsson i Landvetter, välkänd bilfotograf och hemsideansvarig för bilentusiasttidningen Klassiker.
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Jan-Ole Rosengren hade av en slump hittat dessa enormt häftiga och blanka fälgar till sin Rolls-Royce Ghost.
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DAGBOGSNOTATER
FRA FORÅRSRALLY 2017
Ole Hviid-Nielsen

Som det er tradition blev det danske forårsrally igen i år afholdt i Kristi Himmelfarts dagene. I år var rallyet
lagt i Vestjylland med overnatning og møder på det historiske Nørre Vosborg Slot ved Holstebro. Flere af
deltagerne, der havde langt at køre, ankom allerede onsdag d. 24.maj og tilbragte en meget hyggelig aften på
slottet sammen med klubkammeraterne og havde lejlighed til at ”sparke dæk”, før vi skulle mødes med alle de
øvrige medlemmer torsdag morgen.
Torsdag d.25.maj 2017 Kristi Himmelfartsdag
Tur til TV Midt/Vest

I en lang kortege begav de biler, der var ankommet onsdag, sig
mod Holstebro, hvor regional TV stationen TV Midt-Vest holder
til lige ved søen. Ved TV Midt-Vest mødtes vi med alle de øvrige
deltagere i årets rally. TV Midt Vest havde sørget for en fantastisk
god rundviser, og stationen havde lagt vores besøg på stationens
hjemmeside, så mange interesserede dukkede op.
Besøget indledtes med et foredrag af TV2’s Palle Mouritsen, i stationens biograf. Der blev vist flotte og illustrerende film om henholdsvis den landsdel, der er Midt-Vest’s område og om hvordan
man producerer et nyhedsindslag. Holdene kom derefter en tur
rundt i huset og besøgte bl.a. nyhedsredaktionen og husets store
studie, der bliver benyttet til magasinprogrammer og interviews.
Det gav os alle et flot indblik i, hvordan man producerer. Flere deltagere bemærkede, at de ikke havde tænkt på det store arbejde,
der går forud for de 3-minutters indslag, som de ser hjemme i
fjernsynet. Efter at vi var blevet beværtet med kaffe og brød, var
der mulighed for at studere en pilotvogn, altså en af de biler, som
kører ud med optageudstyr og producerer nyheder for stationen.

Tur til Jydske Dragonregiment

Nu blev bilerne igen startet op og vi begav os i kortege mod Jydske Dragonregiment, der holder til på kasernen i udkanten af Holstebro.
I kasernens kantine blev der serveret frokost og en pensioneret
materielchef fra regimentet holdt et inspirerende og spænden-

12

de foredrag om regimentets historie. Regimentet har gennem
de seneste år deltaget i aktioner i Afganistan og flere andre af
NATO’s operationsområder. Det har også kostet flere af regimentets soldater livet – og man gør derfor en stor indsats for både de
soldater, der har været ude og for de pårørende.
Efter frokosten blev deltagerne opdelt i fire hold, der oplevede at
få gennemgået en moderne kampvogn, at skyde med håndvåben
i en skyde-simulator og skyde med tungere skyts i en kampvognssimulator. Det var imponerende at opleve hvilke forhold soldaterne arbejder under – og det bragte deltagerne til en klarere
forståelse af, hvor stor en menneskelig indsats soldaterne yder,
når de deltager i indsatser under fremmede himmelstrøg. Vi fik
gennemgået en moderne panservogn med alle de spændende
muligheder de giver for støtte til infanteriet.
Mest spændende (for mig) var en tur ud over øvelsesterrænet i
en pansret mandskabsvogn. Hvis man har tendens til søsyge, er
det en absolut udfordring – men det er meget spændende at
fornemme, hvordan man med så tungt et køretøj kan komme
frem (næsten) overalt. Det kunne måske være spændende at se
flere billeder fra oplevelserne på Holstebro Kaserne, men det er
ikke tilladt at offentliggøre billeder, der kan kompromitere den
militære sikkerhed. Der var flere af både de danske deltagere og
specielt de udenlandske gæster, der var forbavsede over, hvor meget vi faktisk fik at se på kasernen.

Generalforsamling og aftenunderholdning

Hjemme på Nr. Vodsborg blev der slappet af over en kop kaffe el-

ler en øl før medlemmerne af RREC.dk skulle til Generalforsamling i riddersalen på den gamle del af slottet. Et referat af generalforsamlingen vil snarest blive tilgængeligt på medlemsuniverset
under “referater” på vores hjemmeside.
Mens medlemmerne var til generalforsamling deltog mange af
de øvrige deltagere i en spændende rundvisning, hvor man bl.a.
hørte om Nr.Vosborgs spøgelse – ja! hun findes virkelig!
Efter generalforsamlingen samledes man igen til middag i den
store sal i vestfløjen.
Efter et par retter af den udsøgte menu og de flotte vine – der
iøvrigt hedder “Silver Ghost”, – annoncerede Søren Fruensgaard
aftenens underholdning, der bestod af optræden af børn og unge
fra Holstebro ballet- og danseskole. Balletskolen underholdt med
et specielt udvalgt uddrag af en større ballet, som skolen skal optræde med i flere omgange rundt omkring i Danmark. Der blev
vist både indslag med klassisk ballet og indslag med moderne
dans. Det blev en stor oplevelse – høj fart – flotte kostumer – masser af glade unge mennesker. Man kunne ikke undlade at blive lidt
grebet af den gode stemning og den høje kvalitet. Skolen leverer
jævnligt elever til den Kongelige Ballet.

Fredag d. 26.maj 2017
Rally til Lyngvig Fyr

Afgang præcis kl. 09:00 fra Nr.Vosborg gennem det herlige danske forårslandskab forbi Tvind-skolerne og forbi Vedersø Kirke og
præstegård – langs Ringkøbing Fjord til Lyngvig Fyr.
Flere gange undervejs blev trafikken dirigeret af Henrik Olsen
fra Landbobanken. (Jeg har på fornemmelsen, at det gik så godt
– uden sure miner fra de øvrige trafikanter – fordi Henrik havde
formummet sig i gul vest med skrift på ryggen og en hjelm, der

godt kunne minde om politiets. Han klarede opgaven forbilledligt
– og evnede samtidig at lægge sig i diverse grøfter og hegn og tog
billeder af vores kortege (Se billederne på hjemmesiden)
Vi blev delt op i to grupper, der hos to naturvejledere fik gennemgået både fyrets historie – der kun er fra starten af 1900-tallet
– og den fauna der omgiver fyret. Spændende at høre om at fyret
i starten var drevet af acetylengas og et stort urværk, der skulle
trækkes op med et tungt lod der gik hele vejen ned gennem tårnet. Nu er tårnet forsynet med LED-lys og el-motor – og kan faktisk i dag ses meget længere væk end det kunne i starten.
Meget af bevoksningen omkring fyret er plantet i forbindelse
med bygning af fyret, og fungerer i dag som en slags rasteplads
for de trækfugle, der samtidig benytter fyret som landemærke
under deres lange ture fra syden til de nordlige sommerpladser.
Det var skønt at kunne bestige fyret eller gå en tur til vandet gennem plantningerne og klitten i det gode vejr.

Frokost i Ringkøbing

Fra Lyngvig gik turen nord om Ringkøbing Fjord til Ringkøbing,
hvor der var reserveret parkeringspladser ved byggemarkedet.
Direktøren for byggemarkedet er samtidig medlem af landbobankens bestyrelse, og han har givet udtryk for, at det ville være en
god reklame, at placere vores biler på pladsen foran byggemarkedet – selvom fredagen er en af de dage hvor parkeringspladsen
normalt er fyldt op med kunder. Frokosten blev indtaget på Centralhotellet, der serverede en stor tallerken med “Alt Godt fra Havet” og det var virkelig godt.
Et par biler var placeret på torvet foran Landbobanken som en reklame for vores sponsor. Det trak en del publikummer til – og da
vi efter frokosten på Centralhotellet kørte gennem hovedgaden –
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KUNG

– der normalt er gågade – var der fuld gang i kameraer og mobiltelefoner – så vi figurerer sandsynligvis i en stor mængde fotoserier.

FÖR EN DAG
Jan Segerfeldt

Flymuseet i Stauning Lufthavn

Langs østsiden af Ringkøbing Fjord bevægede kortegen sig nu til
Flymuseet ved Stauning Lufthavn. I tre hold fik vi en grundig gennemgang af museets mange fly. Vi startede i den danskbyggede
afdeling, der havde en mængde af de gamle kendte fly. Lige fra fly
der lignede Ellehammers eksperimentalfly over de gamle kendte
KZ-maskiner til nyere letvægtsfly. Rundviseren undskyldte at flyene ikke stod i en kronologisk orden; men der var en vigtig årsag
til det – grunden er, at mange af flyene jævnligt tages ud og for at
flyve veteranture fra lufthavnen.
Herfra til de militære fly – en flot samling, der klart beskrev udviklingen frem til F16. Sidste samling var af blandet herkomst – alt
muligt sjovt og interessant.
Der blev drukket kaffe og spist drømmekage i museets restaurant.
Kaffen blev drukket af krus, der var doneret af vores moderklub i
Storbritanien. Krusene har jubilæumslogoet på forsiden.
Efter kaffen gav en af rundviserne en demonstration i luften. Der
blev fløjet loops og alle mulige andre kunstflyvesammensætninger. Spændende at se på og sikkert også spændende at gennemføre.
Der blev igen sadlet op, og nu gik turen “hjem” til Nr.Vosborg.
Vel ankomne til slottet, var der heldigvis tid til at nyde det dejlige
solskinsvejr over en kop, inden det var tid til at klæde om til gallamiddagen.

Gallamiddag og underholdning

Vi nåede inden velkomstdrinken, at tage det gruppebillede, der
ses øverst på første siden. Derefter var der velkomstdrinks i restauranten. Formanden Frans Goldbach og Søren Fruensgaard bød
velkommen og en sanger og en pianist fra den Jydske Opera fremførte “Bordets Glæder” fra operetten “Farinelli” – god optakt til
den kommende gallamiddag.
De nu meget velklædte deltagere indtog nu festsalen, der var flot
belyst af spots, der gav salen et festligt udseende.
Efter middagen blev der uddelt 10-års-nåle til 3 medlemmer nemlig Carsten Olver, Michael Christensen og Peder Fabricius. Ud over
de 3 var der tre der ikke var til stade, der også skulle have deres
10-års-nåle – nemlig Steen Rasmussen, Jørgen Kolby Nielsen og
Chresten Elgaard.
Og der var uddeling af årets priser: Efter afstemning blandt medlemmerne, blev John Ventrups, Rolls Royce Phantom II fra 1929
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valgt til det flotteste køretøj og John fik en fin opsats med “The
Flying Lady”
For biler i mellem 1945 og 75 var det Helle og Per Mogensens Rolls
Royce Silver Wraith årgang 1951 der løb med sejren.
Ludwig Breckmann fik prisen for den smukkeste, flotteste nye bil
– altså for biler efter 1975.
Ole Hviid-Nielsen fik vandrepokalen for en særlig indsats for klubben – bl.a. for hans indsats med hjemmesiden og forskellige arrangementer.
Prisen for en speciel indsats, der kan være uheldig eller meget
positiv, gik til vogn nr. 7 for den vennetjeneste de gjorde, ved at
samle John A. Petersens benzindæksel op, da de så han tabte det
på turen.
Modtagerne af priserne blev hyldet af medlemmerne.
Frank Ferdinansen lagde op til den traditionsrige hyldest til Henry
Royce, som alle rejste sig og skålede for.
Underholdningen under middagen var en fortsættelse af sangen
under velkomstdrikken. 4 medlemmer af Den Jydske Opera underholdt med sange fra kendte musikals og operaer – flere af dem
med lidt alternative tekster og også flere som man kunne synge
med på. Og stor var overraskelsen, da det var de samme herrer
der spillede op til dans efter middagen – dog var kjolesættene nu
udskiftet med veste og cowboybukser – og den klassiske musikstil
udskiftet med solid dansemusik.
Lørdag morgen var deltagerne en smule senere på den til morgenmaden – og flere var lidt hæse i mæglet, men stemningen var
stadig fin og der blev udtrykt stor tilfredshed med arrangementet
fra alle deltagere, inden man igen besteg bilerne og begav sig hjemad efter det fine arrangement.

Denna lördag i början av juni i nådens år 2017 skulle Sveriges kung
inte vara tillstädes på sitt residens på Öland. Därmed skulle hans
majestät beklagligtvis inte få tillfälle att bevittna RREC:s årsmötesrally, som skulle gå av stapeln på Öland och med ett stopp
inlagt vid det vackra kungliga sommarslottet Solliden. Alltså ett
utmärkt tillfälle för er redaktör att kunna hoppa in som hans
ställföreträdare och få chansen att resa kungligt. Nu när jag ändå
hade beviljats den stora äran att göra en klassresa, så blev den i

själva verket tredubbelt värd, för den skulle visa sig bli en resa i
trenne väldigt olika men högst värdiga ekipage för olika avsnitt på
den förutbestämda rutten.

ROLLS-ROYCE SILVER WRAITH 1957
Min dag började med att jag erbjöds åka med som passagerare
i Göran Berg Rolls-Royce Silver Wraith från 1957, den sist till kon-
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ungariket Sverige inkomna bilen av totalt åtta från Storbritannien åren 1947-1957 (alla åtta redovisade i särskild artikel i förra
Bulletinen). Detta är chassi nummer LFLW89, en James Young
touring limousine, som Axel Wenner-Gren köpte och använde i
många år och som alltså finns kvar i närmast orenoverat skick. Bilen har faktiskt behållit sitt ”ursprungliga” registreringsnummer
A85 men nu som personlig skylt. Det är utan tvekan en mycket
stor bil, den mäter hela 5,65 på längden och 1,95 på bredden och
den officiella svenska tjänstevikten uppgår till 2 360 kg inklusive
föraren. Nu delade jag plats i baksätet med Axel Wenner-Gren och
hans hustru, (denna dag spelade av Carina och Anders Rohdin),
så med fem i bilen ökade matchvikten litet till. Med sin 118 KW
starka sexcylindriga motor (egentligen hemligt antal hästar från
fabriken men avslöjat av svenska myndigheter), servostyrning
och automatlåda, så är det ändå ingen match att köra en så här
stor Rolls-Royce. Den rör sig bara sävligt och majestätiskt utan
några stora åthävor framåt i maklig takt. Nu hör det till saken att
vi skulle åka i cortègen som utgjordes av de cirka 40 Rolls-Royce
och Bentley som deltog i årets RREC-rally och då handlade det
inte om rallykörning i sportig mening. Här gällde bara att kunna
hålla sig på lagom avstånd från framförvarande bil utan att tappa
sambandet och äventyra sammanhållningen. På de fina asfalterade öländska vägarna gick det utmärkt att defilera med högaktning och trafiksäkerhet utan att övriga bilister som råkade vara
ute denna lördag kom och bröt karavanen.
Inte för att jag behövde bekymra mig för hur föraren hanterade
trafiksituationen. Jag satt bara lugnt i baksätet och njöt av att se
den sällsynt vackra naturen passera förbi med tillräcklig ohast för
att jag tydligt skulle hinna urskilja några gamla väderkvarnar eller gamla stugor med hög mysfaktor sticka upp ur grönskan. Här
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Man förstår att det kärvde åtskilliga arbetstimmar för att åstadkomma detta. Det är glädjande att dess skönhetsvärde består
ännu sextio år senare. Inte nog med detta. I mellandelen nedanför
den elektriska mellanrutan av glas döljer sig stora förvaringsutrymmen, vars innehåll gjorde mig extra nyfiken. Två stora picknickbord kan fällas ut så att man placerar sin drink därpå eller
skriver ett brev hem på mobilen.
På sin tid arbetade kanske Axel här på hemvägen från kontoret
och spred ut sina arbetsdokument i baksätet. I mitten kan man
fälla ner en skåpsdörr varvid blottas en rad fina kristallglas. Nedanför picknickborden finns utrymme för fickpluntor specialgjorda
för Axel och hans hustru, märkta med deras respektive initialer
för att förhindra sammanblandning, eftersom de förmodligen
innehöll dyrbara vätskor med olika karaktär. Man kan tänka sig
att han valde en klassisk Scotch whiskey medan hon hellre tog en
Bristol Cream eller ett glas vitt.
Efter att vi kört genom delar av Borgholm leddes vi in på en liten
smal men jämnt asfalterad väg som bara gick in i den mörka skogen. Undrar vart man kommer på denna väg? Snart kom vi fram
till en inhägnad bestående av högt metallstaket och vid infarten

stod en vakt utplacerad med en patrullbil. Det var tydligt att vi nu
var på väg in i den stora privata delen av Sollidenparken. Vi hade
informerats i förväg att vi skulle köra in i slottsparken via en väg
som allmänheten inte fick lov att använda, kallad Estelles Promenad. Efter en liten bit genom skogen kom vi fram till en öppning
med ett stort nyklippt grönområde invid lindallén, där vi kunde
parkera alla rallybilarna. I anslutning till vår parkeringsyta ligger
en stor fin villa. Vår guide omtalade att här bodde drottning Victoria under tiden som Solliden byggdes. Slottet stod färdigt 1906
och har sedan dess kontinuerligt bebotts av de kungliga i Sverige.
Vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf har ägt det sedan 1950, då
han erhöll det i arv efter Gustaf V. Nuförtiden används den äldre
villan här företrädesvis av prins Carl Philip och prinsessan Sofia
när de är på Öland. Eftersom den ligger i den privata delen av
slottsparken, till vilken allmänheten inte har tillträde, så har de
ingen möjlighet att se byggnaden. Vi var verkligen priviligierade
denna dag! Vi hade gott om tid att se oss runt i slottsparkerna.
Efter avlagt besök i den allmänna delen för fika i slottscafét och
en titt i shoppen så vände vi snart åter till den privata engelska
parken.

BENTLEY 3 LITRE SPEED MODEL RED LABEL 1926

standainriktade och byggde inte stora stadsbilar för en bekväm
överklass, i vart fall inte de första åren. Här var det sportighet
med vind i håret som prioriterades. En fyrcylindrig motor på tre
liter låter kanske inte så sportigt men när man väl startar den så
hörs det lång väg att detta är en riktig sportbil. Med den lätta,
öppna tourerkarossen byggd hos Vanden Plas i Kingsbury 1926,
inte långt från Cricklewood, är detta själva urtypen av en Bentley Sports. Faktiskt förekommer det betydligt fler ”Vanden Plaskarosser” på de här tidiga Bentleybilarna nuförtiden är det fanns

inne i den omslutande värmen kunde jag luta mig tillbaka och beundra den utsökta inredningen i Silver Wraithen. Det märktes att
de hantverkare som hade utformat träverket hade haft lång vana
och stor arbetsglädje för resultatet av deras arbete var verkligen
elegant och smakligt.

Nu skulle jag få byta fordon och förflytta mig ytterligare trettio
år tillbaka i tiden jämfört med Silver Wraithen. Det var på den
tiden när Walter Owen Bentley själv styrde sitt företag Bentley
Motors, alltså flera år innan Rolls-Royce Ltd tog över Bentley, som
Kjell Linds härliga sportbil byggdes i Cricklewood-fabriken i norra
London. En Bentley 3 litre Speed model är väl själva sinnebilden
av en ”äkta W O Bentley”, som en del kallar dem. Bentley var pre-
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från början. Speed model hade kortare
och starkare chassi och en snabbare motor med dubbla SU-förgasare. Trots detta
var den något billigare i inköp än en motsvarande täckt med lång hjulbas. Så gott
som alla Bentleybilar med täckta lyxkarosserier har numera byggts om och försetts
med kopior av den populära Vanden Plasdesignen (Vanden Plas byggde 20 procent
av Bentleys karosser vid den här tiden). Det
var i Vanden Plas-dräkt de kördes i racertävlingarna på Le Mans och vann i flera år.
Det är inte att undra på att man får betala
rikligt idag för en Bentley 3 litre Speed model med något så ovanligt som en original
Vanden Plas tourer-kaross!

nedfälld vid sportig körning) för jag insåg
snabbt att jag i kortbyxor inte hade haft
vett att klä mig rätt för den här sortens
sportig resa. Man kunde se på Kjell att
obligatorisk klädsel är stora flygarskinnhuvor och tjocka pälsrockar (även sommartid!). Snart drog Kjell igång motorn
som brummade högt och ljudligt både
på tomgång och när han körde iväg på de
lägre växlarna i cortégen ut genom parken
åt motsatta hållet mot det vi kom in. Vad
jag förstår är det den här privata vägen
som kungafamiljen använder sig av i vanlig fall. Den egentliga huvudentrén verkar
märkligt nog vara exklusivt avsedd för den
stora allmänheten!

För mig gällde det således att krypa ner i
framsätet - men man fick kliva upp på sidotröskeln som förbinder framskärmen
med bakskärmen för att komma dit genom världens minsta dörr (bara kanske ett
par fot bred och en fot hög!) och försöka
hitta skydd mot den kylande fartvinden
så gott det var möjligt genom att sjunka
ihop i den smala med faktiskt perfekt formade och bekväma stolen. Här satt man
öppet för himlens portar om det skulle
börja regna, så man fick se till att man
hade tagit på sig ordentligt. De övriga i
Kjells familj fick stå ut med att åka i baksätet under min medresa. Jag märkte snart
att de hade det betydligt mer blåsigt och
oskyddat där bak. Jag satt väl gömd bakom
instrumentbrädan och den lilla halveliptiska Brooklandsrutan framför mig (den
stora vindrutan ska naturligtvis alltid vara

Vid kökörning på de här smala vägarna
kunde Kjell inte visa vad en Bentley 3 litre
Speed model egentligen går för men när vi
litet senare nådde ut på större riktiga vägar igen kunde han för första gången dra
på så han fick i högsta växeln och då var
det som om Bentleyn omedelbart bytte
identitet från racerbil till lyxbil. Den blev
tyst och spann jämt och fint trots bara fyra
cylindrar och nu inser man att bilen har
dubbla egenskaper beroende på tillfälle.
Så här skulle man kunna glida fram på
moderna vägar i hög snittfart utan att bli
restrött i första taget. Vilken upplevelse!
Så länge man är rätt klädd så klarar man
vinddraget också. Okej det finns sufflett
- men den fällde man man väl bara upp i
England där det alltid regnar. The Bentley
Boys måste ha varit rätt avtrubbade när
det gällde dåligt väder. Men här på Öland
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är det väl aldrig dåligt väder?
Jag får en känsla av att Bentley 3 litre är en
bil gjord för män som är MÄN, alltså förare
som kan hantera en nittio år gammal apparat med alla dess inbyggda egenheter
och underligheter, alltså ingenting för en
vanlig modern Rolls-Royce-förare! Kjell
visade utan att darra på manschetten att
han var en mästare. Han klär bra i Bentley
3 litre Speed model. Jag hoppas att jag i avsaknad av tidsenliga och ändamålsenliga
kläder inte förstörde helhetsintrycket av
ekipaget. Jag fick höra i efterhand att Kjell
tog hem priset för finaste bil på rallyt vid
omröstningen bland personalen på Skansen Hotell, så det gick nog bra...

BENTLEY S CONTINENTAL FLYING
SPUR 1959
Nu hade vi just ätit en god lunch på Strand
Hotell i Borgholm och det började bli dags
att fortsätta resan. Nästa etapp för mig
skulle bli från Strand till Ölands Djur- och
Nöjespark, ingen lång sträcka men en färd
på trevliga vägar och nu i Jens Kjaerulffs
Bentley Flying Spur.
Rolls-Royce Motors köpte upp H J Mulliner
redan 1959 och då hade ett långtgående
samarbete bedrivits mellan dem och det
redan helägda Park Ward sedan länge. Ett
lyckat resultat av samarbetet var Bentley
Continental, som delvis byggdes av H J
Mulliner i Chiswick i London på chassi från
Crewe. Jens Kjaerulffs Bentley är en tidig S

Continental Flying Spur. Sista delen i namnet anger att detta är den fyrdörrade versionen av Continental, en senare utveckling av den tvådörrade R type Continental.
Det var ett försök att göra en sportigare
version av Bentley S standard steel saloon
med litet mindre plats och lägre takhöjd
men effekten blev att bilen fick så otroligt
fina proportioner och åtminstone till synes
sportigare egenskaper. Det är en mycket
behaglig bil att köra och att åka i. Det räcker bara att konstatera att begagnatpriset
på Continental Flying Spur-modellen ligger skyhögt över priset för en vanlig Bentley Standard Steel saloon för att förstå att
transformationen till Continental är mästerlig. Även om utrymmena är något mer
begränsade så är det fortfarande en stor
bil och det finns gott om plats för såväl
förare som passagerare. Det bevisas inte
minst av att även reslige Jens får god plats
i förarsätet. Det särskilda med hans bil
är att den förste ägaren specialbeställde
dubbla strålkastare fram redan vid bygget
1959. H J Mulliner antog uppdraget och
byggde något modifierade framskärmar
för att inkludera de dubbla framlyktorna.
Det var förutseende av ägaren för först flera år senare började RR själva introducera
S3-modellen med dubbla strålkastare som
standard. Man kan undra om RR plagierade den här specielle köparens egen idé
eller om det redan fanns planer på dubbla
strålkastare i pipeline redan tidigare.
Om man jämför Jens Bentley med Kjells så
är skillnaden avsevärd. Om man däremot
jämför Jens bil med Görans Silver Wraith

så finns det många likheter. Det är bara
två år mellan de senare men ändå har man
samma känsla av behaglig och tyst framåtglidande samtidigt som bilen känns
väldigt modern. Visserligen är Jens Bentley mer kompakt i innerutrymmena men
man sitter faktiskt alldeles utmärkt. Mer
utrymme än så är inte alls nödvändigt, om
man är max fyra personer. Stolarna är sköna och sikten är perfekt åt alla håll. Jag vill
påstå att Bentley Continental Flying Spur
är en lagom bil på alla sätt utom möjligen
vad gäller priset. En ny modern bil i bättre
medelklass kan ge ungefär samma känsla
och kan vara lika bra som milslukare men
den saknar Bentleyns sobra elegans och
individualitet. Med Jens vid ratten kän-

des min avslutande del av rallyresan trygg
och säker och helt utan sensationer, alltså
precis så man kräver att moderna bilar ska
uppföra sig. Skillnaden är bara att Bentley
Flying Spur kunde erbjuda sina kunder detta redan för 60 år sedan!
När vi anlänt till Ölands djurpark för att
hälsa på lemurerna var min klassresa slut.
Jag hade rest i tre helt olika bilar och sammantaget haft en ovärderlig upplevelse.
Att få resa i Rolls-Royce och Bentley kan
inte jämföras med att resa i en bil vilken
som helst. Nej, det är en gudomligt kunglig känsla och den känslan stannar kvar
länge...
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Sydinvest Tyskland
5 års afkast:

67,2 %*

Nogle ser en tysk storby.
Vi ser et Tyskland i vækst.
Sydinvest Tyskland har de seneste
5 år præsteret et afkast på 67,2 %,
hvilket svarer til et gennemsnitligt
årligt afkast på 10,8 %. År til dato
ligger afkastet på 5,3 %.*
Tempoet i den tyske økonomi er højt,
og det er ikke for ingenting, at Tyskland
kaldes Europas vækstlokomotiv.
Generelt ser vi, at vækstraten i Tyskland
er højere end gennemsnittet i euro
zonen, og samtidig er der en stærk ud
vikling i eksporten.
Sydinvest har siden 2016 haft to
rådgivere på porteføljestyringen af
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Sydinvest Tyskland, nemlig Sydbank
og Deutsche Asset Management. Det
har bidraget med en stor ekspertise på
flere centrale områder.
Mere information
Der er høj risiko forbundet med investe
ring i Sydinvest Tyskland, og afkastet
i afdelingen kan blive negativt. Derfor
bør du tale med din rådgiver, inden du
investerer. Vi anbefaler, at du læser mere
om investeringen på opsparing.nu, hvor
du også finder prospekt og Central
Investorinformation.
Læs mere på opsparing.nu

Værdiudvikling af 100 kr.
i Sydinvest Tyskland*
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* Pr. 01082017. Historiske afkast er ingen garanti for
fremtidige afkast.
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DEN OVALA DÖRREN

Denna mycket speciella Rolls-Royce New Phantom, idag känd som The Round Door Rolls-Royce,
väcker alltid enorm uppmärksamhet vart än den kommer. Med sin aerodynamiska design ser den
väldigt modern ut jämfört med 1920-talets höga formella karosserier på Rolls-Royce. Men karossen
är inte från 1920-talet, trots att den är byggd på en Rolls-Royce New Phantom, vars chassi lämnade
Derbyfabriken 1925.

ROLLS-ROYCE NEW PHANTOM
När den allra första chassiserien av Rolls-Royce New Phantom (retroaktivt kallad Phantom I) introducerades i England 1925, så blev
ett av exemplaren med chassinummer 94MC, precis som man
kunde förvänta sig, försett med en traditionell kaross från en av
de tongivande karosserimakarna i London vid den tiden, i det här
fallet en elegant cabriolet av Hooper & Co Ltd. I september 1925
var bilen klar för leverans till sin kvinnliga ägare Mrs Hugh Dillman, en amerikanska från Detroit, Michigan. Det sägs att denna
Mrs Dillman i själva verket var Anna Dodge, änka efter framlidne

Horace Dodge, en av de två bröder som hade skapat bilföretaget Dodge Brothers. Änkan var en av den tidens rikaste kvinnor i
USA. Naturligtvis fanns det också en Mr Hugh Dillman men han
förtjänade inte någon större uppmärksamhet i sammanhanget.
Han var nämligen skådespelare men saknade större fallenhet för
yrket, så hans mest framstående insats var förmodligen att bara
vara Mrs Dillmans make (nummer två).
Det saknas en hel del viktiga dokument som kan ge oss en komplett bild av den här Rolls-Royce-bilens öden och äventyr genom
åren. En hel del av de uppgifter som cirkulerar kan vara ren mytbildning och bör i vart fall betraktas som mycket osäkra, så det
som skrivs här i artikeln måste göras med reservation för att motsägande fakta alltjämt kan komma i dagen.

Jan Segerfeldt
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Sålunda sägs det att bilen aldrig lämnade England vid leveranstidpunkten, eftersom Mrs Dillman inte var helt nöjd med sitt förvärv. Hennes besvikelse var så stor att hon faktiskt ska ha avbeställt bilen. In på scenen trädde då i stället ägare nummer två,

Hans Höghet Rajan av Napara, men han behöll bara bilen en kort
tid. Efter honom kom sedan ett flertal olika ägare, tills 94MC, sju
år efter första leverans, hade hunnit bli både sliten och trött, när
den hamnade i Belgien hos en för oss okänd ägare. Denne vände sig till sin lokala karosserimakare på orten, en firma med det
märkliga namnet de Jonckheere, och beställt en ny aerodynamisk
specialkaross, som började byggas sedan den gamla karossen
hade avlägsnats och skrotats. På det här sättet kunde bilen inleda
ett nytt liv.

DE JONCKHEERE
Henri de Jonckheere startade sin karosserifirma Jonckheere Frères
i staden Beveren nära Roeselare i Belgien redan 1881. Många i
branschen på den tiden före automobilens intåg livnärde sig på
att bygga hästvagnar. Så gjorde även Henri de J och hans personal de första 20 åren men redan 1902 övergick man till att bygga
karosser för bilar. Under 1920-talet specialiserade man sig på att
göra lyxiga konstruktioner för framstående bilmärken som Minerva, Imperia, Rolls-Royce och FN. 1922 diversifierade Henri de J
tillsammans med sin son Joseph verksamheten genom att inleda
tillverkning av busskarosserier. När efterfrågan på lyxbilar avtog
satsade man fullt ut på kommersiella fordon, främst bussar. Så
blev firman de Jonckheere känd i hela Europa och har sedan varit
marknadsledande i Belgien inom busskarosserier ända in i våra
dagar. Många moderna bussar har chassin från Scania, Volvo och
DAF. De flesta fordon som säljs i Sverige med de Jonckheere-karosser är turistbussar. 1994 bildades Dutch Berkhof Group, som
köpte upp VDL Group 1998. Numera heter koncernen VDL Jonckheere.
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ART DECO
Man vet inte idag så mycket om vem som
ritade den avantgardistiskt formgivna och
typiskt art deco-inspirerade karossen eller varför utförandet blev just så här. Det
är inte någon typisk de Jonckheere-stil. På
1930-talet hade tillverkningen av bussar
tagit över nästan helt, så det var ytterst få
personbilar som byggdes där då. Företaget
brukade genomgående hålla sig till rätt
återhållsamma former.
Sannolikt är det vår okände belgiske ägare
själv som legat bakom det märkliga valet
såväl av uppdragsgivare som karossutförande. Kanske har han anlitat någon framstående fransk eller belgisk designer och
beställt en one off-kaross.
Formspråket är så väl genomarbetat både
sett till helheten och till varje detalj att det
är svårt att tro att någon utanför den professionella skaran av formgivare skulle ha
kunnat göra ett så här skickligt jobb.
Bilens extremt strömlinjeformade kaross
avviker helt från vad som är brukligt för att
matcha ett högbyggt Rolls-Royce-chassi.
Bland de karossbyggare som Rolls-Royce
anlitade i England var det inte många som
prioriterade kraven för aerodynamik, även
om några tidiga 3 1/2 liters Bentleybilar
byggdes enligt airline-modet med viss
antydan till droppform. Men det finns relativt få exempel på en så kompromisslös
strömlinjeform som den här ens på någon
bil från början av 1930-talet.
Högst ovanliga är de runda dörrarna, som
faktiskt är ovala (därav rubriken). Fönsterglasen i dörrarna består av två stående halvovaler som kan vevas upp eller ner individuellt medelst en komplicerad mekanism.
Karossen har soltak med två öppningsbara
luckor. Bakrutorna med sina vinklade galler är så finurligt gjorda att man inte kan
se in genom dem men ändå se utmärkt
bra ut inifrån. Bakfenan avses verka som
en stabilisator vid högre farter. Med den
mittplacerade fenan har man tagit aerodynamikens teorier på största allvar. Den
ovanliga lutande grillen är specialgjord
och ersätter det upprätta originalet från
Rolls-Royce. Den utdragna formen på bilen
över bakpartiet gör att den mäter drygt
6,6 meter på längden.

världskriget har raderat ut all dokumentation, så därifrån får vi ingenting veta om
bygget. Gissningsvis tog det uppemot ett
år för Jonckheere att tillverka den nya karossen, för det var först i augusti 1934 som
ägaren tog bilen till Frankrike för att ställa
upp med den i en av skönhetstävlingarna
(Concours d´Elégance) på modet på franska rivieran vid den här tiden. Det gick så
bra att vår okände belgare vann Prix de
Honneur i Cannes med den. Något år senare köptes bilen av amerikanen Harold
Smith som behöll den en kort tid.

Exakt vad Rolls-Royce Motors Ltd i London
och Derby tyckte om den här kreationen
är det ingen som vet men de Jonckheere
frågade nog inte fabriken om lov innan
de byggde den här extrema designen. En
förödande brand på företaget under andra

Nästa tidpunkt som vi vet något om bilen
är i juli 1938 då den förekommer på en bild
som sägs visa Mr Maxwell M Bilofsky, titulerad glödlampsindustridirektör, när han
deltog i en utflykt i New England arrang-
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PÅ RESA I USA

erad av The Automobile Club of Boston.
Efter det har bilen uppmärksammats med
sin nästföljande ägare, en kvinna boende
i Bar Harbor i Maine. Hennes chaufför påstods vara så reslig att det var omöjligt
för honom att kliva ur bilen för att öppna
dörren för sin chef medan hon fortfarande
satt kvar i bilen. Det finns uppgifter om att
bilen under tiden i USA bytte färg till blått
för att senare bli vit.
Vid ett tillfälle var bilen till salu för $ 8 500.
Även om detta låter billigt, så var det tydligen alldeles för mycket begärt, för bilen
blev allt mindre intressant, särskilt under
pågående världskrig. Omkring 1950 hamnade bilen på en bilskrot i New Jersey, där
den blev stående ute i några år och tilläts
förfalla. En bilsamlare som fick syn på den
där räddade den i allra sista stund. Så fick

bilen ytterligare ett nytt liv (nummer tre)
genom att el-ingenjören och entreprenören Max Obie köpte den och renoverade
den på sitt sätt, så att den skulle passa för
hans nya idé att den skulle köras runt på
en stor trailer och förevisas på stora shoppingcentra över hela USA och dra till sig
publikens uppmärksamhet, så pass att de
var villiga att betala för nöjet. Mr Obie valde nu att ge bilen en guldmetallic-färgad
lackering, i vilken det uppgavs ha ingått 25
kilo guldpulver och 17 lager klarlack. Innertaket kläddes i skimrande rött siden. Framsätena i klarrött och vitt skinn kunde fällas
så att bilen blev bäddbar. Hela inredningen
uppgavs vara utförd hos Hooper & Co i
England, vilket förmodligen byggde på ett
mer eller mindre avsiktligt missförstånd,
eftersom ju bilen ursprungligen hade haft
en Hooper-kaross.
Det kostade en dollar i inträde för nyfikna
personer att få titta på den märkliga bilen.
Man kunde också köpa ett vykort med en
färgbild på den. Här kallades den ”The Fabulous $ 100.000 Rolls Royce Sports Car”
och påstods vara byggd 1934 för ex-kung
Edvard VIII (Duke of Windsor) som var känd
i hela USA efter skandalen vid giftermålet
med Mrs Simpson och abdikationen. Han
skulle enligt Mr Obie ha sålt den för $ 30
000 via en annons i Life magazine 1937.
Det upplystes också att när bilen var 20
år gammal hade den vunnit första pris vid
1954 års World Motor Sport Show i Madison Gardens i New York City. Mr Obie drog
till med att den fina sexcylindriga motorn
gav 200 hästkrafter, vilket möjliggjorde en
toppfart över 120 mph (nästan 200 km/t).
Längdmätaren skulle ha stått på bara 5
000 miles. De flesta av Mr Obies faktauppgifter får nog tas med en stor nypa salt.
Det verkar som han hade glömt att bilen
redan hade haft ett liv före 1934!
Näste ägare var en känd samlare, Bob Bahre, som köpte den 1980 och låste in den i
princip för gott. Men elva år senare auktionerades bilen ut igen och ropades då in av
en japansk samlare för 1,5 miljoner US-dollar. Därmed blev den världens fjärde dyraste bil på auktion det året. Sedan försvann
den igen och var borta från allmänheten i
tio år. När den åter dök upp på marknaden
var det ingen som ville ha den bisarra bilen
för det då begärda priset.

PETERSEN MUSEUM
Men förre tidningsägaren Bob Petersen
kunde se en framtid i bilen som en poten-
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tiell vinnare av Pebble Beach Concours under förutsättning att den byggdes om helt
igen. Så 2001 köpte han bilen, delvis i delar,
totalrenoverade den och ställde ut den på
det egna Petersen Automotive Museum i
Californien. Det blev en mycket noggrann
och långtgående renovering den här gången. Ansvaret för hela arbetet lade han på
Tired Iron Works i Monrovia i Los Angeles,
vars arbetsmetoder innebär att man låter
specialister på olika typer av arbeten göra
sina delar av arbetena i sina egna verkstäder för att sedan slutmontera hela ekipaget hos Tired Iron Works. Hos dem utfördes
också det avslutande lackeringsarbetet
och slutfinishen.
Petersen bestämde sig också för att förhöja bilens utseende genom att underlåta
att montera de kontroversiellt snirkliga
stötfångarna. Framrutan gjordes om i ett
annat utförande än originalet.
Sannolikt genomfördes fler sådana här
små ”förbättringar” (inklusive den svarta
lackeringen) för att öka bilens chanser att
vinna juryns gillande på Pebble Beach Concours d´Elégance.
Härmed fick bilen ett nytt liv en tredje
gång. Ingen vet exakt hur mycket renoveringen kostade men avsikten var att lyckas
vinna pris på bilens udda skönhet. Efter
att renoveringen var klar ställde han upp
på concoursen 2005. Det gick inte så bra
som han hade hoppats. Den borde vunnit
Best in Show eller i vart fall Best in Class,
tyckte Petersen efteråt, men det blev bara
ett ”tröstpris”, the Lucius Beebe Trophy för
finaste Rolls-Royce, en stor besvikelse efter att så mycket möda och stort besvär
(=pengar) hade lagts ner på renoveringen.
Det som förstås talar emot bilen är dess
tveksamma proveniens.
Man säger att bilen inte har ”fötts” naturligt, eftersom den fick sin nuvarande identitet nästan tio år efter att chassit byggdes.
Kanske är det inte heller alla som uppskattar bilens märkvärdigt avantgardistiska
utseende. Trots eller tack vare det får bilen
alltid enorm uppmärksamhet i USA var
den än dyker upp. Även i England där den
gjorde ett tillfälligt besök i trädgården på
Windsor Castle 2012 syntes den dominera
tillställningen, trots tuff konkurrens från
några av drottning Elisabeths egna tjänstebilar!
Kanske är den en av världens mest värdefulla bilar idag? Hemma på Petersen-museet bor den i sitt eget ”Vault”. Där bör den
stå säker i många år till.
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ETT LITET REFERAT FRÅN DAGAR PÅ IRLAND,
MED IRLÄNDSKA SEKTIONEN
RREC West Cork Rally 14-16 juli 2017
Inbäddad i lummig grönska ligger det lilla Sea View House Hotel
i södra Irland, strax söder om Cork i den lilla byn Ballylickey (fyra

”Mortensa)en” i RREC-regi
Igen i år inviterer den danske sek2on
medlemmer med ledsager 2l hyggea)en:

Fredag d. 10.november 2017 kl. 18:00

km från Bantry) – som taget ur en Agatha Christie novell. Detta

var åter samlingspunkten, för det elfte året i rad, för irländska sek-

tionens årliga Cork-rally som arrangeras av Pat & Ann McSweeney.

I kornmagasinet på Risbyholm Gods, Risbyholmvej 5A, 2640 Havdrup

Vi började vår resa med flyg från Oslo (det enda direktflyget till

Beate og Claus Clausen har igen i år været så venlige at åbne dørene
for klubbens medlemmer og igen denne gang med ledsager.

Dublin i våra trakter) och landade i glada Dublin, där vi hyrde en
bil och startade vår resa ner till Cork. Avståndet var lite mer än vi
hade räknat med och det tog ca fem timmar innan vi nådde vår

destination. Det var torsdag kväll och ”lugnt” - övriga deltagare

A)enen skal stå i hyggens tegn og inkluderer spisning. Prisen for
deltagelse vil være ”ren kostpris” i lighed med de 2dligere år.

väntades fredag eftermiddag. Tid att packa upp och vila upp sig
efter resan ner.

Fredag anlände med strålande sol och riktigt skönt sommarväder.
Framåt eftermiddagen började så alla att anlända och det blev

kärt återseende med våra irländska vänner – som fortfarande pratar om ”vikingakvällen i Sverige”!

Lördagen hade så 20 bilar samlats, den äldsta Pat McSweeneys’
Rolls-Royce Silver Ghost från 1913 i fantastiskt skick! I övrigt var det

en blandning av Silver Shadows, Silver Clouds och den ”rosa Cornichen” som ingen kunde undgå att lägga märke till! Stolt ägare

till denna är Janet Hollinshead och det är en Rolls-Royce Corniche
DHC från 1975, med den ovanliga färgen”Heliotrope”. Endast ett

fåtal bilar blev lackerade i denna nyans men den passar utmärkt
till de två Pink Ladies, Janet och co-pilot Donna Channing!

Tyvärr var det en mycket regnig start på lördagen och det gick inte
att ta det obligatoriska grupp fotot ( från taket)!

Dock satte vi alla av i konvoj - vi fick nöjet att åka med The Pink
Ladies! Målet var Toones Bridge och efter en krokig väg kom vi

fram dit, där vi tog en kaffepaus. Den lilla butiken sålde allt från
oliver till serviser!

När det var dags för vidare färd, slog solen till och bjöd på fantastiskt väder, så taket på Cornichen åkte av och vi fortsatte i härligt

ljumma vindar! Vi fick nu en ledarbil med blinkande lampa på ta-

ket, för att eskortera oss vidare genom ett vackert landskap, med
böljande gröna fält och dramatiska berg i bakgrunden. Vi nådde
fram till vår destination, som var Gougane Barra Hotel, alldeles vid
en liten sjö omgiven av bergmassiv – här blev en smaklig lunch
serverad! Hotellet har varit ägd av samma familj i fem generatio-

ner och bjöd på excellent service och naturligtvis god mat! Kocken

visade sig vara en bilfantast och rymde från sina grytor en stund
för att få provsitta i några av de fina bilarna och få sitt foto taget!
Hotellet utsåg en favoritbil och det blev Gerald och Maris Steinbergs’ Bentley Continental 1955! Janets rosa bil, för övrigt döpt till
”Lady P” ( P står för Penelope) fick även den ett omnämnande!

Fortsatt färd genom orörd natur i en National Park med tät vegetation och här och där en skulptur, och lite var slingrade sig en
vandringsleder. Några vandrande turister blev något förvånade

av att se dessa bilar körande genom parkområdet, som det var, i

28

mitten av ingenstans!

Tilmelding 2l formand Frans Goldbach på telefon: 4029 7116

Tillbaka till Sea View House för en 3-rätters middag, som bjöd på
en fantastisk skaldjursbuffet som förrätt, följt av en à la carte-meny med ”plenty” av matval, avslutningsvis följde en dessert-buffet
med många frestelser!

Ordföranden Joe Clarke välkomnade så alla och Pat och Ann
McSweeney tackades för arrangemanget, därefter följde ett (något långt) anförande om Sir Henry Royce av Alan Fogg. Alla deltagare fick därefter mottaga en gåva i form av irländskt glas.

Hotellets ägare, Ronan O’Sullivan (tillsammans med sin lille tre-

årige son) hade under eftermiddagen tagit sig en titt på alla bi-

larna och kommit fram till att deras absoluta favorit blev - inte
förvånansvärt - Rolls-Royce Corniche ”Lady P” och Janet fick mot-

taga The McSweeney Cup för detta, som liksom det är i vår klubb,

Har du brug for
større opmærksomhed?

RING

7624 9352
BESØG

landbobanken.dk/
privatebanking

får behållas ett år tills nästa lyckliga vinnare får överta den. På

borden fanns även kuvert utplacerade för donation till Hjärt-/

lungfonden på Irland och de som ville kunde stoppa något i dom.
Även fanns RREC Club Shop representerad och hade ett bord med
utbud av olika artiklar.

Söndagen kom och det innebar farväl och vidare färd hemåt. Undertecknad och man hade lärt från ner resan att det vore klokt i

att ta den i två steg, dvs köra halva vägen och göra stopp. Detta
stopp blev i Kilkenny och en mycket trevlig kväll ”på stan”! Dan

Vores vigtigste opgave er at hjælpe vores kunder med de opgaver og udfordringer, de står
overfor. I forhold til din formue og indkomst handler det om at få skabt en løsning, som tager
hensyn til hele dit livsforløb og eventuelt kommende generationer.
Har du en kompleks økonomi af en vis størrelse? Så er private banking i Ringkjøbing
Landbobank noget for dig. Vi er altid tilgængelige, og os kan du altid komme i kontakt med.
Vi giver dig overblik og hjælper dig med at optimere sammensætningen af din formue.
Ønsker du at være kunde i en solid og nærværende bank?

därpå passade vi på att besöka Kilkenny Catsle, en plats tyngd av

Jesper Sand Larsen
Direkte: 7624 9352
jsl@landbobanken.dk

historia, sen var det dags att återvända till Dublin och flyget hem!

Irländarnas gästfrihet och välkomnande har väl inte undgått nå-

gon som deltagit i något av deras event och detta var inget undantag! Rallyt i Cork kan varmt rekommenderas och då det är ett

weekend-event. Varför inte kombinera med några extra dagar på
denna vackra ö!
Vid pennan,

Mona-Lisa Illingworth

Ringkjøbing Landbobank er en fullservice bank, som bl.a. har specialiseret sig i rådgivning af Private Banking kunder på landsplan.
Egenkapitalen er de seneste 5 år forrentet med 18-21% pr. år.
Omkostningsprocenten er på ca. 32, hvilket viser Danmarks
bedste effektivitet. Det giver banken en stor konkurrencekraft til
gavn for kunderne. Det internationale ratingbureau Moody´s Investors Service har givet banken en kreditrating på A1.

Torvet 1 | 6950 Ringkøbing | 9732 1166 | post@landbobanken.dk
landbobanken.dk/privatebanking

HÄR KOMMER ROLLS-ROYCE

Jan Segerfeldt

PHANTOM VIII

Den 18 augusti blev den nya Phantom officiell genom att visas i Nordamerika på The Quail och på Pebble Beach Concours
d´Elegance. Men redan dagarna innan dess hade den gjort premiär i England genom att vara en del av den fantastiska utställningen på Bonhams i centrala London som bara pågick i ynkliga fem
dagar. Där ställde man ut några av de mest superba Phantombilar världen skådat, från den första New Phantom (1925-1929) till
den senaste, premiären för PVIII (2018-). Det skulle varit roligt att
ha varit där. Nu kan man ändå uppleva känslan av att delta på den
genom att gå in på vår svenska hemsida rrec.se (se spalten längst
till höger och välj/klicka på datum 2017-07-28) och följa med R-R
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Motor Cars CEO Torsten Müller-Ötvös och TV-personligheten Katie
Derham när de presenterar showen i Mayfair. Ändå bättre är att
leta upp dessa videor på YouTube så kan ni se dem i HD i fullformat.
Vad tycker ni om den nya modellen? Den ersätter den nu femton
år gamla Phantom VII och verkar ha lånat det mesta från den
gamla modellen även om allt är nytt rakt igenom. Tekniskt är den
den mest avancerade någonsin men ändå har den en V12-motor
på 6.75 liter precis som tidigare, kompletterat med en satelitstyrd
växellåda och bakhjulsstyrning.
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BÄTTRE I LÄNGDEN?

Jan Segerfeldt

Rolls-Royce Motor Cars introducerade sina nya modeller Rolls-

gemensamma komponenter så långt det var möjligt. Nu blev det

april 1955. Med sitt imponerande och ovanligt eleganta utseende

sam konstruktion för båda märkena.

Royce Silver Cloud och Bentley S series standard steel saloon i
de blev snabbt en säljsuccé både i Europa och i USA. Samtidigt

inte så utan man bestämde sig i stället att göra en enda gemen-

tillverkades fortfarande den stora Silver Wraith-modellen för dem

Silver Cloud och S series, som var identiska så när som på grillarna

för därmed var det litet si och så i standardmodellerna. Silver

som levererades från John Thompson Motor Pressings i Wolver-

som hade behov av en stor limousine med bättre innerutrymmen,
Wraith började bli något av en vit elefant med sin ålderdomliga
och individuellt konstruerade kaross byggd hos någon överlevande karossmakare. Den var också väldigt dyr och tog lång tid att

färdigställa. Moderna tider krävde en annan lösning. Rationellt

tänkande hade nu även drabbat Rolls-Royce Motor Cars. Varför

inte göra en modern limousineversion av Silver Cloud i stället? En
sådan skulle bli billigare och gå snabbare att tillverka.

Marknadsavdelningen hos Rolls-Royce bedömde att det alltjämt

fanns efterfrågan hos deras kunder för en stor bil med skilda

kupéer mellan chauffören och herrskapet, åtminstone i det konservativa England. Ända sedan slutet av andra världskriget hade

Rolls-Royce exprimenterat med en patentlösning, som innebar

och några smådetaljer, byggdes alltjämt med separata chassin
hampton i standardlängden 123 inches (312 cm). De pressade stålkarosserna kom från ett företag som hade tagit sitt namn exakt

efter vad de tillhandahöll; Pressed Steel Company i Cowley i Oxfordshire. Andra delar av karossen kom från annat håll. Sålunda

gjordes motorhuv, dörrar och baklucka i pressad aluminium hos
Birmabright Ltd. Motor och andra mekaniska komponenter byggdes i Rolls-Roycefabriken i Crewe. Där sattes sedan också hela
härligheten ihop, så att det i slutändan kom ut färdiga standardiserade bilar. Det här är det närmaste man kan komma till massproduktion på ett löpande band, även om det var ett långsamt

flöde med betydligt färre bilar i jämförelse med hur massproduktion annars bedrevs i de stora bilfabrikerna vid samma tid.

att man på rationellast möjliga sätt skulle tillverka två modeller i

Chefen för stylingavdelningen hos Rolls-Royce i Crewe, John P

längre och bekvämare som Rolls-Royce - men med användande av

sign för en Rolls-Royce på ett chassi som var 127 inches (322 cm el-

en, genom att göra en kort och sportig version som Bentley och en
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Blatchley, bemödade sig om uppgiften att ta fram en lämplig de-
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ler fyra inches/10 cm längre än standardchassit) men fortfarande

hantverkarna hos Park Ward använda sin yrkesskicklighet för att

var möjligt. Man kan inte säga annat än att Blatchley hade den

serna till Crewe för slutmontering och lackering. Allt annat mon-

med användning av den standardiserade karossen så långt det

rätta känslan i fingertopparna för hur det färdiga resultet skulle
arta sig. På något sätt känns formerna och proportionerna på den

förlängda versionen (LWB) än mer lyckade än på den normallånga
med sin eleganta 6-lightdesign och smalare bakstolpar och med

få allt plåtarbete att stämma. När det var klart skickades karos-

Med den längre hjulbasen i saloonutförande kunde man få rik-

samma sätt som för de vanliga standardbilarna i fabriken i Crewe.

in en mellanruta framför dem försvann genast en decimeter av

längre chassiet, som kom färdigt från Thompson, gick till på precis

Vid marknadsföringen av den nya modellen med längre hjulbas

än mer imponerande i sin majestätiska framtoning.

tion genom att den dels var avsedd för den stressade företagsle-

Just på grund av att de olika modellerna ser så lika ut, verkar det

vara ett enkelt jobb att anpassa standardkarossen till det längre

chassit. Men i realiteten krävdes faktiskt rätt långtgående manuella ändringsarbeten och allt detta kunde inte utföras på ett

löpande band i Crewe. Uppgiften ankom i stället på de kunniga

gjordes en stor sak av att den här modellen hade en dubbel funk-

daren som under arbetsveckan kunde föra anteckningar eller konversera eller bara vila upp sig i baksätet medan chauffören körde

honom mellan viktiga möten dagtid, och dels för andra tillfällen,
då han med mellanrutan nerfälld kunde köra bilen själv och ta
med sig familjen på helgledighet eller semester.

hantverkarna hos Park Ward i Willesden i norra London (helägt av

De två första Silver Cloud LWB premiärvisades för precis 60 år

larna, vilka alltjämt fanns att köpa (till ett klart högre pris) även

ALC17 var Shell Grey över Velvet Green med grå skinnklädsel med-

Rolls-Royce), som annars främst jobbade med de karossbyggda bipå Silver Cloudchassit. Hos Park Ward kapade man bottenplattan
och taket, kilade in de specialpressade extra golv- och takbitarna
och svetsade ihop allt för att på så sätt skräddarsy karossen så

att den blev exakt rätt anpassad till det längre chassit. Bakdörrarnas sidopaneler var förlängda. Dessa fyra inches längre alu-

miniumpressningar kom färdiga från Birmabright. För övrigt fick
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alternativet med åren.

teringsarbete av motor, drivlina, hjulupphängningar mm på det

linjerna från standardbilen, som han också hade formgivit, i stort

sett intakta. Utan tvivel är LWB-modellen på grund av sin storlek

rossfirma, även om det var allt färre som valde det kostsammare

sedan på Earls Court Motor Show i London i oktober 1957 (ch nr
an LALC18 var enfärgat Steel Blue med blått läder). Naturligtvis
kunde den köpare som önskade det få en Bentley S series med

den förlängda hjulbasen och den modifierade standardkarossen.
Det fanns också fortfarande möjlighet att beställa en Silver Cloud
eller S series LWB med specialkaross från Freestone & Webb, Hoo-

per, H J Mulliner eller James Young eller någon kontinental ka-

tigt gott om plats för baksätespassagerarna. När man byggde

benutrymmet och den blev inte mycket rymligare än standardmodellen. Men vilken fin utsikt man hade i den avskilda kupén
med mellanruta framför! Här såg man de vackra helt symmetriskt

plar) och SC III och S3 (254+32 exemplar). Produktionstiden löpte
från november 1957 till september 1965. Efterföljaren Silver Shadow byggdes med självbärande kaross. vilket skulle komma att

innebära en stor förändring för Rolls-Royce men var framför allt

förödande för karossfirmorna. Under en nådatid fick de klara sig

med att bygga några få Phantom V och VI fram till nedläggningen
1991, eftersom de behöll den gamla byggtekniken med separata
chassin iin i det sista.

ådringsmönstrade valnötspanelerna i mellanrutan och i picknick-

Mot bakgrund av att Silver Cloud och S series blev allt tyngre med

haft julafton så det stod härliga till! Arbetet utstrålade tradition,

jämfört med den normallånga, så blev det en klar förbättring när

borden i den nedre delen. De skickliga möbelhantverkarna hade

gedigenhet och klass. Mellanrutan kunde höjas eller sänkas elektriskt och kontrollknappar för detta liksom för radion och värmen

fanns inom bekvämt räckhåll. LWB-modellerna stod inte långt ef-

ter de lyxiga Silver Wraith i elegans. Samtidigt kändes de nya Silver Cloud och S series betydligt modernare och mer lättkörda, inte

minst på grund av att servostyrning nu fanns som tillval. På så
sätt kan man säga att LWB-modellerna blev nådastöten för den

åren och att LWB-versionen hade en extra straffvikt på 75-100 kilo
man införde den starkare V8-motorn med dubbla SU-förgasare
från 1959, så man fick ut litet mer än ”tillräckligt” antal hästkrafter. Det finns inte någon officiell fristående test gjord av en

LWB men med standardmodellernas toppart på 103-116 mph och
0-100 på 11-14 sekunder så kan man nog säga att inte ens LWBmodellernas prestanda var något att skämmas för.

konservativa Silver Wraith, som lades ned något år senare. De en-

En fördel (men dessvärre också nackdel) med LWB-modellerna är

kompensera för nedläggningen av Silver Wraith.

mer förr eller senare på grund av åldrande, slitage mm, är exakt

staka karossbyggda Silver Cloud LWB och S series LWB fick delvis

Förlängda versioner av Silver Cloud och S series (122+35 exemplar)

fortsatte tillverkas också i modellerna SC II och S2 (299+57 exem-

att de sedvanliga reparations- och servicebehoven som uppkomdesamma som för de normallånga Silver Cloud- och S seriemodel-

lerna och de kan därför åtgärdas på samma sätt och till jämförbara kostnader.
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GARAGEFESTLIGT HOS
ROHDINS CLASSIC CARS

Jan Segerfeldt
Vi har berättat om Rohdins garagefester i Trollhättan förr här

bilmärken. Platschef i Trollhättan är nu Andreas Öhlén, som tidi-

i Bulletinen men den här gången var allt inte som förr! Sedan

gare varit anställd hos Rohdins.

av Bernt Hansen Automobile Service AB och Anders Rohdin har

Under sommaren kom ett stort vykort neddampande i brevlådan

penhamn. Verksamheten i det nya bolaget består av service, re-

en inbjudan till festlig invigning den 18/19 augusti av Rohdins nya

senaste garagefesten 2015 har företaget Rohdins AB köpts upp

slutat som chef. Bolaget drivs vidare både i Trollhättan och i Kö-

hos många av oss som gillar Rolls-Royce och Bentley. Det innehöll

parationer och försäljning av Bentley, Rolls-Royce men även andra

lokaler på Industrigatan 4 i Trollhättan. Nu öppnade Rohdins Clas-

sic Cars AB ett helt nytt företag för service, reparationer och för-

kändes nytt och fräscht att komma in och bli mottagen med

Rohdin som chef. Både detta och Bernt Hansen AB har sin adress

kvinnliga mottagningskommittén. Här fick man också tillfälle att

säljning av Bentley, Rolls-Royce och andra bilmärken med Anders

på Industrigatan i Trollhättan! Snacka om nära och tuff konkurrens...

Att allt inte är sig likt över tid kunde man snabbt bli varse, för det

första man såg när man kom till de nya lokalerna var att de är

inhysta på den på motsatta sidan av gatan i förhållande till gam-

delta i en tipspromenad vars syfte var att tillfredsställa vår tävlingsinstinkt men också att lära känna lokalerna, för frågelappar-

na hade satts upp litet här och litet där. Frågorna var till hälften
bilrelaterade men resten allt annat än bilrelaterade.

la Rohdins. Den stora öppna glusplanen där ett rekordstort an-

Framemot tolvtiden hade de flesta besökarna hunnit anlända och

några år sedan är borta. Här ligger nu en stor industribyggnad.

elska märkena uppställda utanför och inne i hallen och fullt av

tal Rolls-Royce och Bentley parkerade på garagefesterna för bara

Nya lokaler betyder också ny utrustning och upprustning så det
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skumpa dagen till ära serverat av Carina Rohdin i spetsen för den

då kunde man räkna in klart över 50 bilar av de framstående eng-

folk som passade på att testa sina bilar och få en gratisfika under
tiden.
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NYA BENTLEY
CONTINENTAL GT

På artistscenen som hade riggats upp för tillfället uppträdde rock-

V8-motor som ger över 700 hästar!

ce-expertmekaniker Andreas Lund som också visade sig vara en

som hade en kylarprydnad i Art deco-stil och påminde mycket om

bandet Old Rockheads, följt av Rohdins egen duktige Rolls-Roy-

baddare på hammondorgel, spelande bland annat rockjazzduon
Hansson & Karlssons världshit från 1967 Tax-Free så det svängde
i hela lokalen.

Anders Rohdin är duktig på hitta på storslagna och underhållande
inslag under en Öppet Hus-Fest. Han vill gärna få med sig hela

publiken genom att låta dem välja ut de elegantaste bilarna för

En av de kluriga frågorna i tipspromenaden var vilket bilmärke
Spirit of Ecstasy men bestod av en knästående kvinna i motvind
som sträcker ut sina raka armar och håller fram ett bilhjul. Statyn

döptes till Goddess of Speed och konstnären bakom hette John D
Wilson som ritade den 1938 för biltillverkaren Packard. I folkmun
är den mer känd som The donut chaser.

dagen. Som ett tecken på de noggranna förberedelser som hade

Några frågor orsakade huvudbry för er redaktör men inte för Ör-

fina utsmyckningar med röda, gula respektive lila band för att

tävlingen med bravur. Han omvandlade snabbt sina vinstpengar

gjorts för att vi skulle trivas, hade han för ändamålet låtit tillverka
delas ut för Finaste bil respektive Nästan finaste bil och Ladies´
Choice. Vinnare blev välförtjänt Magnus Hellman med sin ståtliga

Rolls-Royce Phantom II 1934 och som god tvåa kom Christer Byhr

jan Jörald från Göteborg som var den som vann tipspromenadtill en fin damväska i Carina Rohdins lilla avdelning för eleganta
kvinnoaccessoarer.

med sin läckert sportiga Bentley 3 1/2 litre 1935, trots att den för

Den stora njutningen för oss alla på den första garagefesten hos

Abed al Saffars uppdaterade Bentley Azure 2008, som utsågs till

Rolls-Royce- och Bentleybilar som hade samlats och att träffa så

tillfället saknade bakaxel. Damerna blev oerhört imponerade av

Ladies´ Choice. Den manliga publiken kunde säkert instämma i
att detta är en verklig pärla med sin påkostade förädling och en

Rohdins Classic Cars var förstås ändå att få se alla dessa härliga

många nya och återse så många gamla trevliga bekantskaper.
Tack Carina och Anders för att ni ordnade allt detta!

Bentley Motors har kommit ut med sin nya version av storsäljaren
Bentley Continental GT. Denna tredje generationens Continental
GT har fått behålla det långa namnet från tidigare modeller men
har fått en helt ny kaross och interiör. Även om allt är nytt så har
nog mycket av tekniken flyttats över från den utgående modellen

men uppdaterats. Nu ger motorn hela 625-635 hästar vilket möjliggör 0-100 på 3,7 sek och toppfarten 333 km/t, siffror som inte
skulle få en renodlad racersportbil från Koenigsegg eller Ferrari
att skämmas. Läs allt om den nya modellen på www.bentleymotors.com.
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Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer
Styreleder:
Tom Brubak
Texnesbakken 9
1591 Sperrebotn
T. 69287924
Email: Brubak@online.no

Styremedlem:
Stig Roar Johansen
Åsveien 357
2030 Nannestad
T. 97022998
Email: Stig.Roar.Johansen@gmail.com

Varamedlem:
Lars Flåtnes
Vennerødveien 258
3160 Stokke
T. 91191053
Email: LF@Flaatnes.no

Styremedlem:
Rune Rokstad
Kursethagen 20
6224 Hundeidvik
T. 92661000
Email: Rune@Rokstad.no

Varamedlem:
Ole Arne Eiksund
Nygårds Alle 7
0871 Oslo
T. 40601706
Email: O-Eiks2nline.no

Sekretær:
Jens E. Rønneberg
Niels Juels gate 14
0272 Oslo
T. 92011268
Email: Jensroen@online.no
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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
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Aston Martin DBS V8 1971.

Aston Martin DBSV8 1971 LHD, Manuell, original AC. Extremt ovanlig och attraktiv kombination. Bilen har funnits i Sverige sedan 1974 och har blivit minutiöst renoverad under lång tid till högsta tänkbara standard.

Bentley S3 Continental Fix Head kupé 1964 by H J Mulliner. Silver Mink /
tobaks färgat läder, en mycket vacker färgkombination . Bilen har fått professionell renovering av karosseri, lackering, inredning, etc.

Rolls Royce Silver Dawn 1954

Rolls-Royce Silver Seraph V12 2000

Bentley S2 Saloon 1960

Bentley S2 Saloon 1960

Rolls Royce Silver Dawn 1954.
Extremt fin Original bil med låg
mätarställning 39 000 miles (6
300 mil) Detta är den senare och
uppgraderade bla. med 4,6 L
motor. Bilen har en känd svensk
historik med en ägare under
många år. Bilen är helt komplett
med alla verktyg, handbok etc.

Bentley S2 Saloon 1960
Klassisk Bentley i ett fantastiskt
fint skick. Mycket dokumentation
och helt körklar.
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Bentley S3 Continental 1964

Rolls-Royce Silver Seraph V12
2000. 8900 mil, LHD, Europa
specificerad bil. Mycket välskött
bil i fin färgkombination.

Bentley S2 Saloon 1960
LHD Mycket fin originalbil med
intressant historik. Såld ny av
Salén & Wikander.
Nuvarande ägarfamilj sedan
1965. Mycket dokumentation
och helt körklar.
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