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Formandens hjørne

Vi nærmer os med raske skridt den årsfase,
hvor hele vores køresæson er slut, da
forsikringerne jo forlanger at de ikke benyttes
i den kolde og glatte vinterperiode (15.
november til 15. marts). Det er derfor ekstra
godt at vi trods vinterens mørke, kan mødes
til både efterårsmøde og ”julefrokost” i løbet af
vinteren og foråret, inden vi holder årsmøde i
Kr. Himmelfartsferien.
Blandt andet holder klubben igen i år
”Mortensaften”-spisning,
med
ledsager,
lørdag den 10. november i ”kornmagasinet”
på Risbyholm Gods. Al betaling betales af de
deltagende selv, til kostpris (Se invitation inde
i bladet). Såfremt man i andre landsddele,
Fyn og Jylland, ønsker at gennemføre den
slags arrangementer opfordrer vi alle, der har
plads og har lyst til at lægge hus eller garage
til sådanne arrangementer, om at henvende
sig til et medlem af bestyrelsen, som så vil
sørge for at arrangementet bliver kendt via
hjemmesiden eller i Bulletinen.
A’propos hjemmesiden, har vi sikret os
at den også kan fortsætte, såfremt WebMasteren lægger sig syg, som det lige har
været tilfældet, idet Søren Markdal gennem
længere tid har måttet slås med rygproblemer,
der gjorde det vanskeligt at sidde ned og
arbejde på computeren. I denne forbindelse
er det blevet tilbudt fra Ole Hviid Nielsen, at
han gerne ville træde ind som hjælper. Han
har derfor fået ”nøglerne” og ”de vise sten”,
der skal til for at vedligeholde denne side. Det
takker vi Ole for.
Det er sikkert ikke ukendt for alle os ”bilnørder”, at der i august er blevet afholdt
”århundredets” auktion over de ca. 180 biler,
der var efterladt på Ålholms Bilmuseum, efter
Stig Husted-Andersens dødsbo. Det blev et
tilløbsstykke med købere fra mange lande og
med over tre timers kø på tilkørselsvejene,
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og med lukning for bydere, da man nåede op
på mere end 900 bydekort. Priserne nåede
himmelhøjder, i forhold til den stand bilerne
syntes at være i efter mange års stilstand,
uden videre vedligeholdelse. Vurderingen
lød på godt total 22 millioner kr., men nåede
over 78 millioner. Det kan jo være, at man
skal passe godt på at beholde det man har
i garagen, da noget jo p.t. synes at være i et
stigende marked. (Se iøvrig artikel i dette blad
om emnet!)
De tre skandinaviske RREC-sektioner har
på årsmødet i England I april, i baren i en
sen nattetime aftalt, at man engang skulle
prøve, at arrangere et køretræf, hvor man
på nogenlunde samme tid, fra hvert land,
begyndte en sommer eller efterårsudflugt,
der endte med at alle tre sektioner mødtes
samme sted, og havde en god middag og
én overnatning. Dette træf er kommet ét
skridt nærmere, idet vi har aftalt at mødes i
København den 17. november, for at lægge
de første planer omkring muligheden for dette
arrangement. Dette vil vi informere mere om
næste gang Bulletinen udkommer.
Alle ønsker for et godt efterår ønskes af
Formanden.

Kjære medlemmer
- Dere er fantastiske til å stille opp
- Dere er utrolig hyggelige å være sammen
med
- Dere trosser litt dårlig vær og smiler like bredt
- Dere stiller opp til avtalte tider
- Dere er flinke til å gi tilbakemeldinger
- Dere Svensker som kom med 7 biler og 14
personer var like fantastiske som de Norske!!
- Dere rett og slett gjør alle disse tingene som
betyr at vi i styret opplever det som lystbetont
å arbeide for vår seksjons aller beste, og til
fordel for oss alle
Jeg henviser selvsagt til vårt nylige gjennomførte
25 års jubileum, og jeg er stolt over hva dere
klarte å prestere denne helgen. Vi delte ut
37 startnummer til biler og ett startnummer til
redaktøren av vår skandinaviske Bulletin, Jan
Segerfeldt. På det meste var vi over 80 personer
i vårt følge denne helgen.
Når vi sendte ut invitasjonen til vårt 25 års
jubileum håpet vi på å samle flere Rolls-Royce
og Bentley enn noen gang tidligere i Norge. Og
slik ble det. Men at vi skulle komme opp i 37
biler overgikk alle mine forventninger. Største

samling tidligere var 24 biler. Særlig hyggelig
ble det når været spilte på lag på søndag og
vi fikk se noen av de aller fineste og eldste
eksemplarene blant medlemmenes biler.
Jubelhelg!!
Vårt årsmøte ble ledet av Jens Rønneberg.
Odd Moen og Niels Skov Jørgensen takket
for seg etter flere perioder i styret. Niels Skov
Jørgensen har blant annet vært ansvarlig
for hyggelig rally i Ulefoss området hvor vi
besøkte familien Aalls – Ulefoss Hovedgård og
telemarkskanalen. Odd Moen har blant annet
på merittlisten et svært profesjonelt og vellykket
rally med base på Sundvolden. Vi takker for
innsatsen og håper at styret kan, i gitte tilfeller
trekke på deres kunnskaper også i fremtiden.
Samtidig ønsker vi velkommen til styrearbeid til
Lars Ramsdal og Jørn Viumdal. Begge går inn
i posisjon som vara medlemmer med møteplikt.
Årsmøtet bestemte at medlemskontingent ikke
skulle endres. Etter årsmøtet ble det diskutert
om det skulle lages ”eget register” for de med
biler før 1940. Dette ble klart avvist, men det at
styret kunne bidra til felles ”treffsteder” for de
med eldre biler ble ønsket. Et rally på vestlandet
ble også diskutert og det er ønsket at styret
fortsetter å arbeide mot dette. Det kom innspill
på at det muligens ikke var norvestlandet som
burde være eneste alternativ. Formannen
oppfatter innspillene som svært konstruktive for
utviklingen av vår seksjon.
Sesongen begynner å komme litt på hell, og
jeg anbefaler service på bilen før den settes bort.
Her i Norge har Auto Askim gode kunnskaper
om det meste. God tilgang på spesialist hjelp fra
England, god service og lave timepriser gjør at
årlig service ikke bør velges bort.
Jeg ønsker dere alle en fin høst.
Åge Antonsen
Formann RREC Norwegian Section
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

SVANTE RUNBERGER IN MEMORIAM
13 maj 1938 - 7 juni 2012

Svenska sektionen
RREC Swedish Section

Hemsidan: www.rrec.se
För medlemskap finns info på hemsidan
Plusgiro: 495 29 27 - 4
Bankgiro: 5965-7528

Bäste Medlem
Då har ännu en sommar förflutit och vi är
inne i hösten.
Tack alla som bidragit med arrangemang
och trevliga rallyn och utflykter.

Svante Runberger blev medlem i vår sektion
1991 och var tillsammans med sin fru Ulla-Britt
en aktiv och vänsäll klubbmedlem. Hösten 2005
sökte vi en kunnig person att sköta layout och
redigering av Svenska sektionens Bulletin, som
behövde nya krafter. Svante hade tidigare erfarenheter av denna verksamhet genom sin andra stora hobby - järnvägshistorik - och kunde
hantera de rätta dataprogrammen för att ta fram
tryckbart korrektur.

På senaste styrelsemötet kunde vi konstatera att klubbens ekonomi är god och
att tillflödet av nya medlemmar fortsätter
och vi är nu ca 330 medlemmar.
Våra lokalansvariga har ordnat med trevliga aktiviteter och träffar och aktivitetsnivån under sommaren har varit hög. Klubben har också genom styrelseledamöter
och medlemmar varit representerad på
träffar och rallyn av olika slag : "Treff på
Toppen"- årsmötesrallyt i Danmark, Tjolöholm Classic, Kungsrallyt på Öland, Norges 25-års jubileumsrally strax utanför
Oslo, Hamnträffar i Nyköping och Trosa,
Rally Alsace i början av september och
givetvis vårt eget årsmötesrally i Bergslagen och Åkerby Herrgård.
Vi går nu in i en period då vi får planera nya trevliga evenemang för nästa år.
Målsättningen måste vara att vi blir ännu
bättre nästa år och att klubben fortsätter
att utvecklas på ett positivt sätt.
Jag vill uppmana alla som har idéer och
synpunkter på hur vi skall få fler engagerade och komma på våra evenemang att
höra av sig. Vi har "högt till tak" och alla
idéer och synpunkter välkomnas.
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Än är dock inte säsongen helt slut och förhoppningsvis får vi några riktigt fina höstdagar så att vi kan ta ut våra kära bilar
och njuta av en åktur innan vintermörkret
gör sitt intåg.
Möjligheter att träffas har vi också på luncherna i Stockholm och Göteborg under
hösten.
Vi kan också se fram emot julluncherna
som avslutning på året.

Svante åtog sig uppgiften som Layoutare och
gick helhjärtat in i denna roll. Tillsammans med
Bulletinens redaktörer, först Jan Möller och senare Jan Segerfeldt, fick Bulletinen nya kvaliteter till stor glädje för oss medlemmar.
När vi under min ordförandetid sökte samarbete
med sektionerna i våra grannländer var det vår
Bulletins kvaliteter som blev katalysatorn och
från ett tidigare 32-sidigt häfte i svartvitt har vi
nu en 80-sidig fyrfärgsbulletin gemensamt med

vår danska och norska vänner. Svante insatser
har stor del i denna utveckling.
Svante var aktiv i sektionen i många avseenden, bl.a. som arrangör av de årliga träffarna
med vinprovning på Bjertorps Slott där vi alla
imponerades av Svantes gedigna kunskaper
om de mest skiftande vindistrikt.
Svantes hälsa hade varit vacklande en lång tid
och i våras bad han att få bli entledigad från
Layoutarbetet. För att markera betydelsen av
Svantes värdefulla insatser för klubben utsågs
han till hedersmedlem i sektionen i samband
med årsmötet i Nora, bara en vecka innan
Svante gick bort.
Vi är många som saknar Svante och kommer att
minnas honom som den verkligt gode vän och
äkta entusiast han var.
Göran Berg

Håll koll på Kalendern på hemsidan, kanske dyker det upp ytterligare aktiviteter!
Med de bästa Entusiasthälsningar
Lars Nord
Ordförande
RREC svenska sektionen
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Norska sektionen

EVENEMANGSKALENDER
KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG

Anne og Jens Rønneberg inviterer til juleselskap i Niels Juels gt. 14
fredag 7. Desember. Det blir sendt ut egen invitasjon til hvert enkelt
medlem.
HER SER DU VÅRT NYE KLUBBMERKE
MERKET ER LAGET I GLANSET MATERIALE OG FIKK MEGET GOD MOTTAKELSE AV DE SOM SÅ MERKET PÅ
VÅRT JUBILEUMS RALLY. DET ER
LAGET KUN 100 MERKER.

Danska sektionen

MERKET KAN KJØPES FOR KR. 300,+ PORTO
For kjøp kontakt Jens Rønneberg
eller Åge Antonsen

Svenska sektionen
Teknisk seminar 2012 bliver afholdt den 13-14. okt. 2012 kl. 10
hos Kims Autoimport, Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro. Tilmelding nødvendig.
Se yderligere oplysninger om seminaret på sectionens hjemmeside www.rrec.dk eller info ved arrangør Kim Larsen, tlf. 8668
4147 kl. 16-18.

Varje månad:
Luncherna i Stockholm: Belgobaren i Freys Hotel kl 12.30 första måndagen i
månaden med början den 3 september. För anmälan ring till Nils Vetterlein, tel
08-717 23 53, mobil 070-598 72 30.

Varje månad:
Luncherna i Göteborg: Elite Park Avenue kl 12.00 sista tisdagen i månaden

med början den 28 augusti. Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031-93 00 66.

”Mortensaften” i RREC regi.
RREC DK inviterer medlemmer med ledsager
til hyggeaften:

Lørdag den 10. november
2012 kl. 18.00
i kornmagsinet på Risbyholm Gods, Risbyholmvej 5A, 4622 Havdrup.
Beate og Claus Clausen har endnu en gang været så venlige at åbne dørene for
klubbens medlemmer med ledsager.
Aftenen skal stå i hyggens tegn og inkludere spisning som i år vil måske bestå af
traditionel ”Mortens-Aften” andesteg med tilbehør, da det er Mortens aften.
Omkostningen pr. person vil blive en ren kostpris i lighed med tidligere år.
Tilmelding til Formand, Jens Kjærulff tlf. 4014 8044 senest 27/10 2012
Se endvidere www.rrec.dk hvor vores arrangementskalender altid er op dateret med
de seneste RR-begivenheder.

Varje vecka:

Träffpunkt Stockholm Norra, ”The Nut House”, Torsåkers Slott, Upplands Väsby
25 sept 		

Lunch Elite Park Avenue, Göteborg

1 okt 		

Lunch Belgobaren i Freys Hotel, Stockholm

30 okt 		

Lunch Elite Park Avenue, Göteborg

5 nov 		

Lunch Belgobaren i Freys Hotel, Stockholm

27 nov 		

Lunch Elite Park Avenue, Göteborg

3 dec 		

Lunch Belgobaren i Freys Hotel, Stockholm

8 dec 		
Julbord i Göteborg Anmälan till Claes-Thure Flinck,
		tel 031-930066
15 dec		
		
		
		
		

Julbord på Torpa pensionat, Torpavägen 4, Södertälje. Pensionatet
ligger vackert vid Torpaviken bredvid Södertälje Båtsällskaps 		
hemmahamn. Kostnaden är 250 kr inkl. lättöl eller vatten samt
kaffe och kaka. Anmälan senast 15 november till Lars Nord,
tel. 070-3957558 eller mail: chairman@rrec.se
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Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark and capable
of servicing customers in both Denmark, Sweden, Norway and Finland.
It should therefore be our privilege to service you and your Bentley or
Crewe-built Rolls Royce. For 2010 we offer 45 percent reduction in the
hour price in our workshop, if your Bentley or Crewe-built Rolls Royce
is more than ten years old in relation to first date of registration.

BENTLEY COPENHAGEN

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

RREC Scandinavia - 10

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

Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N
www.bentley-copenhagen.dk
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id Concorso d’Eleganza
Villa
d’Este
2012
firade
lyxhotellet sitt
140-årsjubileum. Redan 1929 startade
man en concours d’elegance där de rika
och inflytelserika kunde ställa upp med
sina senaste kreationer i bilväg, ofta
matchat med stiliga kvinnor, också de
i sina senaste kreationer. Trädgården
skapar en vacker bakgrundsmiljö med
sitt fina läge intill Lago di Como som
inte har någon like någon annanstans.
Allt är oerhört elegant. Även om man
upphörde med concours d’elegance
under kriget och lång tid därefter, så
återupptogs företeelsen igen 1995 och
sedan dess har den blivit känd över hela
världen för sina extremt fina bilar, både
nya och gamla inklusive många utsökta
prototyper. Det är mycket Ferrari och
andra förnämliga italienska bilar bland
pristagarna men eventet sponsras av
BMW. Varje år delar juryn också ut
ett specialpris för ”Bästa Rolls-Royce
enligt juryns uppfattning”. Den här
gången vann en 1922 års Rolls-Royce
(Springfield, USA) Silver Ghost med
Piccadilly Roadsterkaross från RollsRoyce Custom Coachwork. Den stolte
ägaren heter Caesar Peier.

Flying
s
e
r
a
Sp

Post-War Rolls-Royce
& Bentley Parts Specialists

• New • Reconditioned •
• Recycled •
Visit Our Comprehensive Website:

www.flyingspares.com
Tel : +44 (0)1455 292949
Fax : +44 (0)1455 292959

Email: sales@flyingspares.co.uk
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BENTLEY for the BOYS
Bentley 3/8 var den ultimate modellen for engelske sportsbilelskere. Utrolig
			
nok har vi en slik i Norge.
						

						

D

et er ikke noen bil for amatører, smiler Per Gjerdrum bak
rattet på sin utrolige Bentley. Ikke at den er vanskelig
å kjøre, men du skal være
våken, for det er mye krefter, og du kan
fint få den til å gjøre rare ting.
- 200 hestekrefter, kort chassis og et
dreiemoment som er helt hinsides sørger
for det.

”The Bentley Boys” var hederstittelen på
de brave menn som kjørte Bentley til suksess på Le Mans fra 1924 til 1930. Når
de skulle lufte seg skikkelig på Brooklands
gjorde de det i den ultimate Bentley.
Nå har vi en slik i Norge takket være vår
”Bentley Boy”, Per Gjerdrum.
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Tekst og foto: Ivar Engerud

gjennom det meste av førkrigs MG som
gikk fort, fra J2 til toppmodellen K3, sto
Bentley for tur. Da snakker vi selvsagt de
Bentleyene som ble bygd før Rolls-Royce
tok over i 1931. Så vel 3-litre, 4,5-litre
som en Speed Six i klassisk Le Mans
Tourer-utgaver var innom garasjen på
1990-tallet.

Engelsk gårdsbil

Men Gjerdrum hadde også en annen drøm
– å kjøre historisk racing med Bentley. Nå
viste det seg at en av bilene hans hadde
fortid som brannbil på Brooklands-banen.
Den hadde racinggirkasse og en del andre
vitale detaljer som skal til når ting skal gå
fort. Og fort ønsker Per at bilene skal gå.
Fortere enn det er bekvemmelig å cruise
av gårde i en vel 80 år gammel Speed Six
Tourer, som kanskje var den beste bilen
til Bentley.

Chassisteknisk var bilen perfekt, og under restaureringen ble den forsterket og
forbedret i støtdemperne. Motorens plassering er så langt tilbake som mulig for å
optimalisere vektfordelingen på akslene.
Resultatet er 50/50 – nærmest perfekt for
racing.

Drømmen var den samme som spesialistene Percy Hassan, Wolf Bernato og Tim
Birkin hadde på 30-tallet: Den ultimate
Bentley sportsbil. For viderekommende er
det ensbetydende med å bygge en ”Special”, i denne sammenheng vil det si en
”3/8”.

Chassisdonoren ble funnet i England, en
nedslitt gårdsbil. Den hadde vært i samme families eie i årtier, og den ble overtatt
i en nokså forkommen forfatning med høy
til en hel vinter på kjøpet. Det viktigste
var imidlertid bra.

8-liters motoren ble bygd opp som originalt, med noen forbedrede materialer
i stempler, veiv og råder for å redusere
friksjon og sikre at den tåler belastningene bedre. Motoren har ikke vært målt i
benk, men originalen produserte imponerende 200+ av sorten. Dreiemomentet er
enormt og mer enn godt nok til å gi et
realt kick fra start. Lyden som følger med
oppover i turtallet er ikke mindre impone-

Livslang entusiast
Per Gjerdrum på Nesøya har vært bilentusiast hele sitt liv, og utallige er de klassiske MG-er og Bentleyer som har fått nytt
liv i hans kyndige hender fra 1970-tallet
og frem til i dag. Interessen har nok hele
tiden hatt en klar slagside mot det sportslige, godt hjulpet av adrenalinkick i historisk racing både i Sverige, England og
Danmark i tillegg til her hjemme.
Få nordmenn er mer kjent med svingene på Silverstone og Brands Hatch enn
Gjerdrum. Han har aldri vært i tvil om hva
bilene skulle brukes til. Hele tiden har det
vært ”Show and go”-stil med noen av de
fineste klassiske sportsbilene i Norge.
Etter hvert som han hadde restaurert seg

17 - RREC Scandinavia

rende. En dyp brumming som går over i
et veritabelt brøl vitner om krefter i overflodEtter hvert som ramma og motor sto
klar, var neste etappe under planlegging.
Chassiset skulle få et lett åpent toseterkarosseri.
Konkurransedyktig
Utgangspunktet var at Per ønsket en spesial med linjer inspirert av Alfa Romeo P3.
Og slik er det blitt. Karosseriet er preget
av rene, fine linjer og perfekt passform
mellom de ulike karosseriplatene. Platene
er naglet sammen, noe som sammen med
en polert aluminiumsoverflate gjør det
visuelle inntrykket ytterst sublimt. Selv
nå, etter vel 15 års bruk, er den verd et
detaljstudium. Og vi snakker om virkelig
bruk.

RREC Scandinavia - 18

Bilen har fått kjørt seg på racebaner i Europa og her hjemme. Spesielt racingen på
brostein i København sentrum synes Per
har vært en morsom øvelse som passer
bilen bra. Under Copenhagen Historic GP
for et par år tilbake rattet sønnen Mads
den massive vogna på imponerende måte
til seier foran et kobbel av MG, pluss et
par andre Bentley som var kommet over
fra England.
Hvor fort det går har ikke Per full oversikt over, men på Silverstone har turtallsnåla passert 3.500 o/min på høyeste gir,
som skulle tilsvare omkring 185 km/t!
Ikke rart at eiere av AC Cobraer og lignende får bakoversveis når Per dundrer
forbi.
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mark
V

DEN NÄSTAN BORTGLÖMDA BENTLEYN
jan segerfeldt

A

llt är krigets fel. Hade
det inte varit för att
andra
världskriget
kom emellan, så hade
förmodligen Bentley Mark
V varit den bästa bil som
Rolls-Royce någonsin hade
byggt. Nu blev det bara
elva stycken färdiga bilar.
Sju av dem finns kvar idag.
Som bilmodell har Mark V
nu försvunnit in i glömskan.
RREC Scandinavia - 20

Sedan Rolls-Royce Ltd under uppseendeväckande former hade tagit över Bentley
Motors, som var i stora ekonomiska
svårigheter 1931, utvecklade man en
helt ny supersportbil genom 1934 års
Bentley 3 1/2 litre, senare uppgraderad
till 4 1/4 litre och sista tiden med
överväxel. Mycket hade lånats från RollsRoyces egna modeller 20/25 HP och
25/30 HP och av detta hade man lyckats
skapa en sportbil med förstklassiga
egenskaper, The Silent Sportscar, som
hade antagit en helt egen identitet med
Bentleynamnet. Någon har en gång så
elegant och högst adekvat uttalat att en
Bentley 3 1/2 litre kombinerar energin
hos ett expresståg med tystnaden från
ett segelfartyg. En intressant liknelse

högre utväxling än vanliga 4 1/4 litre och
motorn hade trimmats till 140 hkr vilket
möjliggjorde toppfarter på nästan 180
km/t.

som trots sin inbyggda överdrift likväl
målar upp precis en sådan hög standard
som Bentley hela tiden siktade mot. De
flesta som har kört en Bentley 3 1/2 litre
är säkert helt överens om att få andra
bilar ger sina ägare samma nöje och
tillfredsställelse. Mot slutet av 1930-talet
hade W A Robotham företrätt en striktare
modellpolitik, som innebar att Rolls-Royce
Ltd skulle fortsätta med att tillverka flera
sinsemellan olika modeller men alla skulle
utgå från en gemensam baskonstruktion
(The Rationalised Range). I förlängningen
av detta fick vi efter kriget se förnämliga
men likväl höggradigt standardiserade,
kompletta Rolls-Royce- och Bentleybilar,
som var identiska så när som på sina
grillar.
De stora, ledande engelska motortidningarna The Autocar och The Motor
hade skrivit mycket om så kallad
Continental touring och 1939 hade
motorjournalisterna fått vara med på
några provkörningar med specialbyggda
strömlinjeformade 4 1/4 litre Bentleys
som kunde maxa över 100 mph (drygt
160 km/t) på de fina europeiska
motorvägarna. En av Bentleybilarna
hade en fyradörrars kaross av Vanvooren
medan en annan hade tvådörrarskaross,
båda dock utvecklade av Rolls-Royce Ltd
i Frankrike och från en design av Georges
Paulin. Journalisten John Dugdale som var
med på resan från Paris genom Frankrike
och Tyskland, skrev att det här gav en ny
syn på bilkörning och det närmaste han
kunde likna vid att flyga. Bilarna hade

Bentleys Experimental Departement hade
arbetat med att ta fram fyra prototyper
till Bentley Mark V redan under 1938.
Tanken var att Mark V skulle presenteras
som 1940 års modell. Utgångspunkten
var Rolls-Royce Wraiths teknik med
sitt moderna, förstärkta chassi med
individuell hjulupphängning fram. En
sportig fyradörrars kaross från Park
Ward som var tänkt att standardiseras
för Mark V hade byggts i pressat stål.
Bilens vikt låg kring 1 700/1 800 kilo.
Med den sexcylindriga motorn kunde
man räkna med en toppfart på cirka
150 km/t. Man planerade inledningsvis
att tillverka 50 stycken Mark V-chassier
och beställningar började göras av de
komponenter som behövde köpas in
från oberoende underleverantörer för att
kunna göra bilarna kompletta och klara
för produktion som 1940 års modell.
Utöver en Sports saloon provade man
också med en Drophead coupe-version,
även den från karosserimakaren Park
Ward & Co Ltd, som Rolls-Royce nu stod
i begrepp att ta över helt. Detta skedde
också under 1939 och kan ses som ett led
i företagets avsikt att tillhandahålla nya
modeller, inte längre bara i chassiform och
med köparens fria val att bekläda med
en kaross från fristående karossmakare,
utan nu skulle man sälja en helt komplett
bil i ett begränsat antal standardiserade
utföranden. Bentley Mark V-prototypen
med dropheadkarosseri blev dock inte
till full belåtenhet, eftersom karosseriet
flexade så mycket att skador uppstod.
I avsikt att rationalisera så långt det
var möjligt enligt Robothams planer för
företaget i framtiden, men samtidigt
kunna ståta med ett utbud som
omfattade flera modeller, antingen som
Rolls-Royce eller Bentley, kunde man
inte komma ifrån att så mycket som var
möjligt togs rakt av från Rolls-Royce
Wraith, som hade presenterats redan
1938 och var i produktion fram till kriget,
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B34AW är troligen den sist tillverkade Mark V
innan kriget satte stopp för produktionen

och modifierades något för att sedan
införlivas i den nya Bentley Mark V.
Även om man i första hand försökte
utveckla
den
sexcylindriga
motorn
på 4 1/4 litre så att bilens prestanda
skulle förmå att leva upp till begreppet
The Silent Sportscar, så fanns det
tveksamheter huruvida det verkligen
skulle räcka med en realistisk toppfart
på cirka 140 km/t i standardmodellen
med dubbla SU-förgasare som ersatte
den enkla Strombergförgasaren i RollsRoyce Wraith. Det fanns redan några
konkurrenter som hade högre toppfart
men dessa saknade i allmänhet Bentleys
förfining, tysthet och bekvämlighet.
För att möta detta prövade därför
företagets experimentavdelning med en
åttacylindrig version av motorn, kallad B
80, som kunde ta upp Mark V en bit
över den magiska gränsen på 160 km/t.
Man kombinerade det med en kaross
från Park Ward som i stället för stål
använde trästomme utvändigt beklädd
med aluminium, allt i syfte att få ner
vikten, som alltjämt låg runt 1 800 kilo
på grund av B80-motors extra tyngd
över framaxeln. Med hjälp av tre SUförgasare och litet annat finlir lyckades
man öka motorns prestanda så pass att
man kunde förmå hela ekipaget att precis
tangera den önskade drömgränsen på
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100 mph. Även om det blev ett lyckat
försök är det likväl tveksamt om det
någonsin fanns någon avsikt att göra en
åttacylindrig version av Mark V. Det skulle
nog ha fallerat på de ökade kostnaderna.

Denna fina Bentley Mark V med Saloon-kaross
från Park Ward har varit till salu hos P & A Wood

Viss nytta av experimenten fick RollsRoyce ändå på så sätt att man från 1950
kunde erbjuda några utvalda kungar och
presidenter möjligheten att beställa sig
en Rolls-Royce Phantom IV, där den här
stora åttacylindriga motorn behövdes för
att få fart på det stora, tunga chassiet.
Priset talade man inte om i sådana
sammanhang men det var naturligtvis
så högt att de flesta vanliga dödliga inte
kom ifråga. Bara 18 stycken exklusiva
Phantom IV tillverkades.
För utvecklingen av Mark V inriktade
man sig i stället på att försöka få ner
vikten på det tänkta standardkarosseriet,
Park Wards steel saloon. Detta lyckades
delvis och som en sidoeffekt av det
arbetet utvecklades prototypen Bentley
Corniche saloon med fyradörrarskaross
av Vanvooren efter Georges Paulins
design, som beskrevs ovan i Autocarartikeln. Bilens vidare öden har gjort
den särskilt berömd genom att den efter
provkörningar i Frankrike under 1939
skulle repareras för att sedan tas hem till
England medan kriget pågick. På grund
av flygattacker uppgavs den bli kvar på

kajen i Dieppe och förmodligen förstördes
av tyskarnas bomber. Det enda som sägs
finnas kvar av den är nycklarna. Det här
är förmodligen bara en skröna, för enligt
vad man nu vet så hade den skadade
karossen skickats för reparation till ett
franskt karosserimakarföretag efter en
trafikolycka, medan chassit redan hade
skeppats tillbaka till Derby i England. Om
det var något som blev bombat i Dieppe
torde det bara ha varit den reparerade
karossen. Nu vet man inte exakt vad som
hände med chassiet heller men kanske
var det så illa skadat att det gick till skrot.

Det blev aldrig någon produktion av
Bentley Mark V Corniche men den fick en
arvtagare på så sätt att den kan sägas
ha inspirerat Bentley R-type Continental
H J Mulliner saloon, som kom i begränsad
produktion många år senare.
Den helt nya Bentley Mark V skulle
ha blivit paradnumret på 1939 års
internationella bilutställning i Earls Court
i London i oktober. Tyvärr blev den
utställningen aldrig av för kriget drabbade
Storbritannien med full kraft den 3
september 1939.
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För det exotiska på Londonmässan skulle
Vanvooren ansvara. Bentley hade ju
redan ett visst samarbete med dem vid
framtagning av prototyperna till Mark
V. Den franska karosserimakaren skulle
enligt planerna ha visat upp hur väl en
fransk kaross och det fina Bentley Mark
V-chassiet kompletterar varandra och
utgör en perfekt kombination.
Det finns anledning anta att den bilen
skulle ha haft stora likheter med den
berömda Corniche saloon, möjligen
att den strömlinjeformade fronten på
Corniche skulle ha ersatts av en mer
traditionell Bentleykylare. Det troliga
är att Bentley skulle ha presenterat den
franska bilen som en separat modell,
kanske med tilläggsnamnet Corniche,
för de köpare som var mer inriktade på
prestanda och inte bara bekvämlighet.
B30AW med kaross av H J Mulliner
till salu hos Clarendons i London 1980

Förutsättningarna för löpande produktion
av den nya Mark V infann sig inte
heller. Storbritannien fick inrikta sig på
krigsproduktion i stället. Det gällde också
för Rolls-Royce- och Bentleyfabriken i
Derby. Innan dess hann man tillverka 15
chassin varav elva stycken försågs med
karosser. Idag finns bara sju exempar kvar.
Alla utom två har Park Wards standard
saloon kaross. Ett av undantagen är
produktionsbil nr 7, en Drophead coupe
av Saoutchik, som skulle ha varit avsedd
för den internationella bilutställningen i
Paris på hösten 1939 (chassi no B14AW).
Det andra undantaget är den eleganta
Mark V med kaross av H J Mulliner (chassi
no B30AW). Den brukar beskrivas som
Semi razor edged saloon. Den var tänkt
att placeras på karosserimakaren H J
Mulliners monter på mässan i Earls Court
1939. Det saknas närmare uppgifter om
när bilen blev färdigbyggd från fabrik
och någon garanti är inte utställd men
sannolikt avslutades arbetet någon gång
sent 1939 eller tidigt 1940, varefter bilen
- i färdigt eller ofärdigt skick - stod i förvar
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under kriget och togs inte i bruk första
gången förrän i oktober 1945.
Om produktionen hade kommit igång
som planerat och inte kriget hade kommit
emellan så hade 1939 års bilutställning
på Earls Court med 1940 års bilmodeller
blivit en alldeles särskild tillställning.
För Bentleys del fanns redan planer på
vilka exemplar som skulle ställas ut där.
På Bentleys egen monter skulle man
ha satsat på att visa upp Park Wards
versioner, dels en Standard saloon men
kanske också en Drophead coupe med
förstärkt chassi. Dessutom eller kanske
i stället för Park Wards Drophead avsåg
man att ställa ut en Open sports tourer
från Vanden Plas, den karosserimakare i
London som hade etablerat sig som den
som bäst kunnat förse Bentleychassierna
med modernt tilltalande och sportiga
karosser. Dessa hade låg vikt och gav bilen
goda prestanda, precis så som kunderna
förväntade sig av en Bentley. Tyvärr blev
det inte alltid lika lyckat när man hade
anlitat vissa andra karosserimakare.

Utöver nämnda bilar skulle Barker,
Park
Ward,
Thrupp
and
Maberly,
Windovers och James Young, var och
en på sina respektive egna montrar för
karosserimakare, ha visat upp sin version
av Mark V i företagets skrud. Om det nu
inte hade varit för att bilarna aldrig hann
tillverkas och att 1939 års bilutställning
i London aldrig blev av på grund av
brinnande krig i Europa.
Det kom, såvitt är känt, aldrig att
publiceras någon försäljningsbroschyr
för Bentley Mark V-modellen från Bentley
Motors Ltd.

Med så ytterst få tillverkade bilar är
det svårt idag att få en uppfattning
om hur bra man skulle ha lyckats med
förändringarna av Bentley i slutet av
1930-talet för att vidmakthålla en
tillfredsställande utvecklingspotential för
3 1/2 literns efterföljare 4 1/4 litre, innan
konkurrenterna skulle ha hunnit ifatt.
Samtidigt vet vi att efter kriget fortsatte
Rolls-Royce och Bentley på den inslagna
vägen med rationaliserade bilmodeller.
Ganska snart efter det att kriget var över
kunde man visa upp en Bentley Mark
VI i form av en Standard steel saloon,
som kom att tillverkas i flera tusen
exemplar och som så småningom också
utan större förändringar försågs med en
Rolls-Roycegrill och gavs beteckningen
Silver Dawn. Genom dessa modeller kan
man säga att Robothams företagsfilsofi
med The rationalised range fick fullt
genomslag.
Det är nog ganska säkert att de rationaliseringsidéer som var förhärskande i
slutet av 1930-talet var rätt väg att gå för
Rolls-Royce Ltd och Bentley Ltd, om de
skulle kunna hänga med i konkurrensen
på bilmarknaden med hänsyn till de stora
förändringar i landets politik, ekonomi
och sociala struktur som hade skett efter
andra världskrigets slut. Trots allt vände
sig dessa båda företags produkter i första
hand till en krympande priviligierad krets
i Storbritannien, medan en växande
medelklass efterfrågade bilar som var lika

Bentley Mark V Park Ward Saloon
med centralt placerade instrument
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NU SÄLJER PRINSEN
ALLA BILARNA

Den blålackade instrumentbrädan på B14AW
liknar de föregående 3 1/2 och 4 1/4 litremodellernas med mätarna placerade direkt
framför föraren

bra som Rolls-Royce och Bentley utan att
vara lika dyra.
Det skulle ha varit företagsekonomiskt
oklokt att bara fortsätta att göra fina
exklusiva bilar som Phantom III och
liknande. Ytterst få skulle haft råd att köpa
dem och de billigare, massproducerade
bilarna skulle snart ha hunnit ikapp och
kanske även ha överträffat dem, genom
att säljas i tillräckligt stora antal och att
tillverkas med rationella metoder. Risken

fanns att ett ultrakonservativt tänkande
Rolls-Royce/Bentleyföretag
skulle
ha
suttit där ensamt i sitt elfenbenstorn
och i desperation förgäves ha åberopat
sina produkters överlägsna kvalitet och
individualitet.
Bentley Mark V blev länken på vägen
till en rationell tillverkning av lyxbilar
avsedda för den verklighet som rådde
under andra hälften av 1900-talet.

P

rins Rainier III av Monaco som avled
för några år sedan, hade en enorm
privat samling bilar som familjen med
nuvarande fursten prins Albert II av Monaco
avser att göra sig av med. I samlingen ingår
flera exklusiva bilar men de som såldes nu
på auktionen i Monaco den 26 juli var alla

ganska ordinära. De 38 bilarna bestod av
allt från en Fiat 500 från 1971, en Chevrolet
Camaro från 1973, en Citroen Traction 11 C
från 1955 och inte minst denna Bentley S1
Standard Steel Saloon från 1956. Bentleyns
utrop hade satts till € 25 000-35 000. Den
såldes för € 58 805 - alltså högt över utropet!

AUTOROPA TRACK
EXPERIENCE 2012
B14AW, den unika drophead coupen
från Saoutchick som den ser ut idag
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D

et hände också under sommaren
2012: På Anderstorp Race Track
arrangerade Autoropa den 2-3 juni en
möjlighet att köra racing på bana med framför
allt Ferrari och möjligen förekom även någon

Maserati, liksom en snabb Bentley Continental
GT, en Bentley Continental Flying Spur och
i paddock stod en Bentley Mulsanne och
- RREC
Scandinavia
imponerade på27
alla
racingglada
i publiken.
Bild från Auropa AB

Fullutrustad för en trygg
resa med Silver Shadow

Svårt att hitta en säker
och bra placering för
rallyskylten

På äldre bilar brukar det finnas
fler möjligheter att fästa skylten, men det kan vara knixigt
ändå

Norska sektionens 25 års jubileum - rally oslo 2012
Efter Drivers meeting med tydliga körinstruktioner är allt klart för start av lördagens rally

DEL 1 - EN RAPPORT FRÅN BAKSÄTET - Jan Segerfeldt

T

änk att den norska
sektionen i RREC
redan har hunnit fram
till sitt 25-årsjubileum!
Självklart något att
fira med ett särskilt
flott kalas, eller hur? Den norska
styrelsen hade förberett sig mycket
noga. Man hade hyrt in sig på ett
rekommenderat hotell, skrivit en
omfattande manual för hela rallyt
och till och med tillverkat en speciellt
snygg jubilee badge för att fira de
25 åren (1987-2012). Och detta var
bara början...
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Bara ett par mil sydväst om Oslo i Asker
ligger Quality Hotel Leangkollen, ett
boställe som går tillbaka till tiden före
andra världskriget när den famöse Quisling
köpte egendomen för att bygga sig sitt
drömställe, ett örnnäste på 600 kvadrat.
Som tur var vann inte Hitler kriget och
Quislings dröm gick om intet. Efter kriget
blev det ett rekreationscenter för allehanda
sjöfolk, vilket avspeglar sig tydligt än idag
på den nuvarande inredningen, som här
och var kompletteras av ett stort antal
modellfartyg i glasmontrar. Men idag är
det ett populärt konferenshotell med
charm. Utsikten där det ligger högt ovanför
Leangbukta är enastående fantastisk. Ett
perfekt ställe för att förlägga RREC norska
sektionens rally och årsmöte.
Allra först till hotellen kom några som hade

kört långt genom Sverige, nämligen Siv
och Clifford Hellzén från Stockholm. De
anlände redan på torsdagen. De flesta av
oss andra kom på fredag eftermiddag, i
god tid före den förnämliga supén som
skulle serveras klockan 20.00. Den
innehöll inte bara fyra separata rätter
Parmaskinke med salat og troeffelrisotto
Grillet makrell med myntesyltet agurk
og gressloekroemme
Kyllingbryst med sopp, paprika og
boenner, villris og paprikasaus
Broedpudding med roerte jordbaer og
vaniljeis
utan också ett underhållningsinslag i
form av en trubadur, Louis Jacoby från
Vestfold, som kunde både sjunga, spela

gitarr och kåsera på en gång, bara för
oss. Hans specialiteter inkluderade både
snapsvisor och ”erotiska” betraktelser.
Hela fredagen hade det varit härligt varmt
och soligt men vi visste att meteorlogerna
hade förutspått regn för hela lördagen.
Nog regnade det tidigt på morgonen när
vårt rally skulle starta. Det såg inte så

bra ut. Det blev blött att sätta på
rallyskyltarna på bilens front. Efter

ett kort Drivers meeting bar det iväg. Till
vår hjälp hade vi ett digert kompendium
med exakta körinstruktioner som var
enkla att följa. Efter att ha kört i otaliga
rondeller på trevliga vägar kom vi fram
till Bogstad Gård. Det låter som en liten
enkel gård men det här är i själva verket
ett av väldigt få riktiga norska slott,
ägt av grevar och baroner och faktiskt
Norges förste statsminister. Bogstad
gård har anor från 1300-talet, då som en
klostergård men från 1649 blev den ett
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Första stoppet: Bogstad Gård

Några av de startande:
Rolls-Royce Silver Ghost Barker Cabriolet
Rolls-Royce 20/25 tourer
Rolls-Royce 20/25 Wemann saloon
Rolls-Royce Silver Cloud LWB James Young
Bentley Turbo R
Rolls-Royce Corniche

privat storgods, en ”sommarstuga” med
slottskaraktär. Under åren 1772-1792
lät ägaren Peder Anker uppföra en stor
symmetrisk tillbyggnad av timmerstockar
som doldes genom att den kläddes med
puts så den såg kontinentalt slottsaktigt
ut. Det som gör gården extra intressant
är att man i princip har bevarat allt av
det som tillfördes den från sent 1700-tal
inklusive inredning och inventarier. Vi fick
en guidad visning genom de viktigaste
delarna av slottet, som är museum
sedan 1955, inklusive vagnstallarna som
normalt inte visas för allmänheten. De
välbevarade och fina hästvagnarna med
sina 1700-talskarosser och den stora
samlingen slädar visade sig vara en
guldgruva, vars like icke står att finna
annorledes.
Våra bilar ställdes upp på den inre gården,
vilket utgjorde ett lämpligt manöverprov
för våra chaufförer, när bilarna efter en
skarp vänstersväng skulle passera in
genom en smal entréport. Rolls-Royce
och Bentley utmärker sig ju inte i första
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hand för att vara smala och smidiga.
Ingen bil ådrog sig några skador i det här
momentet, tack och lov!
Åter ut genom den smala porten och iväg
mot Oslo centrum där vi skulle anlända i
lagom tid för att utgöra en bilutställning
i tre timmar så att alla Oslobor och
Osloturister skulle få en rimlig chans att
se dessa fantastiska bilar. En sådan här
utställning av ett trettiotal Rolls-Royce
och Bentley från 1912 till 2010 har aldrig
tidigare skådats i Oslo, eller Norge för
den delen! Här kunde Graham Dukes och
Elisabeth Helsing visa upp sin Rolls-Royce
Silver Ghost med chassiet från 1912 och
med en kaross från Barker & Co från 1924
monterad på chassiet först cirka åttio år
senare! Ett annat respektabelt ekipage
var Sonja och Erik Olsens Rolls-Royce
20/25 1931 med ursprunglig kaross från
Weymann Motor Bodies (1925) Ltd of
Addlestone, Surrey, England. Weymann
of Paris hade utmärkt sig i Frankrike för
sina skrammelfria karosser, inspirerade
från flygets lätta konstruktioner med

karosserier av vaxduksliknande material
som täckte ett lätt ramskelett av trä där
trädelarna inte möttes utan sattes ihop
med metallbleck så att inga trädelar
gnagde mot varandra. Snillrikt men inte
så väldigt hållbart i längden. Till en början
blev konstruktionerna så efterfrågade att
det gjordes flera liknande karosserier av
andra karossmakare, som då fick betala
en patentavgift till Weymann för varje
tillverkad kaross. Det är anmärkningsvärt
att makarna Olsens bil har kunnat behålla
sin kaross i mer än 80 år nu utan att bli
ombyggd till en öppen tourer som så
många andra.
Den tredje förkrigsbilen var en RollsRoyce 20/25 från 1930 körd av Odd
Moen och med just en sådan open tourerkaross, som bilen sannolikt har försetts
med först i ett senare liv. Det skulle vara
intressant att få se bilen i sitt ursprungliga
utförande. Hela ekipaget har fått en snygg
form och en inredning som ser helt riktig
ut i förhållande till bilens ålder.

1950-talet representerades av flera
bilar. Tidigast av dem var Rune Refviks
Bentley R-type Standard Saloon från
1953. Bilen är huvudsakligen svart men
den har mörkröda karossidor precis
som de kungliga bilarna i England, en
elegant kombination. Tom Brubaks RollsRoyce Silver Cloud från 1956 matchade
Lillemor och Kent Nordenmarks bil från
Sverige, samma modell från samma år
men helt olika färgsättningar. Anders
Rohdin från Trollhättan kom i en Bentley
S2 från 1960 i ytterligare en annorlunda
färgkombination. För att inte tala om en
helt annan motor (V8) - men det syns
inte utanpå! Från Sverige kom också en
Bentley S3 Standard Saloon, alltså med
dubbla framlyktor och även den i en
annan tvåfärgskombination än de övriga.
Nästa bil var visserligen också en RollsRoyce Silver Cloud som de övriga men
den skiljer sig i många avseenden från de
andra deltagande bilarna. Den har samma
chassi men det har förlängts, den har
samma motor men en helt annan kaross.
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Akker
Brygge

Till utseendet är det inte något som är
exakt samma som Silver Cloud Standard
Steel saloon. Jag avser här den bil som
tillhör familjen Helsing Almaas, Ewings,
Vengbo och Carvaco. Det är en Rolls-Royce
Silver Cloud årsmodell 1960 med elegant
karosseri av James Young (design nr
SC12) på LWB (long wheelbase) chassiet.
Precis som Bentley R-typen som nämndes
tidigare har den fått färgerna svart och
maroon, det vill säga en mörkröd färg som
på engelska brukar kallas claret eller på
svenska rödvin. Man brukar säga vinröd
om färgen på vanlig svenska. Precis som
det engelska kungahuset har använt sig
av på alla officiella statslimousiner sedan
århundraden och som nu senast har blivit
en populär färgsättning på den senaste
Bentley Mulsanne som tagits fram i 60
exemplar för att fira drottning Elisabeths
60 år på tronen.

utställningen på Akker Brygge. Några
av dem var av den förlängda varianten
(LWB) som de sista åren fick det egna
modellnamnet Silver Wraith II. Normalt
var taket klätt med pvc, bakrutan var
mindre och ett RR-emblem prydde
stolpen bakom bakdörren. Henning
Kongelfs Rolls-Royce LWB Saloon, som
jagvar passagerare i under lördagens
rally, skiljde sig genom att ha ett tak klätt
med ett mörkblått tyg i stället för pvc. Det
måste vara ett motståndskraftigt tyg som
ska tåla alla väder och vindar. Jag skulle
misstänka att man har använt samma
kraftiga tyg som används för sprayhoodar
och sittbrunnskapell för nöjesbåtar.
Snyggt och praktiskt men kanske litet
extra arbetskrävande till exempel om
fåglarna släpper av sina exkrementer...
Knappast något jag hade anledning att
oroa mig för, jag satt ju inne i baksätet!

Flera fina Rolls-Royce Silver Shadow,
företrädesvis exemplar tillverkade på
1970-talet, hade glidit fram i parad
genom Oslos gator för att vara med på

Inte mindre än fyra stycken Rolls-Royce
Corniche, bilen som tillverkades i ovanligt
många år (1971-1995), deltog i rallyt.
Äldst var Sundnes-Brekkes fixed head
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coupe från 1966 (då hade den ännu
inte fått namnet Corniche) i en vackert
knallröd färg. Sedan kom inte mindre
än tre stycken Corniche Convertible,
familjen Roennebergs från 1969, familjen
Rokstads från 1974, Folkestads från
1978, Wattnum-Brandts från 1980 och
sist men inte minst Mona-Lisa och Derek
Illingworths från 1994, en specialmodell
av Corniche som bara gjordes i 25
jubileumsexemplar.
Till allt detta ska läggas en ensam RollsRoyce Silver Spur 1989 (Arne Solhaug och
Gunn Elise Bomann) och en Bentley Turbo
R (Tore Fagerlund) från samma år. Även
coupemodellen Bentley Continental R från
1993 fanns med på rallyt. Det var Sverre
Lyngaas Dahl från Horten som tog tillfället
i akt att meddela allmänheten att bilen är
till salu. Bilen kommer ursprungligen från
Monaco och första ägare var skeppsredare
Petter Sundt och Stein Erik Hagen. Med
bara cirka 3 000 mil på mätaren förstår
man att bilen är som ny trots sina 19 år
i trafik.

Ola och Eva Germundsson hade kört
sin Bentley Arnage av 1999 års från
Trollhättan i Sverige samma dag. Två
nästan helt nya Bentley Continental GT
blev de nyaste på Aker Brygge. En som
körde med i rallyt var en svart GTC, det
vill säga cabrioletvarianten. Den andra
av dessa två, en silverfärgad GT coupe,
vågade inte komma med på Bryggetorget
utan föredrog att vara placerad på en
mer utmanande plats tvärs över kanalen
helt ensam. Den var också utrustad med
diverse reklamdekaler för olika företag
över hela motorhuven och på sidorna, så
den hade säkerligen placerats där i helt
andra avsikter än dem vi Rolls-Royce och
Bentleyentusiaster har, när vi vill visa upp
våra fina bilar för allmänheten.
Fördelningen mellan Rolls-Royce och
Bentley var ungefär fyra mot en. Jag
räknade 22 stycken Rolls-Royce på 8
stycken Bentley på Bryggetorget, en
imponerande siffra i båda fallen. Genom
att sju av de deltagande bilarna kom från
Sverige, måste vi få lov att kalla detta 25-
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med sin närmaste make/partner/barn/
barnbarn eller kompis placerad stolt
leende i förgrunden.
Det är bara att hoppas att det inte ska
behöva dröja 25 år till innan en lika
pampig och elegant uppställning av bilar
av märkena Rolls-Royce och Bentley skall
kunna ses tillsammans igen. Sådana unika
tillfällen får man bara inte missa!
Från min plats i baksätet

års jubileumsrally för ett ”internationellt”
rally!
Bästa utställningsplatsen i Oslo, om man
vill synas ordentligt, måste vara Aker
Brygge, denna berömda turistplats och
mötesplats för uteätare och utåtriktade.
Här finns några av Oslos dyraste och mest
exklusiva lägenheter och kontor, och här
finns ett mycket stort antal restauranger
och matställen, alla med omfattande
uteplatser under tak för sommarperioden.
I vattnet nedanför kajen trängs alla de
stora fina segelbåtarna som inte är ute på
ferie i Sverige!

NORSKA SEKTIONENS 25 ÅRS JUBILEUM - RALLY OSlO 2012
DEL 2 - EN RAPPORT FRA FORSETE - AGE ANTONSEN

D

et var vindstille. Det var tidlig ettermiddag. Solen
var der. Bente-Lill og jeg kom dit … spente … forventnings fulle … og ganske slitne.

Dags för mig att packa väskorna och
återvända till Sverige. Tack norska sektionen för ett himla trivsamt jubileumsrally.
Särskilt tack också till min chaufför för
dagen Henning Kongelf.

Normalt är Aker Brygge uteslutande en
gågata där biltrafik inte är tillåten. Nu
hade rallygeneralen Jens Roenneberg
utverkat ett särskilt körtillstånd från
politiet (”Dispensasjon for kjoering mot
skilt 548 (Gågate)”) för alla klubbens
deltagande bilar, så det gick helt lagligt
till och Jens manövrerade infartsbommen
som stoppade all övrig biltrafik från att
komma in på gågatan.
Lagom till att vår parad anlände till Akker
Brygges inre gård, Bryggetorget, så hade
regnet avtagit i styrka och en stund senare
var det helt uppehåll. En klar förbättring
mot förmiddagen således. Medan deltagarna i rallyt hade tillfälle att lämna
bilarna en stund för att äta lunch på Mr Bay
Asian Cuisine, fick en anställd vaktman ta
sig an ansvaret att skydda bilarna mot
risken för skadegörelse mm. Det var
märkligt att se så många förbipasserande
som ville ta kort på bilarna, många gånger
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Sammensetningen av årets rallyhefte
hadde gitt oss uventede utfordringer
kvelden før. Maskinen som setter disse
sammen ville bare ikke … aldeles ikke
… uansett smiger og etter hvert trusler…
gjøre det vi ville den skulle gjøre. Vi
hadde ventet til siste kvelden med å sette
disse heftene sammen, slik at vi kunne få
med de aller siste endringer og finpuss.
Nå angret vi!
Det som skulle ta maks 40 minutter hadde
til nå tatt en time og ingen hefter var satt
sammen og klokken var ni på kvelden
og vel så det. Vi bestemte oss. Manuelt
arbeid. Ark for ark ble satt sammen til
hefter. Vi la oss halv ett, helt ferdige, vi …
og alle heftene.
Bente-Lill skulle på tidligvakt. Opp
halv seks og på jobb. Vi får pakke litt
før vi reiser sa Bente-Lill før hun føk
avsted. Avspasere to timer sa hun, jeg
er hjemme klokken tolv. Vi hadde kjørt
100 km. sammen med Liv og Odd Helge
Haugland og Henning Kongelf, i hver vår
Silver Shadow når parkeringsplassen til
Quality Hotel Leangkollen dukker opp. Vi
er fremme i basen for vår klubbs 25 års
jubileumsfeiring, og vi er ikke de første.
På reservert område er det parkert fem
Rolls-Royce og en Bentley og klokken er
bare fire.
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Og da skjer forvandlingen. Jeg som
hadde sittet og kjørt og nikket med hodet
hele veien fra Sandefjord, med konas
ugleblikk og gjentagende spørsmål om
jeg var trøtt, kviknet til. For nårsmilende
medlemmer kommer for å hilse på, så
er det ingenting å lure på. Vi var i gang.
Og i gang kom vi, for fra bakrommet
til resepsjonen hentet vi frem, vår for
anlegningen 25 års jubileums pins, som
skulle ned i poser sammen med navnskilt
og startnummer og de tidligere omtalte
hefter hvor program, vei beskrivelse og
annet var satt inn.
Vi pakket, vi levert ut, vi hilste, vi
klemte, og så var alle kommet og det var
middag. Velkomsttale av formann. Særlig
velkommen ble våre Svenske gjester
ønsket. Nevnt ble også Rune Rokstad
som hadde flyttet hele nabogrendas
tradisjonelle festdag fordi han heller ville
kjøre 620 km. en vei for å komme til vårt
jubileum. Ekstra velkommen ble det også
ønsket den yngste deltager, Mia Ewing og
til vår fremdeles kjørende 92 åring Sverre
Lyngaas Dahl.
Så var det bare å satse, for det stod fire
retter på menyen og vi hadde hentet vin
bonger. Når Louis Jacoby entret lokalet
etter hovedretten og underholdt oss i
nesten en time med sine kåserier og fine

viser, var det humrende, lun og avslappet
stemning rundt bordet og desserten satt
helt som den skulle.
Og så ble det lørdag og jeg gikk å la
meg. Og så var det lørdag og jeg sto
opp. Frokost klokken halv åtte og Drivers
Meeting klokken ni.
Alle på plass til møtet og dagens program
ble gjennomgått og forklart. Avreisen
hadde et minutts intervall og dagens
konkurranse ble utlevert. Det skulle vise
seg at denne var litt mer ”trikky” enn de
fleste trodde til å begynne med.
Alle kom frem til Bogstad Gård og
omvisningen der. Anne og Jens Rønneberg
hadde reist før vi andre og tok i mot oss
på plassen. Vi fikk se hvordan de aller
rikeste i Norge bodde på 1700 tallet, i et
nærmest ”urørt slott” fra den tiden, og
vi fikk se denne tids kjøregreier i gårdens
vognhaller. Det var et fenomenalt syn å se
hele indre gårdsplass fylt opp med RollsRoyce og Bentley i forskjellige utgaver.
33 biler fikk vi loset inn og parkert på
plassen.
Så bar det videre til Aker Brygge for
utstilling og lunsj, og Tom Brubak og hans
”mannskap” sørget for at alle kom vel ut
fra Bogstad Gård. Vei valget tok deltagere

ned fra Bogstad til Oslo Sentrum, og de
aller fleste (de som kjørte riktig) fikk
oppleve å ha ”finbilen” krusene opp Karl
Johans Gate i Oslo. Noen var litt raske i
avkjøringen og jeg tror jeg vet hvorfor.
Jeg hadde nemlig lovet på Drivers
Meeting at det duskeregnet vi ble møtt
med når vi våknet, skulle bli borte når vi
kom til Aker Brygge og parkerte bilene for
utstilling. Og da var det jo raskeste bil dit
da, og til oppholdsværet. Forunderlig nok,
regnværet ble borte, og det var nesten litt
utrygt for sol i en periode.
Mange folk så bilene våre og stilte
spørsmål og ville prate. Folk ville bli
fotografert foran bilene, en og en og i hele
grupper. Vi fylte opp hele Bryggetorget
med bilene. Imponerende! God stemning
og så gikk vi til nydelig lunsj hos Mr. Bay
Asian Cuisine, og overlot til den innleide
vakten å passe på bilene våre.
Etter denne utmerkede lunsjen var vi
tilbake til utstillingen. Noen gikk for å
se Aker Brygge, noen for å shoppe, og
noen fant gamle kjente. Honnør til Jens
Rønneberg som hadde besørget alle
bestillinger og logestikk inkludert vår
eksklusive tillatelse til å kjøre inn på
Bryggetorget. Avreisen tilbake til hotellet
ved firetiden gikk utmerket og vi var
tilbake i god tid før årsmøtet skulle starte

37 - RREC Scandinavia

seksjonen. Hjertelig tusen takk for gaven
og de fine blomstene i nasjonalfarger og
med bånd til.
Så var det tid for jubileumsmiddag. Igjen
var det dekket opp i hotellets gamle
spisesal. Den med rundstokker i taket og
peis. Kveldens toastmaster, Hans Edvard
Sunde, startet det hele som seg hør og
bør med en skål for Sir Henry Royce.
Til forrett fikk vi servert lune scampi med
salat, pinjekjerner og barbequesaus.

klokken seks.
Årsmøtet ble ledet av Jens Rønneberg og
var behagelig som alltid. Årsberetning
og regnskap ble godkjent. Valget forløp
som innstilt fra valgkomiteen og neste års
rally blir i Drammens område. Etter det
formelle var det diskusjoner om styret
gjør nok for de med de eldste bilene, og
litt om ambisjonene til å gjennomføre
et
vestlandstreff.
Grunnet
tekniske
problemer ble filmvisningen forflyttet til
neste dag etter frokost.
Og så … JUBILEUMSMIDDAG … vi pyntet
oss.
Klokken halv åtte møttes vi til litt
sprudlende før maten. Det prates og
drikkes, været er fint, og noen er ute.
Så ropes det. Åge du må komme inn.
Der står Mona-Lisa Illingworth med stor
blomsterbukett og Derek kommer med
elegant glass skulptur med inngravert
gratulasjon. Begge deler til oss fordi vi har
jubileum og begge deler fra den Svenske
seksjonen og det følges av gratulasjoner
og lykkeønskninger.
Det er da jeg ikke helt mestrer det å være
formann. Jeg er ei kløne til å takke på
en ordentlig måte. Får liksom ikke noe
sving på det. Så kjære Svensker, dere
14 personer i 7 biler som kom til vårt
jubileum, og alle dere andre i den Svenske
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Etter
forretten
fortalte
mangeårig
formann, Arne J. Solhaug om klubbens
stiftelse i 1987. Klubbens første møte
med offentligheten ble utstilling på
Motor Expo i Ekeberghallen i 1988. Oslo
Jaguar Service fikk i samme periode
representasjon for Rolls-Royce og har
betydd mye for vår seksjons utvikling.
Arne påpekte også Thor Norlings nære
kontakt med Eric Barrass som viktig for
oppstarten av den Norske seksjonen og
ba oss drikke Thor Norlings minneskål.
Som mellomrett ble det servert grillet
ørret med spinat, bakt selleri og
parmesan-gressløk krem.
Så var det dagens formann som fortalte
litt om de siste års fremgang. Fra en dags
treff og innkvartering i militærforlegning,
til det vi nå opplever å være med på i
denne 25 års jubileumshelgen, og det at vi
nå er blitt 110 medlemmer. Jubileumsåret
hvor dere møtte opp til vårt Rally med i alt
37 startende biler, og nesten 80 personer,
vil bli husket i den Norske seksjonens
historie.
Hovedretten besto av entrecote av kalv
med sopp, bønner og rødløksmarmelade.
Stekte poteter og urtesjy.
Gode og mette var vi klare for kveldens
siste økt og først ut var konkurransen.
Deltagere i dagens rally hadde besvart
19 spørsmål etter beste evne. Innenfor
det med beste evne ligger jo det å kunne
google og bruke nettet aktivt. Denne
gangen hadde spørsmålsstiller vært litt
”vanskelig” i så måte og det var nok ikke

bare å taste seg frem til svarene. Det
var mulig å få 38 poeng og de 15 beste
hadde mellom 12 og 26 poeng. At Elisabet
Helsing hadde startet ammeforeningen
og skrevet, Boken om amming, var det få
som viste. At møtet som utnevnte Danske
prins Carl, til Norges Kong Haakon fant
sted i huset der Anne og Jens E. Rønneberg
bor, var også ukjent for de aller fleste. Og
det var bare en som ville vedkjenne seg
å ha lest Lårkorte Skjemtevers av Arne
Paasche Aasen eller Dorian Red som han
brukte som pseudonym. Men aller fleste
var enige om at en gjennomsnittsmann
i 1987 hadde like mange fødselsdager
som gjennomsnittsmannen i 2012. Dog
var det litt uenighet om det var lov for en
mann og gifte seg med sin enkes søster.
Etter at fasit var opplest kom tiden for å
dele ut premier for dagens konkurranse.
Firma Rohdins hadde tatt med 15 premier
og Esbjørn Øhlen stod for utdelingen og
han fikk alle klemmene mens jeg bare fikk
lese opp navnene.
Lese opp navnene fikk også Jens
Rønneberg, men denne gangen på de
medlemmene som var tilstede og hadde
vært sammenhengende medlem i mer
enn 10 år. Flott 10 års medalje ble utdelt
til Erik Olsen – Knut Ole Sundnes – Sverre
Lyngås Dahl – Hans Edvard Sunde – Jens
E. Rønneberg – Åge Antonsen. Dagen
etter fikk Eivind Furre Larsen sin 10 års
medalje og Birger Meland får sin tilsendt.
Etter dette fikk jeg den store æren å
kunne dele ut 20 års medalje til Arne J.
Solhaug, Odd Moen og Graham Dukes.
Ole Bjerknes fikk sin 20 års medalje
dagen etter. Denne medaljen følges av et
skriv fra RREC som takker for mer enn 20
års sammenhengende medlemskap.
Flittige hender under utstillingen på
Aker Brygge tidligere på dagen hadde
satt ”teaksokkel” på tre eksemplarer
av vårt fine nye klubbmerke. Disse tre
ble utdelt til personer som formannen
ønsket å si tusen takk til, og som ikke er
medlemmer i vår klubb. En ble utdelt til
Anne Rønneberg for at hun alltid lar oss
ha styremøtene i sine velegnede stuer og
for at hun har invitert medlemmer til

juleselskap hos seg i mange år. En ble
utdelt til Elisabet Helsing for at hun viser
en sann entusiasme for Rolls-Royce og
vår klubb. Hun er alltid der for å bistå
Graham når de har invitert til juleselskap,
til temakvelder, til fødselsdagsfeiring for
bilene, eller filmvisninger under våre rally.
Og en fikk Jorunn Jørgensen. Og hun fikk
den fordi formannen på nært hold har
sett hvordan hun på sjarmerende vis
holder to av våre seniorer (Tor og Sverre)
veiledende i ørene slik at de kommer til
riktig sted og til riktig tid og at de får den
aller beste opplevelse når de er med i
våre rally.
Da var det dessert som besto av husets
crème brulèe servert med sorbet.
Det ble en svært hyggelig jubileumsmiddag
og vi takker en opplagt og underholdene
toastmaster, Hans Edvard Sunde for
innsatsen.
Bespisningen var ferdig klokke halv tolv
og praten forstsatte i baren etterpå.
Vi hadde tipset bartenderen om Anders
Rohdins svakhet for gule drikkevarer, og
til Anders overraskelse sto det en flaske
allerede på fredag med hans navn på,
og den hadde gult innhold og det var
fremdeles litt igjen.
Og så ble det søndag og nesten bare meg
igjen, og da gikk jeg å la meg.
Og så var det søndag og hvilket vær!
Nesten skyfri himmel og vær varslet for
dagen var sol, sol, og sol og 26 grader
varmt. Ute på parkeringsplassen sto det
parkert en knall gul Rolls-Royce Phantom
1 Springfield fra 1928 og glittret om kapp
med solen, omgitt av beundrende blikk.
Birger Meland var kommet.
Kvart på ti var det Drivers meeting og
deltagere valgte hvilken av dagens
aktiviteter de ønsket å bli med på. De
som valgte kjøring på Hurumlandet og
besøk på Sætre og i Holmsbu dro avsted
allerede klokken ti. De som valgte å se
vår Dronnings bilder på Henie Onstad
Kunstsenter ble på hotellet for å se
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Rolls-Royce 20/25 HP Sports Saloon Limousine by Park Ward 1935

Rolls-Royce 20 HP Tickford Top by Cockshoot 1928

Den nuvarande ägaren har totalrenoverat bilen själv. Motorn är översedd med bland annat nya
lager. Det är Park Ward som har byggt karossen, en Sport Saloon Limousine. Anledningen till
att det blir en Sport Saloon Limousine är att den har en mellanruta och även soltak i bak. Bilen
är i ett fantastiskt fint skick och mycket resonabelt prissatt.

Detta är en mycket fin bil med patina. Det ovanliga karosseriet från Cockshoot gör bilen extra
intressant. Den registrerades i England den 2 maj 1928 med registreringsnummer PX8225. Med
bilen följer en kopia på originaldokumenten från 1928. Bilen är i ett bra mekaniskt skick och gick
nyligen 1000 km till RREC Sveriges rally i Nora. Välbevarad originell bil till ett mycket bra pris.

PRIS: 560 000 SEK

PRIS: 485 000 SEK

RHD
Chassinummer: GCJ27
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RHD
Chassinummer: GYL55
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resten av filmen fra kvelden før. Avreisen
ble litt forsinket for denne gruppen som
skulle til Henie Onstad. For filmen om de
første årene i Rolls-Royce historie, som
Graham Dukes hadde satt på fenget, vi
måtte dessverre avslutte visningen før
hele filmen var avspilt. Ved elvetiden
var vi på vei innover langs E-18 og snart
dukket parkeringsplassen til Henie Onstad
Kunstsenter opp. Og der sto allerede Ole
Bjerknes med tre biler og hele familien
sammen med sjåførene Arne B. Hansen
og Johan Roonaldsen.
Familien Bjerknes kom rett fra stort
fødselsdags selskap for Mona kvelden før.
Hvor mange sommere hun har bak seg vil
jeg ikke fortelle, for dere vil ikke tro meg
likevel. Men bilene kan jeg fortelle alderen
på, selv om de også ser helt nye ut. En
Rolls-Royce Phantom 1 Tourer fra 1926
– en Rolls-Royce Phantom 1 Springfield
fra 1928. Og en Rolls-Royce 20/25 med
Coachwork av O. Bjerknes fra 1933.
Det var ikke det minste merkelig at det ble
folkevandring når Ole Bjerknes tre biler
og Birger Melands Phantom 1 Springfield
fra 1928 sto samlet på parkeringsplassen
sammen med Odd Moens 20/25 Tourer fra
1930. De andre Rolls- Royce og Bentley,
som det var et tyvetals av på plassen, ble
liksom litt anonyme i denne settingen.

i solskinnet. Det syntes også stedets
badegjester som stimlet sammen for å se
og fotografere våre biler.
Det har jo opp gjennom tidene vært
diskutert dette med biler og bikini kledde
damer men her i solskinnet på Hvalstrand
Bad var det et helt naturlig syn. Etter
en kort orientering fra hovmester, om
Hvalstrand Bad, var det lunsj. Vi ble tilbudt
varierte retter som var satt frem til oss.
Meget hyggelig lunsj og lokalet summet
som en bikube da formannen tok ordet
og takket alle deltagere for at de hadde
vært lette og greie å ha med å gjøre og
for deltagelse i vårt 25 års jubileum.
Så var det å lirke bilene ut fra
parkeringsplassene. Vinke farvel og ønske
alle en god hjemtur.
Da den siste bilen hadde kjørte av sted
sa til meg selv. Jeg har opplevd et helt
supert 25 års jubileum.
OG DET FIKK JAG FORDI DERE MØTTE
OPP OG GJORDE HELGEN TIL DET DEN
BLE. TIL HVER OG EN AV DERE SOM KOM
TIL VÅRT 25 ÅRS JUBILEUM.
TUSEN TAKK.

Journalisten fra Asker og Bærum
Budstikke, som spurte, skrev og tok
bilder satte som overskrift på avisens
reppotasje dagen etter.
TROLIG DEN DYRESTE BILPARKEN SOM
HAR BESØKT HENIE ONSTAD SENTERET
Etter omvisningen kjempet vi oss ut fra
parkeringsplassen og kjørte i kolonne
småveiene ut til Hvalstrad Bad, for å
møte de som hadde kjørt Hurumlandet
og for lunsj. Oddvar Birkedal, som var
den som foreslo at Hvalstrand Bad
passet ypperlig til avslutnings lunsj, tok
i mot oss og dirigerte bilene inn til de
reserverte parkeringsplassene. Det ble
rygget og svinget og etter en stund var
alle bilene parkert og vaktmann på plass.
De eldste bilene ble samlet like nedenfor
restauranten og utgjorde et vakkert syn
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LEGENDARISK BENTLEY SLÅR REKORD PÅ NYTT!
																		JAN SEGERFELDT

I

mars 1932 satte Tim Birkin hastighetsrekord på Brooklandsbanan i England
med 219,93 km/tim i den här Bentley
specialracern. I juni 2012 satte samma
bil rekord för Bentley såld på auktion
med ett pris på över 50 miljoner kronor.
En av de berömda och mycket omskrivna
Bentley Boys, Tim Birkin, rattade den här specialkonstruerade Bentley 4 1/2 litre kompressormatade, ensitsiga racertävlingsmaskinen
på den yttre banan på Brooklands i svindlande
hastigheter för sin tid. Sådana fartförsök var
tämligen äventyrliga, för Brooklandsbanan
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var allt annat än jämn och slät. Brooklands
race track lockade till sig tusentals åskådare på den tiden (före TV:n). När bilarna kom
upp i höga farter på den yttre banan brukade
de hoppa och flyga upp från underlaget med
risk för avkörningar från de kraftigt doserade
betongbanorna. Att under sådana förhållanden sätta fartrekord på över 200 km/tim är
inte något annat än en otrolig prestation. Och
Bentley-racern var en otrolig bil för sin tid.
Minnet av Tim Birkins rattande av den 240
hästkrafter starka racerbilen lever kvar än
idag och har antagit närmast heroiska pro-

portioner. Det är inte förvånande att det är
en sådan Bentley-racer som når upp till det
hittills högsta auktionspriset för en Bentley, £
5 041 500 (ca 54 milj kr). Rekordet sattes på
Bonhams auktion på Goodwoods Festival of
Speed den 29 juni i år. För åtta år sedan var
det då högsta priset på auktion för en Bentley
£ 2,8 milj (ca 30 milj kr) och då gällde det en
unik Bentley Speed Six kallad ”Old No 2”.
De gamla äkta så kallade W O Bentleys eller Cricklewood Bentleys, alltså bilarna som
tillverkades mellan 1919 och 1931, har hållit
sig prismässigt under lång tid och lär väl ha

varit en bra investering för de flesta ägarna i
modern tid. Ettore Bugattis avsiktligt nedsättande kommentar för sådär åttio år sedan att
Bentleys racerbilar utgör världens snabbaste
lastbilar har inte fått någon negativ effekt på
attraktionskraften hos Bentleys imponerande
landsvägsmaskiner. Tvärtom, glorifieringen av
The Bentley Boys (dåtidens megastjärnor Tim
Birkin, Wolf Barnato, Dudley Benjafield och
Glen Kidston) och deras utsvävande överklassliv i 1920-talets England, har spätt på
intresset för Bentleys brutala superracerbilar
och berett väg för dagens rekordhöga auktionspriser.
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International vandrepræmie til
Allan & Karin Rosetzsky
Tekst & foto: Jens Kjærulff

Aalholm auktionen.
Tekst & foto: Frandsen/Bering

I sidste nummer af Bulletinen, blev det
under ”formandens hjørne”, bl.a. nævnt,
hvilke deltagere, der modtog alle de danske præmier og vandrepræmier, som
uddeles hvert år til deltagere på års
rallyet.
I skyndingen, blev det desværre ikke
nævnt, at Allan & Karin Rosetzsky på
det samme årsmøde modtog den meget
ærefulde vandrepræmie fra Hunt House,
nemlig

helt fra Danmark til Sicilien i deres smukke Bentley S1 Continental, Park Ward
Coupe fra 1957, hvilket således blev
præmieret med denne smukke vandrepræmie.
Vandrepræmien blev højtideligt overrakt,
med gode ord fra Hunt House, og modtagelsen blev kvitteret med en flot tale fra
modtageren.
Siden er vandrepræmien blevet indgraveret med deres navne, som det er sædvane, og den pryder i hjemmet hos Allan
& Karin, som jeg ved er meget stolte af
”The Alec Harvey-Bailey Trophy”
erhvervelsen af denne præmie.
Normalt uddeles den slags vandrepokaler Vi ønsker hjertelig tillykke med præmien.
på årsrallyet i England, som igen i år blev
holdt på Rockingham Castle, nær Hunt
House.
Men da Allan & Karin var forhindret i at
deltage på årsmødet i England, blev den
overrakt af
næstformanden for
The
Management Committe, Rolf Kuhnke.
The ”Alec Harvey-Bailey Trophy” uddeles
til personer, der har gjort sig særligt
fortjent i forbindelse med ”Enthusiasm &
Driving” i løbet af året.
Allan & Karin havde været på en biltur
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Årets oplevelse for
nysgerrige gammelbils entusiaster
var så afgjort auktionen over godt
180 biler, en sejldugs flyvemaskine
samt en togvogn,
ingen skibe, men
to
amfibiekøre/
fartøjer. Eftersyn
hele lørdagen, en
times tid søndag
formiddag, og så
selve auktionen
den 12. aug. 2012 Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Roi des
Belges Tourer, chassis 1677 , årg. 1911
fra kl. 11.00.
Det blev noget af et tilløbsstykke, aukti- ledet af en fantastisk livlig auktionarius
onen måtte udskydes over en halv time der talte som Niagara Falls, det var jo et
da det kneb for potentielle købere at Canadisk auktionshus der stod for bortkomme ind i auktionslokalet der var en salget. Aalholms varemærke, Rollstransportabel pavillon med ca. 800 sidde- Royce Silver Ghost’en fra 1911 fik hampladser. Alle der ikke havde købt byde- merslag ved kr. 4.700.000 til to unge
kort blev bedt om at forlade pavillonen. australier der opkøbte over 20 biler der
Aviserne skrev dagen efter om op til 3 så skulle sejles ”down under”. Der var
km. bilkø og op til 3 timers ventetid for flere Rolls-Royce og Bentley biler under
at komme ind. Os der kom i god tid - kl. hammeren og efterfølgende har køberen
09.00 - kørte direkte ind til museet og af én af disse også meldt sig ind i klubkunne parkerer 20 meter fra indgangen. ben. Dyreste bil blev Maybach ZeppeliSelve auktionen tog godt 5 timer, dvs. et neren fra 1938 fik hammerslag ved kr.
hammerslag for hvert 1½ minut, blev 9.100.000. Alle priserne kan ses på:
www.rm-auctions.com

Rolls-Royce Silver Wraith II, 1977

De billigste biler blev solgt i
bundter på tre, fire stykker, ned
til kr. 3000. Enkelte af dem var
bedst egnet som statist i en
eventuel genindspilning af Olsen Bande filmene, der hvor
Ove Verner Hansen betjener
skrotpressen på bilkirkegården.
En epoke i dansk bil historie er
slut.
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Ballylickey West Cork Irland 13-15 juli 2012
				

Vi tog den ”enkla” vägen över till Irland - flyg från Säve via Stansted till Cork
(trots datum: fredagen den 13:de!) En glad, rödhårig, mycket talför irländsk
chaufför väntade, hållande en rallyskylt i händerna, på oss vid Corks flygplats.
Detta var starten på en mycket trevlig weekend på Irland!
Efter en färd på 40 min, längs krokiga, gropiga vägar, nådde vi Pat Mc
Sweeneys hus, där vi träffade Gerald och Maris Steinberg och Joe Clark med
partner, ett glatt gäng, redo att köra vidare till rally hotellet. En RR Silver Shadow (1975) i ”karibisk blå” färg, ställdes till vårt förfogande för rundkörning
under rallydagarna. Alla fyra bilarna, en Silver Ghost (1913), en RR (1991)
och en Bentley (2006) samt ”vår” SS, satte kylarna i riktning Ballylickey, där vi
skulle baseras under rallyt i hotell Sea View House, med havsutsikt (som man
kan dra slutsatsen av från namnet!).
En liten ”miss” av vägskylt, gjorde att vihamnade på en liten väg (istället för
längs kusten) som tog oss rakt genom irländska hedar med slingrande ”håliga”
vägar. Trots detta anlände vi dock i tid för fredagens middag och sammanstrålning av av övriga medlemmar i irländska sektionen. En mycket glad samling
och ”andan” var i topp från början!
Totalt deltog 25 bilar - ett gott antal, då det är 67 medlemmar i sektionen.
Den äldsta bilen var en Silver Ghost (1910) tillhörande Raymond Moffat och
den modernaste/nyaste, en Bentley (2010) tillhörande James Black. Även en
Silver Ghost (1924) var representerad av ägaren Jeremy Green, som hade
bytt ut kylarmaskoten med en grodstatyett! Sen fanns det olika Rolls Royce
och Bentley bilar från 1934 och framåt. Intressant med så många ”gammelbilar” representerade!
Irländarna har för ”vana” att avsluta kvällarna i baren med whiskey och
sång! Detta upprepades under weekenden!
Lördag, efter avslutad frukost, blev det uppställning för fotografering på hotellets parkeringsplats med deltagare och bilar. Fotografen var en modig man,
som klättrade
upp på
taket, med risk för -liv54
och lem och tog det här fotot!
RREC
Scandinavia
Kl. 10.30 startade vi mot Kenmar i konvoj, med de gamla bilarna först!

Mona-Lisa Illingworth

Främst körde en liten ”led-bil” som ”varning” för vad
som följde honom! Bra ide! En och en halv timmes
bilfärd genom dramatisk och vacker irländsk natur,
genom tunnlar och nådde fram till Kilgavan och John
Mitchell’s motormuseum, där vi serverades te och
kaffe med dopp och strosande runt i museibyggnaden. Här fanns alla möjliga sorters bilmodeller - bl a
en ganska ovanlig Rolls-Royce Mark VI, cabriolet från
1947 - och andra kuriosa artiklar från tidigt 1900-tal till
framåt 1960/70-tal.

Efter en dryg timma körde vi vidare till Kenmar - i konvoj
- för lunch i Dromquinna Manor’s Boathouse bistro, alldeles vid vattnet med ”vacker” uppställning av bilarna utanför
byggnaden.
Eftermiddagen, som bjöd på sol och vackert väder efter
morgonens regndis, var till eget förfogande så många parkerade i stan och passade på att shoppa lite, eller bara
sitta vid ett cafe och titta på stadslivet i allmänhet!
Vi som flög Ryanair hade viktrestriktioner att tänka på, så
någon större shoppingrunda blev det icke!

På kvällen var det, som vanligt, samling i baren för ”pre-dinner-drinks”,
varefter en god middag serverades kl. 20.00, bestående av lokala havsdelikatesser, som skaldjur och fisk (alternativt för de som önskade fanns
även köttfilet och kyckling) och en mycket frestande dessertvagn, som
avslutning på måltiden!
Som tidigare nämnts så avslutades kvällen i baren, med bl.a Jim
Black’s sång, Georges pantomim och diverse diktläsare. En mycket
munter avslutning!
Då söndagen inte hade något ”schema” valde en del, som hade ca.
6 timmars resväg, att starta hemresan. Andra sökte sig ut runt västra
Corks vackra område.Vi hade fortfarande tillgång till ”vår” lånade Shadow, så vi styrde kosan till Scholl (uttalas Skål!!) - en liten kustby, som
söndagar har en lokal marknad. Tyvärr regnade det igen, så vi gick in på
Banratty Pub och tog en ”bitter”!
Återvände till hotellet för middag. Det var nu bara Jim och Pat Fleming
(moderklubbens ordförande av irländskt ursprung) som hade stannat
kvar och skulle bli kvar några dagar till. Vi åtnjöt alla åter en mycket god
middag tillsammans - en mycket lugnare kväll än tidigare!
Nåväl, måndag morgon var det så dags för vår hemresa - vi återvände
till Pat McSweeney och lämnade hans bil. Vår glade chaufför, Michael
John, plockade upp oss igen för resa till flygplatsen. Han hoppades att
vi skulle återkomma till Irland - ” a great place”! Det tänker vi göra redan
i september, då irerna har sin större sammankomst för året, i Donegal,
nordvästra Irland - ett helt annat landskap än Cork i söder, nästan lite
alplikt med sjöar omkring.
Deras event är öppet för alla sektioner att deltaga - förutom oss från
den svenska - var även engelska sektioner representerade. Ett mycket
trevligt event - irernas gästfrihet har ingen gräns!
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ÅTER TILL ROCKINGHAM
2012 		Mona-Lisa Illingworth
Liksom de senaste två åren, var Annual Rally i England
förlagt till Rockingham, Corby i Northamptonshire. Vi
startade vår resa dit i “Duchess”, vår R-R 25/30 1937,
en gammal veteran på långresor! Efter diverse färjor,
Göteborg - Fredrikshamn, fyra timmars färd genom
ett väldigt platt Danmark till Esbjerg och färja vidare,
lyckligtvis med inte för hård sjö, nådde vi Harwich! I
kön till färjan träffade vi även andra klubb bekanta från
Danmark och Tyskland - alla med samma mål i sikte!
Eftersom vi hade en dag tillgodo, körde vi runt i den
pittoreska engelska landsbygden och hamnade för
övernattning i Ufford Park Hotel, Norfolk. Dagen därpå
startade vi så resan mot Rockingham och då startade
även regnet! Då det inte, som förra året, var någon
bussresa arrangerad, blev vi ändå några stycken från
svenska sektionen som hamnade på samma hotell
och råkades på “fältet” under regntunga skyar!
Tyvärr hade vädret i England varit mycket dåligt,
dvs. häftigt regn och blåst, under en längre period
och förutsägningen vädermässigt var för denna
weekenden mycket negativ! Det lade även sordi på
antalet deltagare jämfört med tidigare år, - färre antal
utställare och mindre antal besökare.
Vi drog på stövlar och regnrockar och trotsande
vädrets makter besökte vi fältet lördag och söndag
och fann, trots allt, att stämningen var god och bilarna
blänkte under regndropparna!
Bortsett från väderlekar - denna årliga sammankomst
är ett fantastiskt tillfälle att få se och uppleva så många
gamla och nya Rolls-Royce och Bentley-bilar samlade
på en gång plus att få träffa denna internationella
blandning av entusiaster, som minglar mellan
utställningstält och bilrader. Man kunde heller inte
närvara i år på “fältet” utan att minnas Lt. Colonel Eric
Barrass, OBE, denna magnatiska personlighet, och
hans insats för vår klubb. Det första “Annual” var 1959
i Blenheim och 1960 deltog 40 bilar i 5 olika klasser.
När man ser antalet bilar på fältet idag, kan man inte
annat än inse vad Eric har betytt för utvecklingen av
klubben! I ett av tälten var en minnesbok framlagd för
kommentarer och namnteckningar .
De senaste åren har en “annan bilklubb” bjudits in att
ställa upp sina bilar på gräsplanen. Förra året var det
Porsche-klubben - i år var det Rover P6-klubben som
trotsade vädret och kom - båda två!!
Som seden bjuder, avlades besök i James Black
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Restoration-tältet, där vi fann oss stirrande in i gapet
av ett kulsprutegevär, modell äldre! Black hade
monterat, på ett bord, ett gammalt kulsprutegevär
som varit fastmonterat på en Rolls-Royce, som
användes under första världskriget. Pjäsen var en
Lewis Auto 1914, tillverkad av Birmingham Arms,
England. Tyvärr kunde inte hela Rolls-Roycen med
monterade kulsprutor medtagas och ställas ut, då den
tillhör Irlands regering. Vi fick nöja oss med att titta på
foton och vår ordförande, Lars Nord, fann sig sittande,
kanske något obekvämt, nära mynningen och bytte
snabbt position!
Vid Vintage & Prestige-området, hade Richard
Buddolph och hans män, ställt upp ett gammat
Spitfireplan, till besökarnas nöje. Alla ville “testa” det,
inklusive undertecknad. Dock fanns ingen motor i det,
så någon flygtur blev det inte!
En liten pubmiddag organiserades, för dem som
kände sig hugade, på lördagskvällen på Sondes
Arms i Rockingham by - ett “stenkast” från hotellet.
Vårt hotell i år var Rockingham Forest Hotel (ett Best
Western), som låg nära till hands för “fältet” och kunde
nås efter tio minuters promenad. Rekommenderat för
nästa år!
Pub aftonen blev en mycket trevlig sådan, med ett
25 tal personer från engelska, irländska, tyska och
svenska sektionerna, med god mat, dryck och service,
samt sång - varav vår ordförande bidrog med sin
version av “Helan går”.........och Jim Black med sina
populära irländska visor. Dessutom var det under
helgen en ölfestival och ett tält var uppsatt bakom
puben med varierande sorters öl (antal 32 var nämnt)
och cider, från de olika engelska regionerna. Några
blev kvar där....
På söndagen tittade faktiskt solen fram då och då
och den årliga “paraden - concoursen - av vackra
bilmodeller och prisutdelning kunde genomföras.
Euforia!
Måndag var det så dags ( uppehåll i regnandet) att
bryta upp - några av oss, som hade flyg hem samma
kväll, tog tillfället i akt att tillbringa dagen med besök
hos bl a P &.A Wood.
Undertecknad och make, fortsatte färden i vår R-R
25/30, neråt södra England, med ett kort besök på
Guernsey ( kolla posten!) sedan åter via alla färjor igen,
för att slutligen hamna i Bohuslän och låta “Duchess”
vila ut i garaget! Hon gick bra “gamla Bettan” hela
vägen, förutom en liten justering av startmotorn och
en bakhjulspunktering! Nu får däcken kallna tills nästa
eskapad!
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ÅRSMÖTESHELG PÅ ÅKERBY HERRGÅRD
NORA 1-3 JUNI 2012

Å

måltiden och en tidskapsel i form av en

Roberth nironen

rsmötet och rally´t för den svenska
sektionens medlemmar ägde rum vid
Åkerby Herrgård, utanför Nora. Vädret
brukar ha betydelse och prognosen
var inte den bästa. Med de brukar ha fel. Vi
slapp regnet men den kyliga vinden fick vi
uppleva.
En RR behövde en mindre justering, men
annars gick resan till Nora bra för alla.
Programmet började direkt och med en buss
for vi till Pershyttan. Hyttan har bevarats
efter att den stängdes 1953. De har bevarat
den arbetsmiljö som rådde på 50-talet.
Det fanns spår och rester från tidigare
installationer, sedan mitten av 1800-talet.
I Bergslagen finns väldigt många hytter och
vår guide Per gav oss en historisk tillbakablick
hur allt startade och utvecklingen genom åren.
Behovet av kol var enormt stort och därför fanns
det i hela Bergslagen väldigt många kolmilor.
Det ofantligt stora behovet av kol, ledde till att
alla träd i omgivningen försvann.

Det andra behovet var tillgång till vatten. Vattnet
var drivkraften. Det kompletterades sedan med
ångkraft. Denna hytta har den bäst bevarade
träkolsmasugnar. Byggdes 1856 och stängdes
1953. Tackjärnsproduktionen i Pershyttan har
troligen pågått i 800 år. Vi började med att gå
högst upp i byggnaden med hjälp av smala
branta trätrappor. Där uppe berättade Per om
hur produktionen går till och visade oss på en
plansch processen.
Till toppen fraktade man upp stenen (som
innehöll järnmalmen), kalk och kol. Det gick
åt stora mängder kol för att elda upp till rätt
temperatur. I mitten hade man träkol och kalk.
I den yttre ringen järnmalmen. Först släpptes
kolet ner och när temperaturen var den rätta
släpptes järnmalmen ner. Innan järnmalmen
forslades upp hade man ”rostat” malmen i
speciella ugnar. Det var för att stenen senare
skulle kunna falla samman lättare.
Denna process pågick dygnet runt. I botten
tömde man först ut slaggen och sedan järnet.
Man lät järnet rinna ut i formar som hade ett
märke i botten för att visa härkomsten. När vi
kom tillbaka till Herrgården, serverades en
smakrik buffé.

Lördag
Nu bar det iväg till Siggebohyttans
Bergsmansgård.
Där
var
den
första
kontrollen med frågor som man fick problem
med att svara på. Förmiddagskaffe med
nybakat bröd smakade bra. Kaffestugan
där vi fick kaffet var först en drängstuga.
Den var från mitten av 1800-talet.
Siggebohyttans
bergsmansgård
byggdes
ursprungligen
av
Bergsmannen Anders
Olsson. Det blev den mest storslagna
bergsmansgården från Bergslagens storhetstid.
Mangårdsbyggnaden byggdes redan runt 1790
och innehöll 14 rum och 3 kök. Inredningen
visade hur en förmögen bergsmanshem såg ut
runt 1860. Bygget slutfördes av sonen, Anders
Andersson.
Efter bergsmansgården åkte vi vidare mot
Grythyttan. Frågan vi ställde var om grundaren
av Måltidens hus, Carl-Jan Granqvist, skulle
vara där. Måltidens hus i Norden är den
utställningspaviljong
som
representerade
Sverige
på
världsutställningen
EXPO92 i Sevilla, Spanien. Själv besökte jag
världsutställningen och då var det företag som
Sandvik, Atlas Copco, m fl. De visade Agafyren, blixtlåset, skiftnyckeln, kullager, Astrid
Lindgrens värld och mycket mer typiskt svenskt.
Men nu är det omvandlat till ett centrum för mat,
dryck och måltidens form.

kopparklädd Camembertformad kista, fylld med
måltidsutensilier från 1900-talet. Detta i första
lagret.
Sedan, om 100 år, ska lager två fyllas och
bevaras. Om ytterligare 100 år ska det tredje
och sista lagret fyllas och sparas. Allt ska
sedan sänkas ner i kryptan. Detta för att man i
framtiden ska kunna följa utvecklingen.
Här finns också ett mycket stort bibliotek för
kokböcker. Carl-Jan lyckades tillsammans
med andra intressenter köpa in Tore Wretmans
kokbokssamling. De lyckades rädda hem
80% av hans samling. De viktigaste böckerna
lyckades de rädda som Kajsa Varg mm.
En kokbok är från 1570.
Därefter fick vi träffa Carl-Jan. Han tog sig tid
(han var inte förbokad) att berätta för oss om
hur allt startade och hur utvecklingen sedan
gått samt vilka tankar han har om framtiden.
Han pratade säkert i 45 minuter och det blev
en mycket trevlig och rolig stund. Han beskrev
skillnaden mellan en kvinnlig och manlig kok.
Vad han sa, är nog bäst att vi inom gruppen
håller för oss själva. Något ska man väl få ha,
när man deltar i RREC årsmötesrally.
Naturligtvis åt vi lunchen här på måltidens hus.

En susning gick genom vår grupp. Carl-Jan var
där. Vår guide berättade om bakgrunden till
denna byggnad och om hur Carl-Jan agerade
för att få denna byggnad till Grythyttan. Guiden
beskrev och visade oss de olika detaljerna som
beskrev det svenska inslagen i byggnaden.
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Det regnade inte men vinden var kylig. Äntligen
tog guiden oss inomhus. Först besökte vi
”kalastorget”. Det är den största festvåningen.
Rummet har en vacker bild av den sista
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När vi kom tillbaka till Åkerby Herrgård blev
det ytterligare ett tävlingsmoment. Vi skulle
få 10 grodor (plast) att hoppa in i en skål.
Nu krävdes det stor koncentration, förmåga att
rikta grodan åt rätt håll, trycka av grodan med
rätt tryck så att den hoppade exakt i en skål.
Tack för att frugan följde med. Hon som
har jobbat på förskolan, kände till spelet.
Hon fick 4 av 10 grodor i skålen.
Kvällen började med en drink före maten
och därefter middag. Lars Nord hälsade oss
välkomna och utbringade enligt traditionen en
skål för Sir Henry.

Efter middagen överlämnade Esbjörn från
Rohdins ett RR-märke till alla nya närvarande
medlemmar. Han gav oss en kort information om
företagets utveckling. Det blev en uppskattad
gest och de nya medlemmarna var glada över
gåvan.
Göran Berg (vår tidigare ordförande) passade
på att överlämna en gåva till Karl-G Giertz,
som ska avgå från styrelsen (kassör). Göran
tackade för ett gott samarbete och ville tacka
honom med det bästa han vet – potatis från
Bjärehalvön. Kalle tackade för gåvan och såg
fram emot att få njuta och detta tillsammans
med lämpliga tillbehör och dryck.

Söndag – Årsmöte.
Förändringarna i styrelsen var att Kai Adolfsson
valdes in som ledamot och Ann-Christin Mårder
som suppleant. Medlemsavgiften för året 2013
blev oförändrad. Det förvarnades om att avgiften
kan stiga framöver. Vår moderklubb har beslutat
om årlig indexhöjdning av avgiften. Dessutom
kan avgiften påverkas av pundkursen.

Karl-G Giertz som varit kassör under många år
avtackades. Clifford Hellzén, som varit medlem
sedan klubben bildades, avtackades för hans
arbete i valberedningen. Blommor överlämnades
även till Roberth Nironen för det arbete han gjort
med att skapa och driva klubbens hemsida.
Lars Nord tackade alla för ett väl genomfört
årsmöte och hälsade alla välkomna till
kommande aktiviteter.

SE FLER BILDER PÅ HEMSIDAN FRÅN
ÅRSMÖTET PÅ ÅKERBY HERRGÅRD!

Årsmötetsrallyt har genomförts och det blev tid
för prisutdelning. I år blev det Roberth Nironen
som tog första platsen. Alla vet att han inte
klarat detta utan att hustrun Maj-Britt hjälpt till
vid de avgörande tävlingsgrenarna (grodhopp).
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ÖLANDSTRÄFFEN 9 JUNI 2012

V

i var totalt 22 deltagare i 9 bilar, som samlades
på Tveta Gård. Vi skulle varit 12 (varav 8 Bentley
och 4 Rolls-Royce), men 1 RR drabbades av
studentexamen i familjen, 1 Bentley av svågers 60årsfirande och 1 Bentley av läckande kylare några km
efter start. Alla 22 deltagarna bjöds på fika av RREC.
Vi körde i kortege till närbelägna Ölands Djurpark, där
parkering ordnats inne på området. Något förvånade
morgonbesökare hittade våra dyrgripar parkerade i
vacker rad bredvid spöktåg och karuseller.

Rikard Berglund, son till ägaren Barbro Hägg, bjöd
på en synnerligen intressant och innehållsrik visning.
Att han lever för djuren var inte svårt att inse. Han
kände till de olika individernas egenskaper, vare sig
det handlade om schimpanser eller tapirer. Hans villa
ligger inne i parken alldeles intill schimpansernas
område. Rikard berättade att han varje morgon väcks
av sina apvänner och ser det som ett privilegium att
stå dem
så nära.
RREC
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Några särskilda upplevelser, som etsade sig fast: Vi

Rune Johansson

såg på nära håll två lejonungar, födda den 7 juni. (När
dessa ungar var fem veckor erbjöds min fru och jag
privilegiet att få hålla dem i famnen; en oförglömlig
upplevelse!). Vi fick gå in till en tapirmamma med unge
och ganska hårdhänt klappa dem (ja, så uppmanades
vi kela med dem, och det fungerade bra!). Men det
vi inte glömmer i första taget är besöket inne hos
de ringsvansade lemurerna. Av djurskötaren Jörgen
Torstensson försågs vi med godis, som lemurerna
ivrigt satte i sig utan att det minsta bita, nypa eller riva
oss. Några mammor lät oss t.o.m. klappa deras

besöket i fjol fått Kungens löfte att ta den speciella,
starkt lutande vägen från parkeringen nära Borgholms
Slott in till Solliden. Vi parkerade intill Kaffetorpet.
Kungen hade ställt sin mycket erfarne parkchef
Stefan Andersson-Junkka till vårt förfogande.
Det är en speciell ynnest, för vid denna intensiva
blomningstid på året jobbar Stefan bokstavligt skift
med sig själv.

små bebisar, som klamrade sig fast på ryggen, när
mamman försåg sig med godsaker. Vilka fantastiska
djur de är!

Det var fascinerande att höra hur de olika
avdelningarna av parken vuxit fram. Stefan var noga
att framhålla Kungaparets intresse och delaktighet i
alla viktiga beslut om parkens ständiga utveckling. Vid
tidigare tillfälle har Stefan visat mig bilder på hur det
omfattande stenpartiet utvecklats. Det var nu roligt
att få facit genom en detaljerad visning av hur detta
imponerande stenparti ser ut i dag. Vid promenaden
i parken noterade någon deltagare lite elakt att inte
ens Solliden är förskonat från kirskål. Men med en
skillnad: På Solliden växer kirskål i skogen; hos oss i

Från Ölands Djurpark bar det av till Halltorps berömda
gästgiveri. Här åt vi en utsökt lunch. Barbro Hägg
tackades med noga utvalda viner av RREC via
undertecknad.
Det väldisciplinerade RREC-gänget avreste i kortege
vidare norrut till Sollidens Slott. Vi hade precis som vid

Stefan motsvarade helt våra högt ställda förväntningar. Vi fick se det mesta Solliden har att visa upp.

rabatten. Att döma av åhörarnas entusiasm över sina
nya kunskaper om trädgårdsskötsel kan förväntas att
det mycket snart dyker upp mönsterträdgårdar lite
varstans i södra Sverige.
Stefan uppskattade denna lördagseftermiddag
alldeles extra tackgåvan från RREC i form av viner.
Han skulle nämligen ha middag med vänner samma
kväll ”och era viner är bättre än dem jag tänkt bjuda
på”!
Så avslutades träffen med gott kaffe, där vi plussade

på med Sollidens specialkomponerade tårta. Pappa
till den tårtan är ingen mindre än Ingemar Erlandsson;
gift med chefen för Solliden; Gabriele RegenthalErlandsson.
Alla deltagarna föreföll nöjda med dagens träff och
såg fram emot nästa träff den 11 augusti med fokus
på Kulebo; en sevärdhet utöver det vanliga. Den
träffen avhandlas
utgåva
av Bulletinen.
63 i-senare
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Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge

Carl Kylberg
(1878-1952)

Auto Askim har drevet bilverksted siden 1937!
Vi leverer kvalitet. Fornøyde kunder kommer tilbake.
Vi har kompetanse på Rolls-Royce og Bentley-modeller opp til 1990.
Vi fører Castrol Classic motorolje, RR363 bremsevæske og har slitedeler
på lager. Vi skaffer også deler fra England raskt og rimelig.
Auto Askim ligger ved E18 i Østfold
- kun 5 mil fra Oslo og 3 mil fra
Svenskegrensen.
Forbered vårsesongen allerede på høsten
med avtale om reparasjoner og ettersyn.
”Stilleben med blå kruka” olja på duk, 56,5x46,5 cm

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

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

Vi köper och säljer konst!

Kontaktperson:

Svein Vikeby

svein.vikeby@auto-askim.no
Mollbrinks Konst Kungsgatan 43, Uppsala ● 018-148080 ● www.mollbrinks.se
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Annesofie & Thomas Pasfall

Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1977 eller før:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
525.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
560
815
1.005
1.192
1.372
1.571
1.816
2.059
2.178
2.495
2.790
kr. 1.386

Ansvar
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1978 til og med 1984:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko
1.378
2.007
2.472
2.934
3.375
3.866
4.467
5.065
5.357
6.138
kr. 4.153

Ansvar
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
kr.

0

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

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

Veteranforsikring Danmark

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

V

isst är det på tiden att vi för in
en nyhet i Bulletinen i form av
en Quiz. Det hela går ut på att
våra läsare ska aktiveras. Så för
att sätta litet fart på er alla, så har ni nu
chansen att vara med i vår gissningstävling.
Om det är lätt eller svårt är helt beroende
på vad ni har för kunskaper om Rolls-
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Royce historia.
Den här gången ska ni gissa (1) vilken
bilmodell det är på bilden. (Det räcker
inte att bara svara Rolls-Royce!) Kan ni
dessutom gissa (2) årsmodellen är det
en bonus. För att kamma hem full pott i
tävlingen ska ni dessutom gissa (3) vilken
känd engelsk karosserimakare som har

gjort den här ståtliga limousinekarossen.
Lätt eller svårt? Varför inte chansa? Skicka
in era svar omedelbert till redaktionen,
mejla det till
jan.segerfeldt@glocalnet.net
Självklart går det lika bra att mejla från
Norge eller Danmark som från Sverige.

Rätt svar kommer att belönas med ett
hedervärt omnämnande i nästa nummer
av Bulletinen. Det är alltså äran som
räknas här, så det blir inga exklusiva
utlandsresor eller skraplotter som vinst i
den här tävlingen!
Facit kommer i nästa nummer. Och
kanske en ny Quiz....?
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		MEDLEMSANNONSER

MEDLEMSANNONSER

Diverse Rolls-Royce dele sælges:
"7.00-19¨ dæk 10 stk, á kr. 1500,00

Rolls-Royce MPW Drophead Coupe (convertible)
Årg. 1969 RHD. Sælges som afhentningstilbud på nummerplader. RRén kører som en drøm, rigtig
god mekanik, motor & aut.gear er perfekt, super flot sortblå lak med flot sort indtræk og flot
valnødtræværk. Sort top skal renoveres/fastgøres med nyt træværk, kaleche ok. El.sæder og
el.ruder skal efterses, og AC virker ikke.

Fælgbånd og hjulkapsler kr. 1000,00
4 stk. fælge (til phantom tror jeg) kr. 4200
Lone Olsen Tlf. +45 21643340 / 28966411. Email: nhogolsen@gmail.com

Pris Dkr. Kr. 325.000
Otto Krogh Tlf. +45 26716500. Email: otto@ottokrogh.dk
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Var rädd om originaldelarna!

SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
Ordförande
Lars Nord
Tel 08-55 08 02 30, 070-395 75 58
chairman@rrec.se
Ordinarie ledamöter
Per Östlund Vice ordf/Annonser
Tel 070-537 43 30
per11@telia.com
Kai Adolfsson Kassör
Tel 08-745 48 78
treasurer@rrec.se

Ylva Nilsson, leg. tandläkare • Ann-Cathrin Carlsson, leg. tandsköterska •
Sylvia Östlund, leg. tandhygienist • Linda Tulldahl, leg. tandhygienist
www.kastanjekliniken.se
Östra Ågatan 39, Uppsala
tel. 018-13 80 12

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

Suppleanter
Ann-Christin Mårder
Tel 0708-53 20 22
ann-christin@marder.se
Rune Johansson
Tel 0485-380 08, 076-224 77 05
runepolis@hotmail.com
Lasse Amarald Teknisk samordnare
Tel 08-541 372 79, 070-777 40 35
lasse@brollopsbilar.se
Distriktsansvariga
Skåne, Halland
Göran Berg
kontaktperson If-försäkringar
Tel 08-765 31 03, 0431-366 531,
0708-10 81 18
göran.berg@rrec.se

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

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

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

Västra Götalands län
Kjell Lind Tel 070-982 02 55
kjell_lind@swipnet.se

Göteborg o Bohuslän
Sven-Erik Andersson Tel 0705-272916
sea@hedinsbil.se
Jönköpings-, Kronobergs- och Blekinge
län
Rolf Eriksson Tel 0706525630
genesmala@gmail.com
S StorStockholm, Södermanland,
Östergötland
Håkan Johansson
kontaktperson MHRF-försäkringar
Tel 070-590 55 58
varderingskonsult@hotmail.se
N StorStockholm, S Uppland,
Västmanland
Rune Sahlberg Tel 070-9975917
rune.sahlberg@telia.
com
N Uppland, Dalarna, Norrland
Robert Nironen Tel 070-399 17 65
robert@nironen.se

BESTYRELSEN RREC DANISH SECTION
Formand:
Ansvarsh redaktör
Jens Kjaerulff
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
email: familien@kjaerulff.net
Naestformand:
Henrik Kjaer
Kalundborgvej 204, Allerup, 4300 Holbaeck
tlf. 5944 0816, Mobil 2033 0816
email: hk@hkvvs.dk
Sekretaer:
Sören Markdal
Fredensvej 5, 8860 Ulstrup, Danmark
tlf. +45 8646 3616
email: sekretaer@rrec.dk

Kasserer:
Frank Frandsen
Alssundsvej 20, 6400 Sönderborg
tlf. 7448 6383
email: frankfrandsen@hotmail.com
Bank konto: 1551 6380336
Swift: DABADKKK
Bestyrelsemedlem:
Teknisk support
Kim Bögelund Larsen
Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 4147
tlf tid 1600-1800
email: kim@kimsvintagecars.dk
”The name ROLLS-ROYCE, the ROLLS-ROYCE Badge
and the linked RR Device are trademarks of RollsRoyce plc and are used by the Club under licence”

DEN NORSKE SEKSJONENS STYRE OG FUNKSJONAERER
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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SWEDISH SECTION

Formann
Åge Antonsen
Tlf. 975 77 464
E-Mail: age.ant.rrec.no@gmail.com

Styremedlem
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210
E-Mail: birk@statoil.co

Redaktør
Ivar Engerud
Tlf. 901 72 980
E-Mail: iengerud@online.no

Sekretær/Kasserer
Jens E Rønneberg
Tlf. 920 11 298
E-Mail: jensroen@online.no

Varamedlem
Jørn Viumdal
Tlf. 908 26 307
E-Mail: jorn.viumdal@biooffice.no

Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745

Styremedlem
Tom Brubak
Tlf. 908 38 670
E-Mail: Brubak@online.no

Varamedlem
Lars Ramsdal
Tlf. 403 09 000
E-Mail: lars.ramsdal@online.no

Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666
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NYA MEDLEMMAR
Den norske seksjonen
Tore Fagerlund, Majorstuveien 38, 0367 Oslo
Illkka Kantanen, Walki A/S Doasletta 3, 3408 Tranby
Vi önsker dere velkommen i RREC

Den svenska sektionen
Mats Bergström, Flyinge
Bentley Mulsanne Turbo 1983
Bengt Olceder, Mariefred
Bentley Continental GT Coupe, 2004
Juul Solli, Skara
Bentley Mulsanne, 1987
Sten Sundberg, Västra Frölunda
Rolls-Royce Camargue Mulliner&Park Ward, 1975
Anders Back, Billesholm
Rolls-Royce Silver Spur, 1985
Joel Berg, Högsby
Bentley Continental Flying Spur, 1963
Vi hälsar er hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av
klubbens arrangemang

Den Danske sektion

Massiva material
Naturliga ytor

Henrik Calum, Hals Ryttergård, Sønderskovvej 75, 9370 Hals.
Erik Christensen, Sognevej 91, Gundsømagle, 4000 Roskilde, Rolls-Royce Silver Wraith
II, årg. 1977
Vi ønsker jer velkommen i klubben og håber at I må få stor glæde af medlemskabet

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

79 - RREC Scandinavia

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB
Rolls-Royce 20 Hp Doctor Drop Head Coupé 1923.

Automobilia

!

Ett par Lucas P100 Head Lights I
nyskick. Perfekt till 30-tals RR eller
Bentley.
Mycket andra fina delar finns!

En riktig tidig 20 Hp med den mest attraktiva karosstypen i mycket fint
originalskick. Går perfekt och mycket lättkörd.

Rolls-Royce Camargue 1975.

Bilar till salu!
Rolls-Royce Phantom III

1937

Rolls-Royce 20 Hp DHC (illust.) 1923
Rolls-Royce Camargue (illust.)

1975

Rolls-Royce Silver Cloud 1

1958

Bentley R-typ

1952

MG TF 1 500 LHD

1955

MGA Twin Cam rally spec.

1959

Porsche 928 S4

1988

Aston Martin DB2/4

1954

Alfa Romeo GT 3,2

2005

Mycket fin originalbil med en RREC-ägare i 25 år. Nybesiktigad och
körklar.

Classic & Sport Car i Ulricehamn AB Adress: Stora Skottek, S-523 31 Ulricehamn, Sweden
Hemsida
www.classicsportcar.se
RREC
ScandinaviaTel.- 0046
80 321 416 08 Mob. 0046 709 820 255 E-mail. kjell_lind@swipnet.se

