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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Vi er nu allerede langt henne på ”sæ-
sonen” 2013, og kan glæde os over en 
dejlig sommer, hvor vi ikke har haft 
vejret som undskyldning for ikke at 
komme ud og lufte vore kære køretø-
jer.
En af årets største ”hittere” må bes-
temt være sommertræffet på Lyngs-
bækgård Gods, hvor Henrik & Vivi 
havde inviteret alle klubbens med-
lemmer til at komme til Lyngsbæk ved 
Ebeltoft, for at se den fantastiske sam-
ling af helt unikke og fine veteranbiler 
helt fra 1905 og frem til nu. De ca 110 
deltagende gæster fra nær og fjern fik 
sig en på opleveren, idet der var sat alt 
ind på, at vi skulle føle os godt tilpas. 
Vi takker for de flotte hvide solkasket-
ter med RR-og B- logo, som blev udle-
veret til alle deltagerne. De kom lige i 
rette tid i den strålende sol under mid-
dagen på gårdspladsen. Omgivelserne 
skinnede, vejret strålede, og bilerne, 
som medlemmerne var ankommet i, 
blandede sig med mange af Henriks 
& Vivis pragtkøretøjer, og udgjorde 
et fantastisk spændende syn for bi-
lenthusiaster som os. Alle blev budt 
på en ”Light Lunch”, der var tilberedt 
af kokkene Wasim Halil og hans team, 
fra Molskroen, hvilket bestød, at vi fik 
en kulinarisk oplevelse af de helt store 
med gode vine og øl og vand ad libi-

tum. Vi takker på klubbens vegne, for 
et meget flot arrangement, som må 
siges at overgå enhver tænkelig drøm. 
Se mere herom i artiklen inde i bladet.
Vi takker også Rodins Auto i Sverige 
for invitation til ”Garagetræf” den 6.-
7. september i Trollhättan, og håber at 
også mange deltagere fra Danmark 
tog del i besøget.
Allerede den 14-15. september mødes 
en gruppe på ca. 30 deltagere igen på 
Munkebo kro, tæt ved Odense, for at 
afholde et efterårsarrangement, ar-
rangeret af Ejeren af kroen, Ludwig 
Breckmann, med kulinariske glæder 
og hyggeligt samvær samt lidt ”pa-
radekørsel” i omgivelserne omkring 
Odense. Herom mere i næste nummer.
Den 19. oktober, afholdes det årlige 
”Teknisk Seminar” hos Kaj & Kille Si-
monsen, Tåstrup, hvor vi også kan rode 
med køretøjerne, samt få et hyggeligt 
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Bäste Medlem,
Tiden går så fort och vi är redan inne i 
hösten efter en fantastisk sommar med 
massor av aktiviteter. Speciellt tänker 
jag på vårt mycket lyckade årsmötes-
rally i Glasrike med ca 100 personer. 
Fantastiskt fint arrangerat av Mona-
Lisa och Derek Illingworth tillsammans 
med Rolf Eriksson.

Och när ni läser detta har vi just avver-
kat vårt internationella rally i Schwarz-
wald i Sydtyskland och Österrike. Mer 
om det i nästa Bulletin.

En eloge också till våra distriktsansvari-
ga som fått till många trevliga arrang-
emang runt om i vårt avlånga land.
Vi sprider med alla dessa träffar och ak-
tiviteter mycket goodwill om vår klubb, 
vilket visar sig i att vi har en positiv 
trend i utvecklingen av medlemsanta-
let.

När vi nu går in i hösten finns möjlighe-
ten att träffas på våra luncher som ord-
nas i Stockholm och Göteborg och som 
avslutas med julluncherna i december.
Än är dock inte säsongen helt slut, 
några fina dagar har vi förhoppningsvis 
kvar så vi kan ta ut våra kära bilar och 
njuta av en åktur innan vintermörkret 
gör sitt intåg.

Under hösten och vintern finns också 
flera stora bilmässor ute i Europa, en 
del helt specialiserade på äldre bilar, 

reservdelar och tillbehör. Att besöka en 
av dessa mässor kan vara jättetrevligt 
och en injektion inför nästa års säsong.
Många har säkert också lite pyssel 
med renovering, service och repara-
tioner av bilen/bilarna nu när vi går in 
i lågsäsongen.

Håll koll på Kalendern på hemsidan, 
kanske dyker det upp ytterligare akti-
viteter!

Med de bästa Entusiasthälsningar
 
Lars Nord
Ordförande RREC svenska sektionen
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Jeg skrev i forrige leder at sommer 
kommer … nyt den … og at vi skulle 
treffes i august. Alt stemte! Sommer 
kom … jeg har nytt den … og jeg traff 
mange av dere i august.

«Rollsen» burde kjørt tur hver eneste 
dag i hele juli og august, og det hadde 
den fått gjøre dersom jeg ikke hadde 
hatt en båt som heter «Slowfox».  Det 
var nok den som fikk mest oppmerk-
somhet denne fantastiske sommeren. 
Men noen turer har det da blitt, og to 
av mine turer kan dere se bilder fra på 
vår Facebook gruppe. Gledelig er det at 
flere og flere finner frem til denne si-
den og setter inn bilder og tekst. Kjære 
medlemmer … det er ikke vanskelig å 
sette inn bilder og tekst på Facebook 
så kom igjen.
Er dere det minste usikre på hvordan 
det gjøres, så ring til vår Facebook 
gruppesjef, Tom Brubak.

Og en ting til … når det oppfordres til å 
bli med på turer så heng dere på. Bedre 
mulighet til å bli kjent med medlem-
mene i klubben finnes ikke. Det er jo 
rundt bilene den gode praten kommer 
i gang.

Hyggelige samtaler ble det også un-
der Rally Drammen. Vi var over 50 per-
soner i 23 biler som hygget seg siste 
helgen i august med variert program. 
Takk til John, Rune og Vidar for fint og 
knirkefritt gjennomført program. Se 
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egen reportasje fra Rally annet sted i 
bladet.

Under Rallyet hadde vi som i tidligere 
år, vårt årsmøte. Dette forløp i beha-
gelighet og med god stemning. Års-
møtet godkjente både årsmelding og 
regnskap. Det bestemte også at neste 
års Rally skulle foregå i Rjukantrak-
tene og med John Ausland som rally-
general. I 2015 skal vi til Grimstadom-
rådet og her skal Oddvar Birkedal lose 
oss rundt. Men før det har Arne Sol-
haug tatt oss med til England for å be-
søke Crewe, Hunt House og museer i 
samme område. Det var 8 stykker som 
viste interesse under møtet og Arne 
vet at flere er interessert. Tidspunktet 
blir på våren 2014.

Kjære medlemmer.

rrec scandinavia 4

Etter seks år som formann overlater 
Åge Antonsen ledelsen av den Norske seksjonen i 

RREC til Oddvar Birkedal.

rrec scandinavia 5

Kontingent økning ble også vedtatt 
og kontingentforslag fra styret ble 
av årsmøtet øket med hundre kro-
ner ekstra. Kontingenten for 2014 blir 
da kr. 1.300,- Som jeg har skrevet om 
i tidligere ledere, påklaget vi at RREC 
hadde bestemt en økning på over 20 
% i avgiften til dem. Når har vi lykkes 
med å få til en reduksjon i avgiften til 
dem kan det virke litt unødvendig å 
øke avgiften så kraftig i vår seksjon.
Økningen kan forklares med at vår 
kontingent har stått stille en lang 
stund, og at årsmøtet ønsket at denne 
hevingen til dels skulle gi seksjonen 
en større kapital, sikre at vi kunne fort-
sette med vår Skandinaviske Bulletin, 
og at økninger i kontingent nå ligger 
et godt stykke frem i tid.

På årsmøter er det også valg. Jeg har 
signalisert i lang tid at forordninger 
i RREC om at formann ikke skal sitte 
i mer enn tre perioder, er en god ord-
ning. 

Derfor er jeg svært tilfreds med at 
jeg etter seks år som formann nå kan 
overlate ansvaret for vår Norske Seks-
jon av RREC til Oddvar Birkedal.

Jeg vil fortsett i styret ett år til som 
varamedlem. Dette mest for å bidra 
med overføring av kontakter og andre 
praktiske detaljer.
Jeg takker dere alle sammen for seks 
hyggelige år og berømmer og takker 
alle som har bidratt til den fine utvik-
ling som vår seksjon har hatt de siste 
årene. (Nå er vi 116 medlemmer)

Pass godt på dere selv, ta vel imot 
Oddvar og ønsk dere en flott høst.
For vi har vel «hevd» på det nå etter 
den fine sommeren vi har hatt.

Med de aller beste hilsener
    
Åge Antonsen
Past Chairman RREC Norwegian Section

samvær med overnatningsmulighed 
i nærheden. Henv. Til formanden, for 
tilmelding.
Vi kan også allerede meddele at den 
snart flerårige tradition: ”Mortens Af-
ten” på Risbyholm Gods, Havdrup  på 
Sjælland, i år afholdes et par dage før, 
altså  lørdag den 9. november, hvor vi 
håber at mange vil deltage, når det nu 
er en lørdag. Se arrangementsgskalen-
der. Tilmelding til formanden.
Vi gør opmærksom på, at vi stadig-
væk efterlyser E-mailadresser og tele-
fonnummer fra de medlemmer, som 

gerne vil kunne adviseres med infor-
mation om pludseligt opståede ar-
rangementer og lign.
I kan til enhver tid skrive til forman-
dens e-mail: familien@kjaerulff.net, 
og blot bede om at vi registrerer Jeres 
adresse, så kan vi kontakte jer væsent-
ligt hurtigere og billigere, end med 
sneglepost.

Beste hilsener
    
Jens Kjaerulff
Formand RREC Danish Section

Forts. fra sid 2
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Varje månad: Luncherna i Stockholm
Belgobaren i Freys Hotel kl. 12.30 första måndagen i månaden. 
för anmälan ring till Nils Vetterlein, tel 08-717 23 53, mobil 070-598 72 30.
Varje månad: Luncherna i Göteborg
Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 66.

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

Meddelande från distriktsansvarige kalle giertz
Kanske vill du själv ordna en aktivitet? Hör av dig till mig! Tfn 0705 229258 eller maila kalle.
giertz@telia.com

Teknisk Seminar, Sjælland, se hjemmesiden rrec.dk    Lørdag 19. okt.
 – søndag 20. okt.
Mortens aften på Risbyholm Gods, 4622 Havdrup     Lørdag den 9. November

Mer information kommer i nästa nummer av Bulletinen.

Kommande Rallyn och Arrangemang
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7 dec.  Jullunch på Torpa pensionat, Torpa vägen 4, Södertälje. Pensionatet ligger 
vackert vid Torpaviken bredvid Södertälje Båtsällskaps hemmahamn. Kostnaden är 
270 kr inkl. lättöl eller vatten samt kaffe och kaka. Anmälan senast 15 november till 
Lars Nord tel.070-3957558 eller mail:  chairman@rrec.se
14 december Julbord på Sjömagasinet i Göteborg, kontaktperson: Claes-Thure Flinck 
tel 031-93 00 66

Medlem som har uppnått tio års medlemskap får på egen bekostnad 
ansöka om sin 10 years membership badge direkt från Hunt House i 
England. 
När det däremot gäller 20-, 30-, 40-, 50 years badge kommer de som 
har uppnått kvalifikationstiden att få sina badges genom klubben i 
Sverige.

NOTICE BOARD
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RREC Svenska sektionen har utsett distrikts-
ansvariga (DA) för att hålla i klubbens lokala 
arrangemang. För att ge alla DA var sin per-
sonliga presentation ställer vi sex frågor och 
redovisar svaren i Bulletinen. Först ut är Rune 
Johansson, DA för Kalmar län/Öland.

Vilket geografiskt område ansvarar du som 
DA för?
Sedan flytten till Öland i början av 2011 ansva-
rar jag för Kalmar län. Öland utgör en viktig 
del av länet, eftersom öns RREC-medlemmar 
äger bortåt 10-talet RR och Bentley.   
Vad vill du åstadkomma som DA?
Under min tid i Värmland fick jag förtroendet 
av styrelsen för RREC-Sverige att dra upp rikt-
linjerna för distriktsindelningen. Vi var över-
ens om att underlätta lokala arrangemang i 
syfte att öka kontakterna mellan medlemmar-
na samt sprida kunskap om vår hobby. Denna 
målsättning känner jag att vi levt upp till på ett 
bra sätt i mitt distrikt. RREC-medlemmarna 
har uppskattat träffarna och har deltagit näs-
tan mangrant på flertalet hittills.
Vad har du genomfört hittills som DA?
Fyra träffar har genomförts. Dessa har tagit 

oss till Sollidens Slott (2 ggr), Ölands Djur-
park, Kulebo och till Svensknabben med Villa 
Solbacken; släkten Jeanssons gamla parad-
ställe. Därutöver har en mängd stopp gjorts; 
främst på Öland.   
Har du något kommande DA-arrangemang 
som du redan nu vill berätta om?
Det finns långt gångna planer på 3-4 mycket 
intressanta resmål. Men inget är helt bestämt 
än. Jag räknar med två träffar under 2014, som 
jag tror ska göra medlemmarna nöjda.   
Hur får medlemmarna i ditt DA-område 
lättast kontakt med dig?
Vi har regelbunden kontakt via mail; runepo-
lis@hotmail.com. Men även telefon
går förstås bra; 0485-38008, 076-2247705.

Har du någon mer DA-fråga du vill ta upp?
För kommande träffar vore det roligt om vi 
kunde åstadkomma lite större ”överlappning” 
mellan distrikten. T.ex. känns det frestande att 
deltaga på träffar i ganska närbelägna Skåne. 
Och jag har sagt det tidigare och upprepar nu: 
Välkomna till Kalmar län, alla RREC-med-
lemmar! Är du på sommarutflykt med finbi-
len; tveka inte att höra av dig för miniträff!
 

Sex 
frågor
till DA
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Mollbrinks Konst ● Kungsgatan 43, Uppsala ● 018-148080 ● www.mollbrinks.se 

ANDERS ZORN 
(1860 - 1920)  

”Spanjorskan”  
17,5x11,9 cm, utförd år 1884, signerad 

Vi köper och säljer konst 



rrec scandinavia 10

Fem bilar med tio passagerare samlades vid 
Jürss Mejeri i Flen. Där mötte Kerstin och 
Claes Jürss. De hade startat mejeriet 2004 och 
har nu arbetat upp ett stabilt gott renommé för 
sina goda ostar. Claes Jürss guidade oss genom 
lokalerna, en f.d. institutions storkök, och 
berättade inspirerat om hur de med många 
vedermödor konverterade det till ett mejeri 
för osttillverkning. Han gav oss också en god 
inblick i hur de tillverkar ost. Kerstin var un-
der tiden sysselsatt i butiken: Trots en ständig 
tillströmning av kunder hann hon plocka ihop 
en vagn med smakprov.  När vi smakat, hand-
lade vi av de många goda blåmögel-, vitmögel- 
och kittostarna. 
Från Flen körde vi de tre milen till Grytsbergs 
Säteri där Lars von Stockenström och Helen 
Elmgren mötte. Lars anvisade parkering fram-
för sitt nybyggda hem. Grytbergs Säteri har 
gått i släkten under flera generationer. 

Utfärd till Flen och Grytsbergs Säteri 
den 11 maj 2013.

Det hörde före senaste arvsskifte till Ånham-
mar, som ligger några km därifrån.
Gnesta golfklubb har flyttat till Grytsberg. 
Där ordnas också bröllop och andra evene-
mang. På väg till bistron och lunchen visade 
Lars sina låga snabba bilar av modernt snitt. 
Bistron är inrymd i en tidigare stor ekonomi-
byggnad, där det också finns utrymmen för 
utställningar, konserter m.m. I en del var det 
mycket högt till tak. det kallades följdriktigt 
för Katedralen. Vid och efter lunch kunde vi 
studera konst av Inger och Lasse Åberg samt 
Marianne Lundgren.
Några av oss avslutade träffen med att köra 
förbi det vackra Ånhammar på hemväg.
Ett stort tack till Bodil Askengren och Carl 
Lagercrantz som initierat utfärden med besö-
ket i Flen och till Helen Elmgren, MHRF, som 
ledde oss till Grytsbergs Säteri.
Kalle Giertz



Vi samlades vid Håslövs kyrka där arrangören av söndagsturen, Kenneth Pilo tog emot oss. Efter introduktion gick färden 
först till Hallongården. En liten vacker Skånsk gård där man bl. a. odlar hallon. Vi drack kaffe och och åt Hallon Muf    ns,
och handlade fantastiska, stora Hallon.  

Dagen till ära hade Christian Söderström tagit fram familjens R-Type Continental, en raritet som man sällan får se i sverige.
Vi körde i karavan genom det underbara Skånska landskapet till nästa anhalt, Gamla Mejeriet vid V. Värlinge där man kan 
hitta Engelska inredningsdetaljer, som element och badrumsutrustning. Det är ansträngande att vara på biltur, så nu hade 
 

vi blivit hungriga, och begav oss till Smygehuk för att äta lunch. Rökeriet i hamnen serverade en tallrik med smått och gott 
från havet som vi avnjöt i det vackra vädret. Våra bilar väckte berättigad uppmärksamhet där de stod uppställda i hamnen.  

fi

Bland Skånska Slott & Herresäten 
 
Bland Skånska Slott & Herresäten 
 

Dagens huvudbegivenhet var 
ett besök med guidad tur på 
Svaneholms slott. 
Vi togs emot av en av våra guider, 
i tidstypiska kläder.
Det var en mycket lärorik tur
med många spännande och 
intressanta historier.
Det blev en stilig formation med
alla bilarna på slottsuppfarten.
Som avslutning blev vi guidade
om innehållet i bagageluckan
på Eric Mårtenssons Volvo PV.
lika originellt och innehålls-
rikt som denne legendariske
folkbildare.
Så bar det hemåt efter en 
härlig och välorganiserad träff.  

Christer Byhr. Foto, Göran Berg & CB



Bentley R-Type Continental gjordes bara i 207 ex (prototypen Olga 
oräknad) varav 192 har fastback-kaross från H J Mulliner. Nu är dessa 
bland de mest eftertraktade efterkrigs-Bentley och priserna har gått 
stadigt uppåt de senaste åren. Det var bara några få år sedan man 
fick betala 3-4 miljoner kr för ett fint exemplar på den internationella 
marknaden.
Auktionsfirman Goodings & Company höll auktion i Pebble Beach i 
augusti år och bland de attraktiva objekten fanns en R-Type Continen-
tal, chassi no BC5LD, body no 5711 och av 1954 års modell. 

$1 980 000 

Det här exemplaret utrustades med 4,9 litersmotorn och är nr 2 i till-
verkningsordningen med vänsterstyrning och centralt placerad golv-
växelspak, en typisk exportmodell som gick till USA. Originalfärgen 
var mörkgrön utvändigt och invändigt, Färgställningarna har behållits 
när den renoverades hos Vantage Motorworks i Florida. I de Concours-
tävlingar den har ställt upp efter renoveringen har den alltid tagit hem 
en förstaplats med klassegrar på Amelia Island, Pebble Beach, Meadow 
Brook och Quial Motorsports Gathering. Den kommer med ett Conti-
nental Touring Spares kit, Revelation resväskor, original instruktions-
bok och köpehandlingar.
Även mot den bakgrunden var utropspriset satt väldigt högt, $ 1 750 
000. Detta hindrade inte att slutpriset blev ännu högre och den såldes 
för $ 1 980 000, vilket i dagens valuta motsvarar 12,8 miljoner kr! Var-
för köpte jag inte en när de låg på 3 milj kr? Jan Segerfeldt



Den stora utställningen Tjolöholm Classic Car 
Show som i år hölls för 20:e gången sprudlade 
som vanligt av full aktivitet. 
Man räknade till ungefär 1 200 utställningsfor-
don och 10 000-tals personer som hade kommit 
för att se denna årligen återkommande utställ-
ning. Det gör den till en av de största i Sverige. 
Här kan man se mängder av fantastiska bilar 
från förra seklets början och fram till 2013.
Tack och lov fanns det fler Rolls-Royce- och 
Bentleybilar på plats på den stora utställningen 
även om de hade valt att ställa ut sina bilar på 
andra montrar än RREC:s.
En bil av det mer kontroversiella slaget är Dan 
S-born Engineerings dunderklump, en Bentley 
Racing Special baserad på ett Bentley S-chassi 
cirka 1957 med automatväxlad originalsexa och 
en fantasikaross som väl närmast ut som om 
den har gjorts av diverse återvinningsmaterial. 
Vitsen med en sådan nedbantad racingkropp är 
att den inte ska väga särskilt mycket. Därmed 

Bara två bentley och en rolls-
royce på gräsmattan hos rrec:s klubb-
monter. Litet ensamt och ynkligt! Var 
fanns alla rrec-medlemmar den här 
majdagen? Var det något fel på vädret? 
Nej det var det verkligen inte.
 Vi hade plats för betydligt fler bilar, 
så vår stora reserverade gräsyta såg 
ängsligt gles ut bakom de tre närva-
rande bilarna, kjell linds rolls-royce 
silver cloud 1965, ola germundssons 
bentley arnage saloon 1999 och christer 
byhrs bentley t saloon 1975. 
Så tack kjell, ola och christer för att 
ni kom. Utan er närvaro hade det inte 
blivit någon representation alls från 
klubben.

TJOLÖHOLM 2013
Jan Segerfeldt

kan man få fram en bil med exceptionella pre-
standa. Dan Sverneborn säger själv att man får 
en känsla av att sitta i ett flygplan från 1920-ta-
let. Fartupplevelsen är något alldeles extraordi-
närt. Okej, den är inte särskilt vacker men man 
kan tänka sig att den går som en skållad råtta!
Några Rolls-Royce och Bentleybilar hade körts 
till Tjolöholm av icke klubbmedlemmar. En så-
dan var den silverfärgade Rolls-Royce Silver 
Cloud III från 1963 som ägs av BE:s Åkeri AB i 
Landvetter. Motala Motormuseum Förvaltnings 
AB hade ställt upp sin egen högerstyrda Rolls-
Royce Silver Shadow convertible 1968 som fy-
siskt stöd med framaxeln för sin reklamflagga 
för museiverksamheten. En vit ganska ovanlig 
Rolls-Royce Corniche Fixed Head Coupé från 1971 
skymtade också bland publikbilarna.
Uppe i luften över utställningsområdet cirk-
lade en Vickers Supermarine Spitfire Mark XVI 
från 1945. Spitfireplanen som räddade England 
från Hitler drevs normalt av Merlin-motorer 

från Rolls-Royce men i just detta exemplar sit-
ter en Packard Merlin-motor, tillverkad på licens 
i USA. En original Merlin-motor från Rolls-Royce 
fanns dock på marken. Det genomträngande 
dånet när den stationära motorn startades upp, 
förgyllde tillvaron för många av oss som flocka-
des runt den. Tänk er 27 liters cylindervolym 
och 1 390 hästkrafter utan avgasljuddämpning. 
Motorn satt en gång i det Lancasterplan som 
landade i Kalmar i augusti 1944 och blev kvar i 
Sverige tills det skrotades efter kriget. En svensk 
skola köpte en av motorerna för 700 kr. Det är 
den som nu i renoverat skick ägs av Flygvapen-
museet och ibland torrkörs inför en förtrollad 
publik.
Så även om uppställningen från klubbens sida 
var något mager denna gång, så fanns det 
gott om Rolls-Royceprodukter på Tjolöholms-
utställningen. Dessutom fick vi ett bra tillfälle 
att ”provköra” klubbens nya flagga för första 
gången!
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GranTurismo

Jag satte AC:n nära max och njöt av den iskalla 
luften som sköt in i kupén medan jag väntade 
på att de andra förarna skulle inta sina platser. 
Vi stod på Förenade Bils enorma parkering ut-
anför Malmö och väntade på startskottet för 
att sätta igång. Det som skulle sättas igång var 
en lång kortege av 150 bilar som skulle köra på 
små slingriga vägar, från Malmö ner till Ska-
nör och Falsterbo. Vi skulle till SFGTS, eller 
Skanör Falsterbo Gran Turismo Show som är 
det fulla namnet och som är en bilutställning 
som hålls varje år i Skanör och Falsterbo.

Eftersom jag själv bor i Falsterbo hade jag re-
dan åkt på de slingriga vägarna en gång den 
här dagen när jag skulle in till Malmö, men 
som alla som tycker om att köra bil vet är 
det här med små slingriga vägar en torr, solig 
söndagsmorgon i ett böljande landskap, något 
av det bästa som finns, så jag såg riktigt fram 
emot färden.

Jag hörde tydligt mullret från åskan igen trots 
att det knappt fanns ett moln på himlen. Men 
åskan var inte riktig. Det var bara delar av 

Olle Davidson

Skanör Falsterbo

Ferrariklubben som började värma upp sina 
bullrande motorer, och rätta in sig i det långa 
ledet. De rödglänsande Ferraribilarna omgavs 
av mer och mer dallrande hetluft ju längre 
motorerna gick, och snart såg bilarna ut som 
något från ett naturprogram om Kalahari-
öknen, men sällsynta rovdjur som nätt och 
jämnt syns genom den vibrerande ökenluften. 
 
Alla bilar jag kunde se i kortegen var nytvät-
tade och nyvaxade och det var en riktigt im-
ponerande syn i den klara morgonsolen.

Själv hade jag förberett mig för dagens utställ-
ning genom att använda minst en liter av Häx-
ans polermedel och fått alla kromdetaljer på 
min egen bil att riktigt skina och gnistra. Jag 
har en Bentley från 90-talet, så det finns en hel 
del krom att gnugga på, och eftersom kylaren 
på en Bentley är i princip lika hög som en hel 
Ferrari så var det faktiskt ganska enkelt att 
glänsa ikapp med de låga italienska sportbilar-
na framför mig denna tidiga sommarmorgon.

Så småningom hade alla hittat sin plats i kor-

show 2013
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tegen och så bar det av genom små kyrkbyar 
och gårdar, på smala kurviga vägar, söderut 
mot Skanör och Falsterbo. Ni som varit i Ska-
nör vet att det finns tre gator där. Ena gatan 
ligger mellan de andra två och heter därför 
Mellangatan. En gata ligger sedan till vänster 
och heter Västergatan, eller Vänstergatan om 
man vill, och den som är kvar ligger till hö-
ger och heter Östergatan, eller Högergatan om 
man vill förenkla det. 

Dagen till ära hade Östergatan stängts av 
och alla bilar som skulle ställas ut parkerade 
utmed ena sidan av vägen. Nästan en hel ki-
lometer av vackra och ovanliga bilar raddade 
upp sig bland gatans korsvirkeshus och tjocka 
små pilträd. Där fanns gamla Ferrari och nya 
Ferrari, Porschar och Maserati, Saabar av 
alla de slag, från de allra första till de kanske 
sista, och det mesta däremellan. Bland de nya 
bekantskaperna för mig var bl.a. en otroligt 
vacker och charmig Borgward Isabella från 
-62. Den var det ett nöje att både se och höra.
 
Som sig bör fanns det också en Rolls-Royce 

och en Bentley representerade på showen 
med en Phantom V( tror jag) och underteck-
nades Bentley, som är en Bentley Eight från 
-91. Ingen bilutställning värd namnet skulle 
ju vara komplett utan att ha åtminstone några 
Crewe-tillverkade bilar på programmet.

Ungefär halvvägs ner på Östergatan fanns det 
några tält där man kunde få i sig lite mat, och i 
bortre änden av gatan hade Förenade Bil slagit 
upp ett stort läger med ett eget tält och BMW-
bilar för både stora och små. För riktigt små 
barn, 2-6 år, fanns små elbilar att köra på en 
liten bana. För lite större barn fanns en körsi-
mulator där man kunde köra lite fortare, och 
själv välja bana.

För de ännu större barnen, de som var över 18 
och hade körkort, fanns allt ifrån lilla 100-se-
rien till muskedunder som M5 och M6 att ta 
på en liten provtur. Allt som allt hade BMW 
tagit med sig 17 olika modeller för provkör-
ning för dem som hade lust.
 
Det riktigt fina i kråksången just den här da-
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gen var att Förenade Bil donerade 100 kr till 
Barncancerfonden för varje fullförd provkör-
ning. I ett idogt försök att stödja forskningen 
så mycket som jag någonsin kunde provkörde 
jag givetvis så många bilar jag bara hann med 
under den här dagen.

Som ensam utställare av Bentley hade jag 
dock ett litet problem. Jag ville helst framstå 
som avslappnad och elegant, och gärna verka 
som om det var enkelt och bekvämt att ställa 
ut min Bentley trots värmen den här dagen.

Solen stod högt på himlen och gassade obarm-
härtigt med nästan 30 graders värme på den 
vindstilla Östergatan. Jag kände hur svetten 
började rinna utmed ryggen och jag längtade 
intensivt efter en iskall läsk. De flesta andra 
utställare hade redan sökt sig till den skugga 
som fanns under gatans små träd och satt nu 
och flämtade i värmen. 

När det till sist blivit nästan olidligt hett i den 
sydskånska middagssolen, bestämde jag mig, 
på bästa James Bond-manér, för att det var 
dags att ta fram mitt hemliga vapen i jakten på 
avslappnad elegans. Innan jag åkte hemifrån 
hade jag nämligen, slugt nog, enligt mig själv 
åtminstone, ställt in en stor plastlåda med 
cocacola-burkar i bagaget på Bentleyn, och 
sedan täckt alla burkarna med flera skovlar 
krossad is. 

När det nu blev som varmast kunde jag elegant 
och avslappnat öppna bagaget och ta fram en 
immande, iskall läsk till mina medutställares 
stora förvåning. Jag hörde också några av de 
förbipasserande besökarna viska bland sig 
själva att den där Bentleyn hade en jättestor 
inbyggd kyl som fungerade fast motorn inte 
var på och som höll nästan hur många drickor 
som helst.

Om ni någon gång i höst stöter på en person 
som vet att Bentley-bilar har stora kalla kyl-
skåp som fungerar timme efter timme utan att 
motorn är på och har plats för hur många liter 
läsk som helst, så vet ni nu var den historien 
har sin början.

Bilutställningen var väldigt välbesökt och 
enormt uppskattad av både besökare och ut-
ställare. Sommartid är Skanör och Falsterbo 
något av en semesteridyll, och det enda som är 
bättre än en semesteridyll för en bilentusiast 
är väl en semesteridyll fylld med hundratals 
riktigt fina och sällsynta automobiler.
 
Och om ni råkar ha vägarna förbi första hel-
gen i augusti nästa år kan ni ju passa på att 
titta in och njuta av lite ovanliga bilar, lite 
skånsk sommarsol, och kanske ett par burkar 
iskall läsk.

Många bilhälsningar, och kör försiktigt!
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AGM 
KOSTA 2013

Text: Mona-Lisa Illingworth Foto:Jan Segerfeldt

En härlig samling av 49 bilar hade anslutit sig 
till detta event, från den äldsta en Rolls-Royce 
20/25 1933 till den modernaste Bentley Con-
tinental Flying Spur 2007! Vi var även mycket 
glada att välkomna två ekipage från grannsek-
tionen Danmark!
På fredagseftermiddagen började de första bi-
larna rulla in och checkades in i hotellrum och 

avbockades på ”rallylistan” - det blev tid till en 
liten aperitif på uteserveringen i det härliga 
sommarvädret, innan kvällens evenemang. 
Under tiden öppnades dörrarna till hotellets 
vestibul, där Kjell Lind parkerade sin vackra 
gamla Bentley 3 1/2 litre Park Ward drophead 
coupe 1935 för allmänt beskådande under hel-
gen till hotellgästernas och besökarnas glädje.

Så var det dags den 31 maj till 2 juni 2013 för årets årsmöte med rally, 
eller AGM som det kallas annorstädes i RREC-kretsar. Detta årets valda 
plats var Kosta i Glasriket i mörkaste Småland men med ett av de att-
raktivaste hotellen på mils avstånd - för en konstuppskattare var det en 
fröjd för ögat, vilket ju gick hand i hand med de fina bilmodellerna som 
parkerades runtomkring och framför hotellet. En weekendupplevelse för 
det vackra!
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Kl. 19.00 promenerade vi i samlad trupp över 
till en av ”hyttorna” för kvällens middag kall-
lad ”hyttsill”, vilket var för många av oss något 
okänt. Vi fick förklaringen när vi satt oss ned 
vid långborden som var uppdukade för oss; 
hyttsill är en gammal tradition i Glasriket som 
går tillbaka till tiden när hyttan också var byg-
dens samlingspunkt. Här bjuds det kvällstid 
på: Sill - isterband - stekt fläsk - bakad pota-
tis - lingon - smör och bröd och naturligtvis 
- ostkaka! Dessutom underhållning - förutom 
att laga mat, var kockarna hejare på att spela 
och sjunga - samt glasblåsning på mästarnivå!

Vi blev överraskade då, på Kjell Anderssons 
initiativ, en av glasblåsarna tog på sig att göra 
en ”Flying Lady” i glas och hon gjorde det med 
succé! Ladyn skall ”putsas” på lite och mon-
teras på en marmorplatta för att sedan bli en 
av svenska sektionens ” trophy” i något sam-
manhang. Den idén/beslutet arbetas det på 
för närvarande och kommer förmodligen att 
presenteras vid nästa årsmöte 2014 (vilket blir 
förlagt till Dömle Herrgård, Deje i Värmland 
för informations skull). Mätta och belåtna och 
upplivade efter kvällens event, drog vi oss så 
småningom tillbaka till hotellet - några avslu-
tade kvällen i den helt fantastiska glasbaren, 
medan andra föredrog att ”knyta benhögen”.

Rummen på Kosta Arthotell har alla en de-
sign av de sju konstnärer som verkar vid Kosta 

glasbruk, korridorerna på hotellet har alla en 
”historia” om varje konstnär. Vi hade nöjet 
att vandra längst Anna Ehrner’s korridor! Vi 
hade även nöjet att ha Annas deltagande un-
der denna helg, tillsammans med sin make 
Rolf  Eriksson, disktriktsansvarig för denna 
del av Sverige och en absolut tillgång för den-
na organisation av Glasrikerallyt!

Lördagen kom med fantastiskt sommarvä-
der och efter en smaklig frukostbuffé, gav vi 
oss iväg i konvoj för att köra till Växjö, där vi 
hade en ”träff ” med landshövdingen Chris-
tina Alsér på Residenset, och skulle parkera 
vackert på torget framför denna byggnad. 
Ola Germundsson, som på tidigare rally, har 
varit en stor tillgång för att ordna parkering 
och få alla bilar att köra dit de ska, sändes i 
förväg för att kolla upp torget. Ve och fasa! 
Vi fick per telefon veta att barrikaderna runt 
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torget hade tagits bort och marknadsstånden 
och bilar hade tagit upp mesta delen av det 
som vi hade reserverat (och dessutom betalat 
för att få parkera där). Vad göra? Här hade vi 
nu 49 bilar i en rad att ta genom staden och 
parkera - nånstans? Ola lyckades få några av 
de första bilarna att ta de platser som fanns på 
torget, resten av oss fick köra ner till åstran-
den och parkera där. Stor besvikelse förstås att 
planeringen inte fungerade - men det löste sig 
dock på annat vis. Nåväl, vi kom i alla fall iväg, 
något sena, till landshövdingens förmiddags-
kaffe och fick höra hennes berättelse om Växjö 
och hur hennes jobb är.
Innan vi tackade för oss, så presenterades hon 
med en ”rallytallrik” och en blomsterkvast av 
ordföranden Lars Nord, som ett minne av vår 
visit. 

Efter detta kunde vi gå till Glasmuseet och tit-
ta, för att senare ta en lunch på Stadshotellet, 
där musikkåren hade ställt upp sig och spe-
lade, bl.a som tribut till oss ”King of the Road”.

Vi drog oss på eftermiddagen tillbaka till 
Kosta Arthotell - det var galakväll och man 
behövde ”putsa skalet” och klä upp sig för 
kvällens event. Vi mötte upp i den vackra glas-
baren och tågade sedan in i matsalen för gala-
middag med vin inkluderat! Bandet ”Två och 
en halv” spelade upp och underhöll oss med 
musik både under och efter middagen.

Under middagen blev det dock tid till lite 
paus mellan rätterna, som gav tid för diverse 

tal och prisutdelning.  Hotellets personal hade 
valt ”sin favoritbil” och vinnaren där blev vår 
förre ordföranden Göran Berg för sin Rolls-
Royce Silver Wraith James Young 1957 och 
han erhöll klubbens vandringspris - som nå-
gon lycklig vinnare tar över nästa år! Andra 
priset gick till ”den äldsta deltagande bilen”  
RR 20/25 HP 1933, som till hör Christian Ku-
gelberg - hans pris bestod av ett vackert de-
signat glas av Anna Ehrner. Tredjepristagaren 
Hans Larsson erhöll ett vackert glas designad 
av samma konstnär, för längsta körsträckan 
med sin Rolls-Royce Silver Shadow 1974. Som 
seden bjuder hade Rohdins donerat generöst 
med priser även detta år och genom lottdrag-
ning delades dessa ut. När allt detta var klart, 
så blev det utdelning av ”rallytallrikar” med 
motiv från  årets rallyplats, generöst spons-
rat av våra engelska vänner Flying Spares och 
Vintage and Prestige Cars. Därefter slet en 
del fotsulorna på dansgolvet, andra hamnade 
i Glasbaren - en mycket trevlig avslutning på 
detta rallyevent!
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Söndag var det dags för hemfärd, men innan 
dess bjöd Anna Ehrner in till sin studio för 
att vi skulle kunna se hennes alster! Många 
kassar bars tillbaka från detta besök och bi-
larnas baksäten fylldes med vackra saker! Då 
öppnade sig himlen och ett enormt regnväder 
bröt ut! Tur för oss att eventet var över och 

nu gällde det bara att ha fungerande vindru-
tetorkare, så man kunde ta sig hem! Under-
tecknads RR Corniche S 1995 hade lidit av 
trasig fläktrem, men som tur är när Rohdins 
män finns runt, löstes detta och Esbjörn Öh-
len blev genomdränkt på kuppen - men bilen 
fungerade! Tack!
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Bilhelg

rrec scandinavia 23

i Rockingham 
14 - 17 juni 2013



För två år sedan arrangerades en 
bussresa i samband med den årliga Rolls 
Royce/Bentley träffen i Rockingham med 
besök/lunch i Hunt House. Då vi fick på-
tryckning om att gör om denna resa, så sat-
tes detta i stånd och vi samlades fredagen 
den 14 juni på Stansteds flygplats för att 
gemensamt borda bussen till Corby och 
Rockingham Forest Hotel, vilket var vår bas 
under ”fältdagarna”.

Flygen från Säve respektive Skavsta landa-
de med tio minuters mellanrum strax efter 
11 på förmiddagen, så vi hann med en fika 
innan vi åkte vidare. Bussresan tog ungefär 
en och en halv timme - solen sken och vi 
såg alla fram emot weekenden .

Eftersom hotellet ligger på gångavstånd 
från Rockingham-fältet, ville en del av oss 
sträcka på benen efter resan och knatade 
iväg för att se vad som försiggick där. För-
beredelser var fortfarande igång med upp-
ställning av bilar och tält för morgonda-
gens första öppningsdag.

Vi hade ju alla haft en tidig morgon och 
lång resdag, så vi beslöt oss för att gemen-

samt inta middag på hotellet med en ty-
pisk engelsk måltid: FISH & CHIPS! (Ja, det 
fanns några undantag!)
Alla år hittills har vädret varit opålitligt och 
man skulle ha lärt av erfarenhet att packa 
både regnskydd och varma kläder - dock 
sken solen på lördagsmorgonen och vi såg 
fram emot en ovanligt skön dag på fältet! 
Detta visade sig dock vara önsketänkande 
- på förmiddagen drog molnen ihop sig 
och en kall vind for fram över kullar och 
fält, som fick oss att huttrande söka skydd 
i tälten som stod uppställda. Dock höll sig 
regnet undan!

Lördagen är i regel en ”pre-utställnings-
dag” - man går runt och hälsar på vänner 
och bekanta och kollar upp vem som stäl-
ler ut detta året, osv. Vår gamle vän, James 
Black, förberedde sig för deltagande i det 
Alpina Rallyt och hans tält och firma lyste 
med sin frånvaro detta året (vilket innebar 
att det blev ingen whisky serverad!)

Det var kul att se att motsatt förra året, 
som mer eller mindre sköljdes bort av regn, 
var det nu fler utställare närvarande. Se-
minarier pågick som alltid i ett av tälten - 
man kunde lära sig både det ena och andra 
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för att sköta om finbilen, i reservdelstältet 
kunde man göra ”fynd” om man sökte nå-
gon del, skruv, fälg eller vad det nu kunde 
vara. Clubshop-tältet är alltid populärt och 
gör strålande affärer (speciellt lördag, då 
har det inte hunnit bli så ”urplockat” som 
under söndagen).

Vi traskade runt hela dagen, dock blev det 
en liten rast vid ”mattältet”, där man kunde 
ta lunch - allt från varma pajer till delikata 
smörgåsar, kakor, etc. En riktig blänkare var 
gladjazz-bandet som spelade utanför ser-
veringen - fem stycken glada pensionärer 
som vet hur en banjo ska låta! De fick det 
till att spritta i benen och ett dansant par, 
Steve & Michelle, kunde inte låta bli att 
svänga sina lurviga till allas förtjusning.

Det har nästan blivit tradition nu, efter 
tre år i rad, att avsluta lördagskvällen med 
pubmiddag på Sondes Arms i Rockingham 
by. Förutom vårt tappra gäng från svenska 
sektionen, anslöt sig ytterligare några 
medlemmar samt även danska, skotska 
och engelska sektionsmedlemmar. Moder-
klubbens nye ordförande Trevor Baldwin 
och hans fru Patsy hade hört om vårt lilla 
event och anslöt sig till oss, nu en grupp 
av cirka 40 personer. Det blev en mycket 
trevlig kväll med många skratt. Till vårt 
stora nöje hade pubägarna engagerat lite 
underhållning och en mycket begåvad ung 
dam spelade både saxofon och klarinett 
för oss. Slutligen var det dags att återvän-
da till hotellet och välbehövlig sömn innan 
söndagens eskapader.

Söndagen kom med tunga skyar! Inte ett 
gott omen - men regnet höll sig borta. Dä-

remot blåste det mycket kallt, så handskar 
och hatt (det gällde att hålla i den) åkte på.
Concours d’Elegance hölls som vanligt på 
eftermiddagen med detta årets besökande 
bilklubb (Veteran Car Club of England) - en 
samling udda bilar, den äldsta från 1904!

Genomfrusna återvände vi efter denna 
fältdagen till hotellet och efter varma bad/
duschar/varma drycker var vi upptinade 
nog att tänka på kvällens föda och beslöt 
att söka upp en ”typisk engelsk pub” för 
detta ändamål. Vi hade sett en charmig 
sådan på vägen upp från flygplatsen, inte 
speciellt långt från hotellet och tog oss 
dit - trodde vi! Då undertecknad misstytt 
namnet på denna, så hamnade vi lite galet, 
dock på pub, men en annan sådan! Nåväl, 
vi blev mätta och belåtna där också.

Tyvärr kunde vi inte, som tidigare resa, be-
söka Hunt House denna måndag, då det 
p.g.a. den årliga tillställningen på fältet 
inte fanns personal tillräckligt för att ta 
hand om oss - så måndag förmiddag blev 
en fri dag tills bussen skulle hämta upp oss 
kl. 15.00 för återresa till flygplatsen.

Så väl där, blev det ”Adios” för denna gång 
och vår yngsta deltagare/medlem i klub-
ben Fiona Östlund, undrade: ”när blir nästa 
bilhelg?” Vi tar det som ett mycket gott be-
tyg på hela weekenden!

Nästa år läggs ”bilhelgen” den 20-22 juni 
på samma ställe - Rockingham - så vill ni 
besöka fältet, tänk på att boka hotell i tid!

Vid pennan och summering av bilhelgen
Mona-Lisa Illingworth
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Så var det då etthundra år sedan Rolls-
Royce ställde upp med fyra Rolls-Royce 
Silver Ghost i 1913 års Österreichische 
Alpenfahrt, Internationale Konkur-
renz für Tourenautomobile in sieben 
Non-Stop-Etappen über ingemsamt 
zirka 2 600 kilometer. 
Vän av ordning kan måhända ställa frå-
gan: Varför var Rolls-Royce med? Det 
fanns väl lopp på närmare håll som skulle 
ge bättre reklam för bilarna? 

Det avgörande svaret på frågan är att privatis-
ten James Radley körde en Rolls-Royce Silver 
Ghost i 1912 års upplaga och misslyckades 
kapitalt med att ta sig upp för det branta pas-
set Katchenberg. Hur kunde han låta The Best 
Car in the World misslyckas med att ta sig upp 
för en kulle, med all den negativa uppmärk-
samhet som följde av att den deltog i en of-
ficiell tävling? En skammens rodnad bredde 
ut sig över ledningen för Rolls-Royce och än 
värre var att företaget just hade öppnat ett 
viktigt försäljningskontor i Österrike för att 
sälja bilar där och i kringliggande länder. Det 

fanns många rika adliga familjer här. Många 
andra prestigbiltillverkare i Europa deltog 
också i tävlingen, så det blev garanterat stor 
uppmärksamhet om man gjorde bort sig. Ka-
tastrofen var total. Vad annat fanns att göra än 
att ställa upp igen och då försöka visa att man 
var bättre än alla de andra! 

Den här gången stod Rolls-Royce själva bak-
om Radleys deltagande och bestämde hur bi-
len skulle modifieras för ändamålet. Man job-
bade hårt för att specialutrusta tävlingsbilarna 
för 1913 så att de skulle passa bättre för de 
många långa och branta bergsbestigningarna 
och nedfarterna som ingick. 
Det blev ungefär 150 olika detaljer på bilarna 
som fick anpassas i syfte att knäcka alla andra 
konkurrenter i 1913 års Alpenfahrt. 
Ansträngningarna lönade sig, för Rolls-Roy-
ce kom att dominera 1913 års tävling. James 
Radley ledde efter varje dagsetapp. Hela täv-
lingen omfattade 1 654 miles med start och 
mål i Wien. Under resan passerade man över 
19 alptoppar. Ingen av de fyra Rolls-Roycebi-
larna behövde fylla på något vatten under el-
ler efter tävlingen. Detta var en betydelsefull 
framgång för företaget. 

1ALPINTJUBILEUM
Jan Segerfeldt
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Rolls-Royce har därefter aldrig deltagit offici-
ellt i någon biltävling.

Däremot så anordnade RREC ett sextioår-
sjubileumsrally 1973, kallat The Great Alpine 
Commemorative Rally 1913-1973. Nästan 
hälften av deltagarna eller 48 stycken körde 
Silver Ghost, bland annat så var ur-Silver 
Ghosten från 1906-07 med (chassinummer 
60551, reg nr AX201) och en svensk, Tom 
Brahmer, deltog med sin 15 BD från 1914. 
Rallyt var öppet för alla olika modeller så till 
och med de då nya Silver Shadow och Bentley 
T fanns med bland de startande. 

2013 års jubileumsupplaga omfattade 47 Sil-
ver Ghostar som avverkade cirka 1 800 miles 
på 16 dagar med start i Wien och genom Öst-
errike, Slovenien, Kroatien och Italien och till-
baka till Wien. Målgången skedde på årsdagen 
den 29 juni. 1913 års segrande bil, James Rad-
leys Silver Ghost, var en av dem som deltog 

och kördes av ett team från Rolls-Royce Motor 
Cars i Goodwood. Som Torsten Müller-Ötvös, 
företagets CEO, sammanfattade bilföretagets 
intresse i rallyt, så visade årets jubileumsrally 
att devisen The Best Car in the World gällde 
för 1913 men har blivit ännu mer förstärkt nu 
efter årets upplaga av rallyt. 

Det är verkligen stor skillnad mellan hur vi 
andra har kunnat ta del av rallyna 1913, 1973 
respektive 2013. Första rallyt kunde allmän-
heten läsa om i en bildlös annons från Rolls-
Royce i juli 1913. Om 1973 års upplaga stod 
att läsa i engelska RREC Bulletinen och i en 
särskilt utgiven jubileumsbok. Nu för tiden 
har vi trätt in i informationsteknologins ti-
devarv. Årets rally kunde vi således följa nog-
grant medan det pågick via sociala medier 
som Facebook och bloggar men också med 
dagsrapporter på Rolls-Royce Motor Cars 
hemsida. På en särskild bildwebsida har lagts 
upp 1 000 foton från rallyt.
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Som den minnesgode möjligtvis kommer 
ihåg så skrev jag ett antal artiklar i Bul-
letinen om min renovering av min Rolls-
Royce 20/25 HP 1934 Barker limousine 
under ett antal år. Lusten och inspira-
tionen har kommit och gått. Jag försökte 
ju även att utmana Tommy Strömberg - 
men det racet förlorade jag. Jag försökte 
mig sedan på att utmana Hans Gehlin 
och hans Phantom II som stog på bockar 
i hans garage - ett race som jag bara inte 
kunde förlora - men han sålde sin bil! 
(Frågan är, förlorade jag verkligen det 
racet?)

Hur som helst, sedan två veckor står min 
motor i garaget (Bild 1).
Det känns som jag missat något? (Bild 2)
Om man nu skall vara ärlig, och det skall 
man: 

Sommaren 2011 sattes motorn in i chas-
siet, efter diverse justeringar med tänd-
ningen. Så kom det stora ögonblicket då 
startknappen trycktes in. Motorn startade 
omedelbart och gick i 14 sekunder, då ett 
skräckljud uppenbarade sig. Jag lyckades 
åstadkomma en omedelbar avstängning, 
trots att mitt hjärta hade stannat.

MIN RENOVERING AV 
GWE 48 Clifford Hellzèn
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Motorn ur - kunde relativt snabbt kon-
statera att vevaxeln kommit för högt - 
kamaxeldrevets kuggar bottnade i sväng-
ningsdämparens bottenkuggar. Vad göra?

Började shimmsa då de nya ramlagen var 
perfekta, motorn gick runt men så fort 
jag monterade på svängningsdämparen 
så satt motorn fast. Började fundera på 
mening med livet. Det kändes inte bra 
att försöka ta någon genväg, då skulle jag 
sitta och köra bilen med dubbla hjärtslag 
och öronen på helspänn efter det minsta 
främmande ljud.

Vid RREC:s Silver Shadow-seminarium 
(rekommenderas) tog jag tillfälle i akt 
och pratade med Steve Lovatt på Ristes, 
Efter min beskrivning om han kunde ge 
ett cirkapris, ty rysaren för mig skulle 
vara att jag inte kunde lösa ut motorn. Jag 

förstod att det skulle dyka upp extra kost-
nader (och det gjorde det!).

Det blev djupare och djupare hål i plån-
boken, och rysaren kom i november 
2012, samtalet från Steve: ”Clifford you 
don´t like to here this, but, it is a small 
small crack in your block.
I can put labours on it but no garantee”. 
Efter en blick på min hustrus reaktion 
så bestämde jag mig för ett nytt block (a 
5.143 pund).
Jag kunde inte gärna, mitt i renoveringen 
säga: Hoppa över det eller det skiter vi i... 
Som bild 2 antyder så var det en hel del 
motordelar som inte motsvarade Steve 
Lovatt:s nivå.

Jag har nämnt det tidigare - en förståen-
de hustru är guld värd! Vi är fortfarande 
gifta...



Varför bygger man egentligen en ny 
gammal bil idag med en flygmotor från an-
dra världskriget på ett chassi från 1920-talet? 
Svaret blir väl som vanligt: Jo, därför att man 
kan det! 
Utgångspunkten för den berömda firman i 
Devon i England, Petersen Engineering, som 
har hittat på det här vidundret, var att bygga 
något unikt och kraftfullt som ingenting före 
den. Med 28 års erfarenhet av att bygga främst 
häftiga replikor av diverse W O Bentleys så 
tänkte Bob Petersen att varför inte använda 
en Meteor flygmotor som ändå bara ligger 
och skräpar och montera den på ett överblivet 
chassi från en Rolls-Royce Phantom II och en 
lätt, öppen kaross? 

Antagligen skulle inte bara W O Bentley vrida sig i sin grav om han såg den 
här märkliga skapelsen. Säkert skulle Frederick Henry Royce göra detsamma, 
för detta är i själva verket en Rolls-Royce som alldeles nyligen har blivit en 
Bentley. 

bentley Meteor
En fint blankpolerad 27-liters V-12 som ger 
660 starka hästkrafter vid 1 700 varv kan sätta 
rejäl fart på en bil som byggs upp på ett gam-
malt Phantom II-chassi och förses med en 
ganska lätt kaross som liknar dem som W O 
Bentley byggde hos Vanden Plas på sin tid och 
vann tävlingar med på Le Mans. Inte genom 
skör finmekanik utan genom brutal råstyrka. 
Rent teoretiskt skulle den här Bentleyspeci-
alen kunna ha varit byggd redan för 50 år se-
dan. Flera sådana bilar byggdes faktiskt också 
på den tiden men den här bilen är alldeles ny, 
om man bortser från motorn och chassiet och 
diverse smådelar. Hade W O Bentley levt nu 
på 2000-talet kanske han skulle ha byggt något 
liknande? Nej, kanske ändå inte, men Bob Pe-
tersen har i alla fall tagit över där W O slutade.

Jan Segerfeldt
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Rolls-Royce Merlin-motorn som drev både 
Lancasterbombarna och Spitfireplanen under 
andra världskriget utvecklades snabbt under 
de krigsförhållanden som rådde. Meteorver-
sionen av Merlinmotorn har Rolls-Royce fått 
att avge hela 660 hästar utan någon hjälp från 
en kompressor. Med sina 12 avgasutblås och 
24 tändstift levererar den sin enorma kraft 
utan att vara det minsta stressad. Det syns inte 
på bilen att den saknar kompressor. När man 
ser den runda blanka kåpan under grillen tror 
man naturligtvis att det sitter en kompressor 
där, precis som det gjorde på en del Bentley-
racerbilar på sin tid, men det är faktiskt bara 
en extra oljekylare, vilket behövs på en sådan 
här motor. Motorn rymmer 57 liter motorolja. 
Den är försedd med ett kylsystem som rym-
mer 64 liter glykolblandat kylarvatten. För att 
blåsa liv i hela apparaten trycker man först 
på knappen (från ett Lancasterplan) för de 
dubbla magneterna och sedan trycker man på 
startknappen (från en Spitfire) och snart sät-
ter ett öronbedövade oväsen igång och hela 
bilen vibrerar märkbart. Med den fyrväxlade 

automatlådan från Allison blir bilen inte rik-
tigt lika hopplöst svår att köra som en del av 
de tidiga specialarna, alltså de som kom fram 
efter kriget när tillgången på överblivna och 
överkomliga flygplansmotorer lockade hem-
mabyggarna. 

Bilens teoretiska toppfart ligger på ungefär 
250 km/t men det är tveksamt om det är till-
rådligt att ens försöka ta reda på den möjliga 
övre gränsen. Det avgörande skälet att köpa 
en Bentley Meteor från Petersen Engineering 
är nog inte att testa bilens toppfart på snabba 
tyska motorvägar. Det man förmodligen är 
ute efter är väl i stället själva känslan av att fär-
das i en W O Bentley-typ av bil med närhet 
till naturen i form av alla påfrestningar från 
vinden och kylan. Vill man bara åka fort är det 
bättre, betydligt billigare och framför allt av-
sevärt mycket säkrare, att köpa sig en modern 
Bentley Continental GT Speed.

Petersenbilen har tagit det bästa av tre år att 
bygga. Den är lika välbyggd som en modern 
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Rolls-Royce Phantom och även i detaljerna 
syns det att ambitionen varit att bygga en per-
fekt bil och ingenting annat. På den maskin-
slipade instrumentbrädan i aluminium sitter 
en mängd olika mätare precis som det gjorde 
på W O Bentleys tävlingsbilar. En av de mer 
ovanliga mätarna nämligen kartläsningslam-
pan kommer från en Lancasterbombare. Den 
ännu mer ovanliga backspegeln har en inte-
grerad höjdmätare och lufttemperaturmätare. 
Alla mätare på instrumentbrädan har en dovt 
grön inbyggd belysning som ger en känsla av 
att man sitter i en flygplanscockpit när man 
nattetid skyndar sig från London till Le Mans 
för att följa racertävlingarna.

Något som definitivt inte fanns på de äkta W 
O Bentley-bilarna men som styr den här bi-
len är det elektroniska managementsystemet 
som reglerar motorns prestanda. Naturligtvis 
skulle man inte klara att köra en tre ton tung 
och stor bil utan servostyrning i dessa tider. 
Den moderna servostyrningen är utförd så att 
den inte syns utifrån. Det gör inte heller de ef-
fektiva nya skivbromsarna. Det man ser liknar 
mer gamla hederliga Alfin trumbromsar. Med 
modern teknik är det inga problem att stoppa 
vidundret utan att bromskraften avtar. 
Det som ändå avslöjar dig som förare av 
en modern bil och inte av en äkta vintage 

thoroughbred är att du inte behöver brottas 
med besvärliga osynkade växlingar via den 
utanpåliggande stora växelspaken. Automat-
lådan växlar själv i rätt lägen och självklart 
utan skrap från missade synkningar. Om du 
bara har pengarna så kan du klara av att köra 
en Petersen Bentley utan några direkta för-
kunskaper.

Det där med pengarna ja. De flesta skulle 
nog avskräckas av att behöva betala för en 
full tank. Räkna inte med att få någon växel 
över på dina 4 000 kr när du har tryckt i alla 
de 310 litrarna som ryms i tanken! Bränsleför-
brukningen är betydligt sämre än dagens bilar, 
räkna med cirka 8-10 liter per mil.

Har man råd att köpa den här bilen så kan 
man säkert också klara av utgifterna för att 
tanka den. Begärt pris är £ 500 000. Det här 
unika exemplaret är till salu för närvarande. 
Kanske är det redan sålt när RREC Bulletinen 
publiceras. 
Om Petersen skulle ha lust att bygga en lika-
dan bil till, så får man räkna med att det dröjer 
minst tre år innan den är färdig. Är det någon 
som har en överbliven Meteormotor och ett 
udda Rolls-Royce Phantom II chassi liggande 
i gömmorna? Har du allt som behövs så kan 
du hämta din nya bil tidigast 2016.

Vrid klockan tillbaka till 1913 när fyra Rolls-
Royce Silver Ghost begav sig ut i Alpine Trial, 
det absolut tuffaste långtidstestet av nya bilar 
vid den tiden. Rolls-Royce fabrikslag samt den 
privat anmälda tävlingsdeltagaren James Rad-
ley bemästrade bergsterrängen utan att dra på 
sig några anmärkningar. 
Genom vinsten av ärkegreve Leopolds kanna 
blev dessa äventyrare beundrade av alla som 
såg dem på den strapatsrika färden. Så eta-
blerades och fördjupades vandringssägnen 
om The Best Car in the World, ett varumär-
kesledord som gäller även dagens moderna 
Rolls-Royce. 
Inspirerade av dessa starka ambitioner hos de 
tävlande i Alpine Trial har Rolls-Royce Motor 
Cars nu 2013 introducerat ännu en special-
modell i begränsad upplaga, kallad The Al-
pine Trial Centenery Collection till minne av 
alla dessa tävlande bilpionjärer som för jämnt 
etthundra år sedan hjälpte till att stärka Rolls-
Roycebilarnas redan tidigt förvärvade goda 
rykte. 
Den nya versionen av Rolls-Royce Ghost har 
mer bespoke extrautrustning än den van-
liga modellen. Färgsättningen liknar den som 

Radleys bil hade 1913 och även de svarta fäl-
garna är en påminnelse därifrån. En sensa-
tionell nyhet när det gäller Rolls-Royce är att 
man för första gången från fabriken levererar 
bilen från fabrik med svartmålad grill. Det har 
aldrig tidigare hänt i världshistorien.
Även inredningen har fått bespoke designled-
trådar från Alpine Trial. Lägg särskilt märke 
till att klockan på instrumentpanelen har fått 
en intrikat utformning med visning av de 
olika stegen i rallyt och tidsangivelserna däri-
från. De dekorativa inläggen i träpanelerna 
har också hämtat sina linjer från topografin i 
alperna och distanserna i tävlingen.

2ALPINTJUBILEUM
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olls-Royce Motors har 
just fått en ny bil att visa 
upp på fabriken i Good-
wood, som företaget 
kallar sitt Home of Rolls-
Royce Motorcars. Men 
det är inte fråga om nå-

gon nytillverkad Rolls-Royce för den här bilen 
är faktiskt en av de äldsta kvarvarande 40/50 
HP, som de ursprungligen kallades innan det 
13:e tillverkade exemplaret från 1907 (reg 
nr AX201) fick tilläggsnamnet Silver Ghost, 

namnet som alla bilarna från 1907-1925 se-
nare har blivit kända under. 
I det här fallet döptes exemplaret till Silver 
Dawn, ett namn som senare användes på 
Rolls-Royce serietillverkade modell från 1952 
till 1955 och som i princip var en Bentley 
Mark VI och senare R-type fast med Rolls-
Roycegrill. Namnet dök upp igen 1994-1998 
på en förlängd Silver Spirit, så utan tvekan an-
ser Rolls-Royce Motors att det är ett passande 
namn på deras produkter. Den ursprung-
liga Silver Dawn har en Roi de Belge-kaross 

KOMMER HEM
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av Barker & Co som gör den förvillande lik 
AX201. Den här karosseriutformningen var 
helt enkelt högsta mode vid tiden just före 
första världskriget. Denna ursprungliga Silver 
Dawn är tillverkad 1908 och bär alltjämt sitt 
engelska registreringsnummer R 562. 
Alla delar av bilen är original inklusive chassi, 
motor, växellåda och fram- och bakaxlar. På 
alla dessa originaldelar finns årtalet 1908 in-
stansat. Bilen har relativt nyligen renoverats 
hos P & A Wood till en standard som nästan 
överträffar nyskicket. Man lyckades till och 

med behålla själva de ursprungliga kolvarna i 
motorn!Efter att den noggranna renoveringen 
var klar gav sig ägaren ut på jubileumsrallyt 
2013, The Centenary Alpine Trial, där den 
tilldelades tävlingsbilsnummer 1. Man har lå-
tit skylten med Number 1 sitta kvar på fram-
rutan. Som absolut äldsta deltagande Silver 
Ghost i det alpina jubileumsrallyt klarade den 
de 1 800 tuffa engelska milen med den äran. 
Omedelbart efter hemkomsten till England 
ställdes den ut i foajén hos Rolls-Royce hög-
kvarter i Goodwood.

ROLLS-ROYCE 
SILVER DAWN 

Jan Segerfeldt



Lagonda V12 Drop Head Coupe 1939, RHD   
Chassinummer: 14062

Motorn designades av W.O. Bentley, grundaren av Bentley Motors.Bentley säger 
själv att det är den bästa motorn han någonsin designat.
Motorn är en V12 på 4½ liter. Detta var en av dåtidens snabbaste bilar med en 
topphastighet på hela 170 km/h. Modellen tillverkades endast i 190 exemplar.
Bilen har genomgått en A-renovering på Rohdins Automobile Service AB.
En A-renovering innebär att allt har renoverats till nyskick in i minsta detalj. 
Denna renovering tog över 6000 timmar att genomföra och bilen stod färdig 2008.  

PRIS: 3 250 000 SEK

 

Service - Renovering - Reservdelar - Försäljning
 Vi har världens största lager av karosseridelar till Rolls-Royce och Bentley

Bentley TII 1980, RHD  
Chassinummer: SBH38702

Denna bil är lackerad i en grå nyans med ett mörk skinninrede. Bilen besiktigades 
nyligen och gick igenom utan anmärkning. Detta är sista årsmodellen av den här 
modelltypen. Bilen har gått cirka 170.000 km. Mycket bil för pengarna. 

PRIS: 155 000 SEK

SPECIALITÉ ROLLS-ROYCE (1904-2002) & BENTLEY



Egentlig havde metrologerne lovet tvivlsomt 
vejr den dag i juni – men Vivi og Henrik Fre-
deriksen må have nogle pokkers gode kontak-
ter op ad, specielt for Djursland og Ebeltoft. 
Den 9. juni havde de inviteret os alle i RREC 
på besøg på deres gods ved Ebeltoft, og da 
havde guderne bestemt at solen skulle skinne 
på alt den blanke chrom og alt den polerede 
lak, som indfandt sig hos Vivi og Henrik på 
Lyngsbækgaard Gods kl. 13. 
Der var gæster fra både Sverige, Norge og 
Tyskland. Vi kom selv fra Silkeborg knap to 
timers kørsel fra Ebeltoft, og på halvvejen slog 
vi følge med Lone og Søren Markdal. Det var 
en dejlig tur i det skønne landskab på vej til 
Lyngsbækgaard Gods, hvor turen bl.a. går 
forbi Kalø slotsruin og langs med vandet ved 
Kalø Vig, hvor vi pludselig var en del flere 

En skøn skøn sommerdag i juni…
Henriks nyeste restaurering – en Maybach foran Lyngsbækgaards hovedbygning.

Et unikt eksemplar af en Horch

The meeting of two ladies

Rolls’er og Bentley’er som endte med at køre i 
kortege til Lyngsbækgaard Gods. 
Lyngsbækgaard Gods kan dateres tilbage til 
1479, men det nuværende bygningsanlæg er 
opført fra 1776-1784. Den smukt restaurerede 
og vedligeholdte hovedbygning er omkran-
set af en imponerende og lige så vedligeholdt  
trelænget ladegård i bindingsværk og stråtag 
– utroligt smukt. 
For ikke så mange år siden begyndte Henrik 
og Vivi at etablere en samling af unikke ve-
teranbiler. Alle sammen i en meget høj stan-
dard. Det var denne samling, som var omdrej-
ningspunktet for vores tur. 
Ikke noget med at komme ind i en mørk og 
støvet lade eller staldbygning med opklodsede 
gamle biler – næh nej - bilerne er godt nok 
udstillet i den gamle kostald – men den var 

ombygget til et top professionelt udstillings-
lokale med værkstedsafdeling,  Chesterfield 
sofaer, bibliotek og bar .  
Og hvilket syn af sjældne biler – uha uha – det 
var med at holde på underkæben, så den ikke 
bankede i gulvet.  Skønne skønne veteraner 
på rad og række som stod som om de lige var 
klar til at køre en tur i. Man faldt helt i staver - 
åh ja en prøvetur kunne man da lige drømme 
om.….
Samlingen består af omkring 38 biler. Blandt 
dem var der flere Rolls Royce, men også Mer-
cedes, Maybach, en 16 cylindret Cadillac, 
Pierce Arrow,  Duesenberg, Hispano,  en ene-
stående flot brandbil fra 1925, og mange andre 
spændende mærker.  
Vi var vel omkring en 40-45 biler som deltog i 
arrangementet.  Der var Rolls-Royce og Bentley, 

Lena får sig en ”ikke-bil” snak med Hannebeth foran Strøjers 
meget      otte Boattail RRfl

En skøn skøn sommerdag i juni…



Det ren hygge – frokosten nydes udenfor én af de gamle bindingsværk længer.

To store bilsamlere Henrik Frederiksen (til venstre) og 
Jørgen Strøjer diskuterer dyre biler ved siden 

Cadillac V16 Towncar.  Imellem 1930 og 1940 blev der bygget 4076 
16 cylindrede Cadillacs. 2. verdenskrig satte en stopper for denne 
ekstravagante motortype.  De fleste blev bygget i 1930-1932 inden 
den store depression meldte sig i USA. 

RR Silver Ghost, Baloon car fra 1910

men også andre mærker var repræsenteret – 
Packard,  Aston Martin,  Mercedes, Jaguar og 
en enkelt Opel Kadett, for blot af nævne nogle.
Efter at have cirkuleret i en times tid blandt 
de deltagende biler, og ikke mindst Hen-
rik og Vivi’s samling af biler, blev vi budt på 
udendørs frokost.  En særdeles delikat og vels-
magende frokost som kom fra én af de lokale 
gourmét restauranter, som også er ejet af Vivi 
og Henrik.  Mens vi sad og nød frokosten i høj 
sol og hyggelig snak, kom Vivi rundt med en 
fin gave i form af en hvid cap med broderet 
Rolls-Royce logo – lige hvad der manglede til 
at bringe lidt skygge. 
Jens-formand takkede Vivi og Henrik mange 
gange for initiativet og gav samtidig Vivi en 
kunstfærdig orkide opsats, og Henrik fik to 
indrammede vintage bilplakater til sit udstil-
ligslokale – og jeg er sikker på jeg hørte Jens-
formand nævne noget om, at ”dette arrang-
ement må gerne gentage sig en anden gang” 
– og den er vi med på….. 
Så kom der yderligere en overraskelse. Vi var 
velkommen til at besøge Fregatten Jylland, 
hvor Vivi og Henrik har en gammel tremastet 
skonnert (tror jeg nok det er) liggende lige ved 
siden af Fregatten.  Vivi og Henriks båd hed-
der ZAR – den ligger i vandet og kan sejle i 
modsætning til museumsskibet Jylland.
Der er et fast mandskab ombord på vistnok 2 
matroser og en skibsfører. De havde åbnet Zar, 
så vi kunne komme ombord og se. Et dejligt 

træskib, som på et tidspunkt havde været ejet 
af Carlsberg – så der var ølhaner både nede i 
salonen og oppe på dækket – og de virkede…..
Det var en perfekt afslutning på en rigtigt dej-
lig dag, og selvom vi her i Danmark konstant 
snakker om vejret – så er der altså en grund 
– det betyder bare SÅ meget med godt vejr til 
sådant et arrangement.    
En stor stor tak til Vivi og Henrik for det her 
initiativ – som efter vores mening sagtens tåler 
en gentagelse engang.  
De henrykte Silkeborgere

Lena og Klaus Bering
Silver Cloud, sølv med foldetag

Vi nyder en fadøl eller en vand på dækket af ZAR. 
De      inke ”dæksmatroser” agerede serveringsperso-
nale til UG.

fl
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Ska det vara så svårt att se skillnad på en Rolls-Royce eller Bentley? Bilen på de här bilderna 
skulle enligt uppgifterna i annonsen från ett belgiskt bilförsäljningsföretag vara en Rolls-
Royce Phantom, som har byggts om till oigenkännlighet så att den nu närmast ser ut som 
en på längden utdragen Bentley Continental GT. 

Bilen finns för närvarande i Marbella i Spanien. Den skulle enligt uppgifterna på nätet ha 
en V12-motor på 6 liter och 700 hästar, är fyrhjulsdriven och väger 2 400 kilo. Det låter 
som det kan vara Bentley-motorn från Continental GT men i så fall är den trimmad rejält, 
för normalt ger CGT-motorn 625 hästar i Speedversionen. Inredningen verkar innehålla 
ganska mycket standard CGT. Det är inte någon yttre karossplåt som ser ut som den exakt 
var hämtad från CGT och definitivt inte från Rolls-Royce Phantom. Inspirationen verkar 
komma från Aston Martin One-77 och Mercedes SLR McLaren medan bakpartiet är typiskt 
Ferrari. Var bilen har tillverkats eller varför framgår inte. Något namn på den här individu-
ellt skapade modellen anges inte. Det verkar inte som om säljaren har något egentligt fog 
för att det verkligen skulle vara en Rolls-Royce Phantom-prototyp.

Grillen gör att bilen ser billig ut. Kanske fick beställaren kalla fötter när han såg det fär-
diga resultatet av vad han hade kokat ihop? Med sina 5,30 m på längden skulle den vara 
halvmetern längre än en vanlig Bentley Continental GT men halvmetern kortare än en 
Rolls-Royce Phantom. Bilen är alldeles ny och har enligt mätaren bara gått 338 km. Det bör 
väl ändå inte vara någon tvekan om att detta är en modifierad Bentley CGT? Men man kan 
aldrig vara helt säker...

Begärt pris EUR 350 000. Det är utan tvekan betydligt mindre än vad den ursprunglige 
ägaren har fått lägga ut för att få sin egen one-off-skapelse.

ROLLS-ROYCE 
ELLER 
BENTLEY?

”Rolls-Royce Phantom one-off prototyp baserad på 
Bentley Continental GT coupé”. Så står det i annonsen!

Jan Segerfeldt
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Norrvikens 
       Trädgårdar

Norrvikens trädgårdar i Båstad har all-
tid lockat många med sin organiserade naturli-
ga skönhet. Under 1990-talet lockade trädgår-
darna också med andra skönhetsupplevelser, 
nämligen den stora utställningen Båstad Clas-
sic Car Show. Då fylldes hela trädgården en 
dag i juli av massor av klassiska bilar och de 
nästan oändliga besökarköerna ringlade sig 
långsamt genom Båstad. Tyvärr tog det roliga 
slut 2001 när eventet lades ner för att trädgår-
darna skulle göras om och användas för bland 

annat nytt och modernt boende. Nu blev det 
nog inte så mycket av dessa planer. Stiftelsen 
som hade tagit över Norrvikens trädgårdar 
gick i konkurs och nu har ett kommersiellt 
entreprenörsföretag, Lilla Båstad AB, tagit 
över ansvaret att utveckla området. Enligt vad 
som sägs ska trädgården återställas och man 
kommer att skapa en trivsam miljö, tillgäng-
lig för alla besökare. Här ska beredas plats för 
entreprenörskap och aktiviteter men också för 
permanentboende och viss hotellverksamhet. 
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& Klassiska 
    Bilar18-19 Juli 2013

Som ett inledande steg i att åter välkomna be-
sökare till området inbjöds RREC att medver-
ka med en liten utställning av klassiska bilar 
under två dagar i juli. En särskild program-
skrift trycktes upp, i vilken besökarna kunde 
hämta information om alla de närvarande ut-
ställningsbilarna men även litet om herrarna 
Rolls och Royce och om klubben RREC. In-
trädet var gratis för alla.
På den innanför grusgångar klart avgränsade 
gräsmattan omedelbart framför den Albin-

ska villan hade klubben ställt upp 25 stycken 
Rolls-Royce- och Bentleybilar, vars varieran-
de årgångar och utföranden representerade 
en betydande del av företagets olika model-
ler under sina drygt hundra år. Såvitt är känt 
har ingen tidigare utställning av dessa två 
prestigebilmärken kunnat visa upp något så 
imponerande i Sverige. Med den fantastiska 
bakgrundsmiljön och med ett sagolikt vackert 
väder under utställningsdagarna blev detta en 
utomordentligt lyckad tillställning. 

Jan Segerfeldt



Den äldsta närvarande bilen var en Rolls-
Royce Silver Ghost från 1922 med en öppen 
tourerkaross från karosserimakaren Cunard 
Motor & Carriage Co i Putney i London 
(53HG). Cunard ägdes sedan 1919 av Rolls-
Royce absolut farligaste konkurrent efter 
Bentley, nämligen Napier. Denna Silver Ghost 
har en helsvensk historia och är högkvalifice-
rat väl renoverad av nuvarande ägare. Det var 
med Silver Ghostmodellen som Rolls-Royce 
myntade begreppet The best car in the world 
och som har stått sig ända till dagens moderna 
Ghost och Phantom.

Flankerande Silver Ghosten befanns på ena 
sidan en stor Rolls-Royce Phantom II från 
1934 med sjusitsigt Limousinekarosseri från 
Hooper & Co i London (182PY), en bil som 
för närvarande är till salu hos Rohdins i Troll-
hättan, medan den andra flanken fylldes av en 
Rolls-Royce 25/30 1936 med flärdfullt formgi-
vet Sedanca de Ville-karosseri från Freestone 
& Webb i London (GTL66). 
Denna bil ägdes ursprungligen av den på sin 
tid i England nästan världsberömde dans-
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bandsledaren Geraldo, som döpte sin bil till 
Dearest.

Det var de här tre äldsta bilarna i den unika 
samlingen som man möttes av initialt när 
man som besökare förväntansfullt skred in i 
de vackra stilträdgårdarna. Bara att få se dessa 
trenne skönheter från en svunnen tid var en 
sann upplevelse att njuta länge av. Men snart, 
när man hade avancerat något längre på grus-
gången och kommit närmare den inre cirkeln 
av välansat gräs med sin centralt placerade, 
symmetriskt utformade och dekorativa spe-
 

geldamm, så upptäckte man att på ömse sidor 
därom radade Bentleybilarna upp sig till vän-
ster medan de återstående Rolls-Roycebilarna 
stolt markerade sin plats på den motsvarande 
högra sidan. Och bakom alltihop strålade den 
italienskinspirerade Villa Abelins ljusgrå kalk-
stenarkitektur. 

Nu fanns inte tid för att beundra arkitektur 
eller hortikultur, nej sådant fick anstå till ett 
senare tillfälle, för syftet med dagens besök var 
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enbart och uteslutande att närmare studera de 
eleganta fordonen, som bara hade kommit för 
att stanna i två dagar, inte mer. Naturupplevel-
sen fick man ju ändå så att säga på köpet.

Bentley är prestigemärket som ägdes av Rolls-
Royce mellan åren 1931 och 2002. Bentley 
representerades här av en särskilt fin 1935 års 
3 1/2 liters saloon från Park Ward, modellen 
som marknadsfördes som The silent sports 
car, samt av två stycken R-type standard steel 
saloons från 1953, en S standard steel saloon 
från 1958 med sexan, inte V8:an som kom 
först 1959, och en helt alldeles precis spril-
lans nyrenoverad Antarktisisljusblåmetallic 
S 3 Continental Mulliner, Park Ward saloon 
från 1964, bilen som ursprungligen ritades av 
den norske designlärlingen Wilhelm Koren, 
även om han inte vill kännas vid de där nu-
mera berömda och uppskattade kinesögonen 
med vilka modellen senare ”förbättrades” av 
andra stylister på företaget. Så kom vi då fram 
till de moderna bilarna från sent 1990-tal, två 
stycken härliga Bentley Azure cabrioleter från 
1997 respektive 1998, en görsnyggt mörkblå 
Arnage från 1999 och så den allra senaste 
under ledning av nye ägaren Volkswagen 
konstruerade fyrhjulsdrivna superprestandas-

portbilen Continental GT från 2005 lackad i 
en av femtio nyanser av Bloody Mary.

På motsatta sidan började den stillastående 
men likväl pampiga paraden av Rolls-Roy-
cemodeller från sent 1930-tal och fram till 
dagens modelejon. Den sista nya modellen 
före andra världskriget blev Wraith, en ”liten” 
Rolls-Royce med en enastående tjusig karos-
seridesign signerad H J Mulliner från 1939. 
Inredningen är något absolut oöverträffat och 
färgvalet, svart och maroonrött, är helt i enlig-
het med drottning Elisabeths smak. 

Nyssnämnde karosserimakare ansvarade ock-
så för den helvita Silver Wraith från 1953, som 
hade fått fördelen eller nackdelen av att som 
enda bil i sällskapet ha parkerats på den andra 
sidan om grusgången. Därmed blev den det 
nödvändiga undantag som så effektfullt bry-
ter konformiteten i en annars helt symmetrisk 
form för uppställningen av utställningsexem-
plaren. Motsatt dess udda placering ståtade 
utställningsgeneralen Göran Bergs egen Silver 
Wraith från 1957, adekvat silvrig i sina två grå 
originalfärgställningar, och med en helt an-
nan och välbalanserad karossdesign från den 
ansedda firman James Young & Co i London. 

Denna bil har från början individuellt valts 
av förste ägaren Axel WennerGren i Sverige. 
Bredvid den fanns en Rolls-Royce Silver 
Cloud 1958 som med sin fina standardstålka-
ross inte skiljer sig nämnvärt från den Bentley 
S som vi redan har passerat. 

Cabrioletversionen av Silver Cloud fanns här 
i två identiska exemplar, bortsett från lack-
eringarna, som glänste på kapp. Det är häftigt 
att få se en öppen Cloud i Sverige men att se 
två samtidigt av dessa bara 107 totalt tillver-
kade, adekvat benämnda H J Mulliner Adap-
tations, måste vara en händelse som sällan 
återkommer. En om möjligt än mer ovanlig 
modell är den Silver Cloud III som ägdes av 
stjärnadvokaten Henning Sjöström i 34 år 
fram till hans död. Dess sportiga saloonka-
rosseri, identiskt med Bentley S3 Continental 
Flying Spur, byggdes enligt hantverksmässiga 
metoder hos H J Mulliner & Co 1965. 

Betydligt oftare ser man Rolls-Royce Silver 
Shadow, som här förekom både som saloon 
och som cabriolet, årsmodellerna 1970, 1974 
och 1979. En ensam men stark Silver Spirit II 
från 1991 och i skick som ny fick företräda det 
massproducerade standardutbud från presti-
gemärket åren 1980-1998. Slutligen fanns på 
plats ett exemplar vardera av de två modellse-
rierna från den nya bilfabriken i Goodwood 
som byggdes i BMW:s regi. Dels en sobert 
mörkröd Ghost saloon årgång 2010, dels ock 
en mer uppmärksamhetsskapande knallvit-
bländande Phantom Drophead Coupe, också 

den från 2010. Båda bilarna är unika i Sverige 
som egentligen inte har någon försäljningsor-
ganisation för Rolls-Royce här för närvarande.
Därmed hade vi avverkat alla de utställda bi-
larna en efter en. Så litet lunch innan det var 
det dags för ytterligare ett varv eller två runt 
bilarna för att ägna dem ett ännu mer ingå-
ende studium, som för att säkerställa att ingen 
viktig detalj skulle ha förbigåtts. Egentligen 
kunde man som bilnörd ha fortsatt flanera 
runt i trädgårdarna i dagar i en slags bilro-
mantisk trance som utestängde resten av 
världen för ett långt härligt ögonblick. Vilken 
underbar känsla!

Ansvarig arrangör av utställningen från 
RREC:s sida var den distriktsansvarige funk-
tionären i Skåne, tidigare ordföranden i RREC 
i Sverige, Göran Berg. Hans noggranna förbe-
redelser inför utställningen innefattade inte 
bara den rent estitiska placeringen av for-
donen i snygga rader utan var också väl ge-
nomtänkt på så sätt att bilarna fått sin plats i 
respektive rad efter bilens årsmodell, så att de 
sista man kom att passera på sin vandring mot 
Abelinska villan för den utsökta lunchen blev 
de nyaste årsmodellerna. I samband härmed 
fick man också tillfälle att se de uppresta små 
tälten i vilka lokala företagare och entreprenö-
rer förevisade sina produkter och affärsidéer.

Snälla Lilla Båstad AB, kan vi få tillbaka ett 
årligen återkommande event i Norrvikens 
trädgårdar, typ Classic Car Show med en Con-
cours d´Elegance?



Dronninger
Ivar Engerud

Skjønnets 
Få steder får du en vakrere bilweekend enn 
på Concorso Eleganza Villa d’Este. Klassiske 
perler og fantastiske nye konsepter kjemper 

om oppmerksomheten.

Det er ikke antallet biler som imponerer 
ved Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Tvert i 
mot. Kun 50 klassiske biler og et par håndfull 
konsepter deltar i denne bilfesten. Men kva-
liteten og variasjonen er så stor at du lett til-

bringer en dag eller to i deres selskap med den 
største glede. Arrangementet er organisert av 
BMW med et stort fokus på Rolls-Royce, både 
når det gjelder klassiske biler, nybillanseringer 
og kundepleie av deres største kunder.

Wraith er ikke noe nytt i Rolls-Royce-sammenheng. Denne 1938 Wraith er en av rundt 500 bygde 
eksemplarer av første generasjon, og en av kun to med karosseri bygd av Erdmann & Rossi.

Ralph Lauren og hans Bugatti 57SC Atlantic - som vant alt.

  
Unike biler

Hver og en av de deltagende bilene har en så 
rik historie at det kunne skrives bøker om 
dem og deres eiere. Hvert år kommer biler du 
aldri har sett før, knapt nok på bilder. Enten 
det er fullstendig originale, urørte biler eller 
restaureringer så ferske at lakken har tørket i 
hengeren på vei til Italia. 
I motsetning til andre utstillinger blir bilene 
nærmest kun bedømt ut fra deres design, ikke 
med hensyn til restaureringsjobben. Dom-
merne er nåværende og tidligere velkjente 
designere under ledelse av Fiat-gruppens de-
signoverhode Lorenzo Ramaciotti.

Tøff konkurranse
Å bli akseptert som deltager på Villa d’Este er 
i seg selv en seier – et bevis på at du har en helt 
spesiell bil. Langt de fleste er fornøyd med å få 
delta uten tanke på å vinne hverken sin klasse 
eller totalt. 
Og når Ralph Lauren endelig har tatt turen 
over Atlanteren med hele familien – og ikke 

minst sin utrolige Bugatti 57SC Atlantic – 
måtte visst alle finne seg i å stille bak i køen.
Bugattien vant alle premiene som var å vinne. 
Fra publikumspriser – inkludert en hvor kun 
ungdommer under 16 år kunne stemme - til 
juryens priser. Riktignok er det en av histori-
ens mest ekstreme designer signert Jean Bu-
gatti, men likevel.

Sjeldne Rolls-Royce
Også for Rolls-Royce-entusiastene er weeken-
den en trivelig affære med mange spennende 
utgaver til stede, både i selve concoursen og 
som supportbiler for arrangementet.
Mest bemerkelsesverdig var selvsagt feiringen 
av 100 år siden Alpine Trials med den 1913 
Silver Ghost James Radley kjørte sammen 
med jubileumsmodellen av 2013 Ghost.
To av tidligere Saab-eier og Rolls-Royce-en-
tusiast Victor Mullers Phantom I var også til 
stede. En 1928 Torpedo 17EX og en 1929 Bar-
ker Tourer som han solgte på RM-auksjonen 
lørdag kveld. Han trenger vel litt penger til å 
betale restskatten i Sverige…
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Denne Phantom I var en av eksperimentbilene (17EX) på 1920-tallet, og Henry Roce kjørte personlig 
mange mil med den sportslige Toureren bygd av Jarvis før den ble levert til Maharajaen av Jammu 

og Kashmir i 1928.

rrec scandinavia 61rrec scandinavia 57

Jay Moore hadde tatt med sin vackre 1933 Phantom II Continental fra USA, og han f kk prisen for 
den mest elegante Rolls-Royce”.

i

”1929 Bentley 6 1/2 litre Sedanca de Ville by H J Mullinerf kk brann i motorrummet med 
begrensede skader”.

i
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Verdens vakreste 
showroom

Rolls-Royce hadde med seg hele paletten av 
nye modeller til Villa d’Este, inklusive den nye 

Wraith direkte fra Genève-utstillingen 
et par måneder tidligere.

Med den vakre Como-sjøen badet i solskinn og 
snø på toppene av fjellene rundt var det 

kort og godt verdens vakreste showroom!
Skulle du ha lyst til å ta turen til Villa d’Este i 

2014 er datoene 23. – 25. mai.

Ivar engerud
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Nu har Bentleyförsäljningen i Sverige 
under 2000-talet återigen fått en utställ-
ningslokal på den plats där de flesta bi-
larna kan tänkas säljas i landet, nämligen i 
Stockholmsområdet. 
Tidigare hade den relativt nypåstigna 
Bentley-importören Autoropa visat nya 
Bentley i sina nya flotta lokaler i Arlöv i 
Malmö, där även Ferrari, Maserati, Koe-
nigsegg och Land-Rover säljs. Så småning-
om har det kommit fram att det fanns 
ett behov för Bentleymärket att finnas på 
plats i den kungliga huvudstaden. 
Helgen 30/31 augusti i år förrättades 
invigningen av det nya showroomet på 
Grev Turegatan 5, där Bentley ställer ut 
sina bilar tillsammans med McLarens su-
persportbilar. 
Här ligger den nya utställningslokalen 
i nära anslutning till Stockholms fashio-
nabla shoppingområde. Fortsättningsvis 
kommer företagets lokaler i Arlöv att 
användas för Bentleys after sales service 

och för försäljningen av begagnade Bent-
leybilar. 
Filip Larsson som är VD för Autoropa 
och för Bentley Stockholm har lämnat 
följande kommentar: 
Öppningen av vår nya utställning av Bent-
ley i Stockholm är en viktig händelse för 
märket i Sverige. Med sin åretruntkapabla, 
avspända körförmåga har Bentleybilarna 
alltid varit väldigt omtyckta hos våra kun-
der i Sverige. Genom att vår försäljning 
nu kommer närmare basen av kunderna 
så stärks vår ställning i Sverige ytterligare.
I samband med öppnandet kunde man se 
den helt nya Bentley Flying Spur i Sverige 
för första gången. Bentleyförsäljningen i 
Europa har ökat med 22 procent under 
första halvåret i år enligt Bentley Motors. 
Några separata siffror för Bentleyförsälj-
ningen i Sverige lämnades inte ut men 
satsningen på ett nytt showroom i Stock-
holm bör förbättra företagets möjlighe-
ter att sälja nya Bentley i vårt land.

För 
BENTLEY

NYTT SHOWROOM
 

Jan Segerfeldt
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Originalvare
En original Rolls-Royce Silver Ghost er ikke hverdagskost i noe 
land, og i hvert fall ikke i Norge, som aldri har hatt noen stor 
bestand av den eksklusive modellen. Kun noen enkelte håndfull 

eksemplarer har vært i landet, men én av dem er en av de mest 
originale og velholdte i verden. Siden 2009 har den vært i USA.

Ivar Engerud

Chassis nummer 2644 ble levert ny til 
Tom Jackson, som ikke var noen hvem som 
helst.
Den norske RREC-eren og historikeren Gra-
ham Dukes har forsket litt i historien til den 
første eieren, og han kan opplyse følgende:

”Tom Jackson var født i 1841 i Irland, og på 
slutten av 1800-tallet spilte han en sentral rolle 
i oppbyggingen av Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation (idag HSBC) – og Hong 
Kong selv. Det står fortsatt en statue av ham i 
Hong Kong. 
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Da han returnerte hjem til De britiske øyer i 
1902, ble han hedret av Kong Edward VIII – 
fra da var han Sir Thomas Jackson med bosted 
på Stansted Hall, et gods nær dagens flyplass. 
Han bestilte 2644, som ble levert i 1913.
Jackson døde i 1915, og etter første verdens-
krig ble bilen kjøpt av nordmannen Peter 
Hersleb Matthiessen i 1919. Matthiessen drev 
blant annet med shippingvirksomhet fra et 
eget firma i Newcastle on Tyne.”
Den gedigne Rolls-Roycen ble fraktet til Nor-
ge, sannsynligvis til Fornebu Hovedgård, som 
Matthiessen hadde kjøpt et par år tidligere. 
Den ble værende i hans eie frem til hans død 
i 1948, da veteranbilpioneren Geir Hvoslef 
kjøpte den.
Etter hvert overtok Esso-direktør Fritjof Lind 
bilen, og den ble brukt noe i de første veteran-
billøpene i Norge, før den ble satt bort tørt i 
en egen trekasse. Der var den i mer enn 45 år 

inntil arvingene bestemte seg for å selge bilen 
i 2008.
Følere ble lagt ut via England. En av dem som 
oppfattet signalene og reagerte var David 
Morrison i California. Med sin engelske kon-
taktmann tok han turen til Oslo for å se på 
bilen, og etter litt forhandlinger ble han enige 
med familien om å overta bilen vinteren 2009 
uten at den hadde vært annonsert på det åpne 
markedet. 
I april 2009 kunne Morrison hente ut bilen 
fra tollageret på Long Beach og ta den hjem 
for et nærmere oversyn. Uten store arbeider 
ble bilen entret på Pebble Beach i klassen for 
urestaurerte originalbiler.
Selvsagt skulle vi ønske at denne fantastiske 
originalbilen hadde forblitt i Norge, men når 
den først skulle til USA, ser det ut til at den 
knapt kunne fått et bedre hjem enn hos Rolls-
Royce-entusiasten David Morrison!
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 
1979 til og med 1985:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
 25.000  1.403  480
 75.000  2.044  480 
 125.000  2.518  480
 175.000  2.988  480
 225.000  3.436  480
 275.000  3.937  480
 325.000  4.549  480
 375.000  5.157  480
 400.000  5.455 480
 475.000  6.250  480
 o.s.v. 
 Selvrisiko kr. 4.229 kr.    0

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

Veteranforsikring Danmark    
v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk    

Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Præmieeksempler for veteranbiler og  motorcykler 
fra 1978 eller før:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
 25.000  571  211
 75.000  830 211
 125.000  1.024  211
 175.000  1.214  211
 225.000  1.397  211 
 275.000  1.600 211
 325.000  1.849  211
 375.000  2.097  211
 400.000  2.218  211
 475.000 2.541 211
 525.000 2.841 211
 o.s.v. 
 Selvrisiko kr. 1.411 kr.    0



Den 7 september i år bjöds en märklig variant 
av Rolls-Royce Silver Shadow ut till försäljning 
på en auktion hos National Motor Museum i 
Beaulieu, England. Det är en stationsvagn el-
ler kombi på normal svenska men här kallas 
den för shooting brake eller shooting break. 
Utropspriset var satt till £ 12 000 - 16 000. När 
klubban slogs i bordet hade budgivningen ökat 
slutsumman till £ 43 700, motsvarande cirka 
450 000 kr.

Men det finns väl inga Rolls-Royce Silver Sha-
dow kombi?

Rolls-Royce Motor Cars Ltd i Crewe, England, 
gjorde inte några officiella kombimodel-
ler av Silver Shadow. 
Trots detta finns det några 
olika firmor som på sina rika 
uppdragsgivares bekost-
nad byggde om Silver 
Shadow salooner till 
kombi - med mer eller 
mindre lyckat resul-
tat. Någonstans finns 
en gräns för hur långt 
det bakre överhänget 
får vara för att bilen ska 
komma i balans. En del 
ombyggnadsförsök har slutat 
med att ägaren ville ha så mycket 
plats för bagaget att bilen närmast såg 
ut att tippa bakåt av tyngden.

Den här bilen, en Rolls-Royce Silver Shadow 
II från 1980, har tidigare ägts av avlidne John 
Entwhistle. Han är kanske inte så känd av alla 
men han var en av de personer som spelade i 
musikgruppen The Who. Den här popgruppen 
blev mycket framgångsrik och medlemmarna 
framstod som popikoner under många, många 
år. Hysterin kring gruppen har för övrigt inte 
avtagit ännu 2013!

John Entwhistle beställde en ombyggnad av 
sin bil förmodligen på 1980-talet. Det är inte 

känt vilken firma som utförde ombyggnaden 
men det finns liknande bilar som har byggts 
om hos den väletablerade karosserifirman FLM 
(Panelcraft) Ltd i Södra London, så det ligger 
nära till hands att anta att den här bilen också 
kommer därifrån. 
Det var John Entwhistles hustru som sålde bi-
len för sju år sedan. Den nye ägaren från Perth-
shire i Skottland, vände sig då till Hanwells i 
Västra London som omedelbart skickade bilen 
vidare till Coway coachbuilders i Bolton för en 
totalrenovering. 

Skotten ägde en stor gård där han bedrev jakt 
bland annat på ripa. Den ombyggda bilen an-

vändes för att transportera jaktlaget runt 
ägorna, precis så som man har gjort 

i tvåhundra år, först med om-
byggda hästvagnar och sedan 

med specialbilar, så kallade 
shooting brakes. 

Dessa saknade traditio-
nellt baksäte och hade i 
stället försetts med två 
längsgående träbän-
kar, där hela jaktlaget 

på kanske 10-15 personer 
kunde få plats att sitta. 

På 1900-talet använde man 
med fördel stora lyxbilschassin 

som hade konverterats till shoo-
ting brakes, exempelvis Daimler och 

Rolls-Royce. 

Den här ombyggda Silver Shadow Shooting 
Brake saknar visserligen bänkar men den borde 
ändå ha passat utmärkt för sitt ändamål, åt-
minstone för ett mindre jaktlag, eftersom den 
var specialutrustad med ett barskåp i aktern 
och extra stort utrymme för deras många jakt-
vapen. 
Man kan säga att det var först nu under de se-
naste åren som den ombyggda bilen verkligen 
kom till sin rätt. Likväl är det proveniensen med 
elbasgitarristen i The Who som har drivit upp 
bilens marknadsvärde.

The who
kombin såld Jan Segerfeldt



Drammen 
Det er i det 26 året for vår seksjon at det ble 
rigget til for Rally i Drammen. Vårt 25 års ju-
bileumsrally som gikk i Oslo området i fjor 
samlet 38 biler. Kunne Rune Refvik, John F. 
Parrington Hansen og Vidar Myrvold overgå 
dette? En ganske så tøff oppgave disse herrer 
hadde begitt seg ut på altså.

Fredag den 30. august 
på ettermiddagen star-
tet Bente-Lill og jeg på 
kjøringen til Drammen. 
Etter 80 km var vi der og 
på den reserverte parke-
ringsplassen. Sammen 
med kvelds og nattevak-
tene for bilene våre, står 
en opplagt og smilende 
John F. Parrington Han-
sen og tar i mot oss.

Mange var allerede kom-
met og i min bagasje lå kompendium for 
Rally Drammen. Rune Refvik måtte kvelden 
før melde avbud, med gyldig grunn. Det var 
derfor jeg hadde steppet litt inn i hans rolle. 
Nå skulle det deles ut kompendium og de fine 
startnummer som kom rykende ferske fra 
Jens E. Rønneberg`s bagasje.

Comfort Hotell Union Brygge i Drammen 
var vår base under treffet og i en moderne og 

frisk resepsjon rigget jeg meg til for utdeling-
en. Jeg må si at dette er en av de aller hygge-
ligste oppgaver en kan ha. Det å ønske gamle 
kjente, litt kjente og helt ukjente velkommen 
er jo bare helt supert. 

Tiden flyr i godt selskap og vips var det tid 
for spasertur til Drammen Teater for middag 

og underholdning. Kvel-
dens guide, John F. Par-
rington Hansen ledet oss 
trygt over den spesielle og 
prisberømte Ypsilon Broen 
og til teateret. Her var det 
dekket flott til for oss og 
John ønsket oss velkom-
men og fortalte hva vi skul-
le få oppleve i forkant og i 
løpet av middagen. Lite 
ante vi at studenter ved 
musikklinjen på Drammen 
videregående skole skulle 

gi oss en slik fabelaktig musikkopplevelse. 
Den intime og lavmeldte konserten skapte 
stor magi i de 45 minuttene den varte.

Etter konserten var det forrett, hovedrett og 
dessert, og imellom serveringene musikk. Og 
etter det kom det kaffe avec, og sammen med 
den avslutningsnummer fra de unge musiker-
ne. Det var da voksene damer begynte å lete 
i håndveskene etter det lille hvite stoffstykket 

rrec scandinavia 67

Rally
  Tekst: Åge Antonsen/Jan Segerfeldt   Bilder: Jan Segerfeldt  

2013



og staute menn måtte blunke noen ganger 
ekstra. Flott fremførelse. Ekstra hyggelig for 
oss var det at honoraret for denne konserten 
bidro til at budsjettet for musikkstudentenes 
planlagte studietur til Praha ble oppnådd, og 
reisen nå kunne bestilles.

På hjemveien besøkte noen av oss Epsilon 
Bar. Nydelig kveld godt og varmt, perfekt for 
å sitte ute å hygge seg. Og det gjorde vi helt 
til Norske regler forlangte at etter kl. 23.00, 
da måtte vi gå inn, og da gikk mange hjem. 
Fredag 30. august … en absolutt flott dag!

 Tunge skyer lå over fjellene som omgir 
Drammen på lørdag morgen. Det hadde reg-
net på natten og det hang fremdeles litt yr 
igjen når vi gikk til frokost. På den reserverte 
parkeringen var bilene blitt våte. Selv om 
nattevaktene gjorde sitt beste for å passe på 
bilene våre, så hadde vi uteglemt i instruksen 
at vann ovenfra ikke var invitert. Den først 
felles øvelsen, som ble gjennomført på lørdag 

morgen, ble derfor å tørke av klenodiene og 
gjøre de fine til utstillingen senere på dagen. 

For først skulle vi til Glasshytten. Etter 40 
meters spasertur fra hotellet møtte vi glas-
kunstner Kari Ulleberg. I sitt utstillingslo-
kale og verksted laget og solgte hun glass i 
alle sorter. Kari fortalte engasjert fra tiden 
som nystartet og «reisen» frem til i dag, hvor 
hun nå har avtaler med Aass Bryggeri om 
å lage glass til deres forskjellige markeds-
segmenter. Kari viste oss vakre og vel an-
vendbare produkter som delvis ble laget i 
Slovakia. 

Kl. 10.00 var det drivers meeting på hotellet. 
Kjøreruten «notene» som var i det utdelte 
kompendium ble gjennomgått sammen 
med dagens program. 
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Så var det av sted til første rallystopp. Der var 
vi etter bare noen få kilometers kjøring gjen-
nom Drammen med sine flott broforbindel-
ser frem til Strømsø Torg og utstilling av våre 
biler. Bulletinens redaktør, Jan Segerfeldt, 
som hadde tatt turen helt fra Gøteborg for å 
være med på vårt rally kjørte med i min bil. 
Bente-Lill ble tilbudt baksete og hun storkos-
te seg der. Beste Rally hørte jeg fra baksetet, 
jeg slipper å lese kart. 

Jeg forklarte Jan at egentlig så skulle vi ha 
vært på den andre siden av elven, på Brager-
nes Torg. Men … med bare en uke til valget 
i Norge var alle politiske partier representert 
på dette torget. De ønsket ikke at deres poten-
sielle velgere skulle finne det mye mer spen-
nende å se på vakte Rolls-Royce og Bentley 
enn å høre på fagre valgløfter. Så derfor ble vi 
«forvist» til Strømsø Torg.

Våre biler ble fint oppstilt på torget sam-
men med torgets spennende kunstverk med 
vannsymbolikk. Veggene av skinnende me-
tall skapte helt spesiell gjenspeilinger av våre 
utstilte biler. De som allerede hadde bestemt 
hvordan de skulle velge og de som ikke var 
spesielt interessert i valget hadde nå mulig-
heten til i ro og mak å beundre denne fine 
samlingen av verdens mest myteomspunne 
bilmerke. 

De to eldste bilene, som var de eneste som 
var produsert før andre verdenskrig var Odd 
Moens 20/25 open tourer fra 1930, og Erik 
Olsens 20/25 saloon fra 1931. Eriks 20/25 har 
karosseri av Weymann i England. Disse flotte 
bilene er nå mer enn 80 år gamle men går 
så flott som bare det. Flott som bare det går 
også Rallyets eldste bilfører. Sverre Lyngaas 
Dahl er 91 år og selvsagt er det han som har 
den nyeste bilen under treffet. Hans Bentley 
Arnage Red Lable fra 2001 er nylig anskaffet. 
Tenk det ... 91 år … hyggelig.
En annen Bentley som også tok oss med 
charm var Hallgeir Lades Mark VI Standard 
Steel Saloon fra 1951, med registreringsnum-

mer B – 1951. Noen får det til! Dette var den 
eldste av etterkrigsbilene. 

Ellers var det tre Silver Cloud og to Bentley 
S 1, to Bentley S og en Bentley R, syv Silver 
Shadow, en Corniche convertible og to Silver 
Shadow two doors convertible og fix head 
coupé. En Silver Spur og en Bentley Mul-
sanne.

Svein Aannestad fant ikke nøkkelen til sin 
Bentley og tok derfor med Ricard Davidson 
og en Morgan 4+4 fra 1964. (Den eneste som 
trengte litt tilsyn under rallyet. Ny coil)

Det er litt pussig å sammenlikne Arne J. 
Solhaugs RR Silver Spur 1989 med Rolf Ja-
cobsens Bentley Mulsanne S. Begge bilene er 
veldig like men likevel ulike, i hvert fall på 
navn skiltet og på grillen. Men om en sam-
menlikner Rolf Jacobsens Mulsanne S med 
Pål Sandlis  Bentley Turbo R fra 1992 ser de 
veldig like ut. Til og med når en ser ned i mo-
torrommet er ser de like. Men her er det store 
forskjeller i ytelse. 

Alt i alt var vi 23 biler og vår Bulletin-re-
daktør gledet seg sammen med oss, over at 
tre Svenske biler hadde funnet veien til dette 
rallyet.

Under denne utstillingen fikk deltagerne ut-
levert rallyets spektakulære konkurranse. Før 
start måtte de svare på hva en fremvist mot-
ordel var og hvor tung denne var. 

Etter små to timer med utstilling var vi klare 
til å legge ut på ferden til Blaafargeverket. 
Min oppgave var å sørge for at alle kom vel ut 
fra utstillingsområdet og mens dette pågikk 
sto Jan utenfor bilen.
Som siste bil ut var vi klare for avgang. Jeg 
merket at Jan stusset litt når jeg satte bilen 
i gir og skulle begynte kjøringen. Hoppsann 
hørte jeg, var virkelig motoren i gang sier 
Jan. Jeg kunne ikke høre at den var i gang 
når jeg sto på utsiden heller sier Jan. Dette 
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er jo den aller beste måten å skaffe seg gode 
venner på. Skryt av bilen til eieren og du får 
en venn for livet. Men Jan fastholdt etter at 
vi hadde kjørt noen mil at det bare var små 
vibrasjoner han merket og at bilen var uvan-
lig stille. Han mente den var meget behagelig 
der den gled smidig frem på veien. Jeg hadde 
fått en fornøyd passasjer! Jeg var smigret og 
fornøyd!

Etter å ha kjørt over Drammenselven både 
en og to ganger satte vi kursen langs elven 
på vakre veier mot Modum, Blaafargeverket 
og Koboltgruvene. Det hadde stoppet å regne 
under utstillingen og når vi nå kom frem til 
Blaafargeverket skinte solen og det var varmt 
som på de beste sommerdagene. På denne 
spesielle plassen like ved fossene kan en 
fremdeles se gangene fra de gamle kobolt-
gruvene som ble brukt fra 1773 til 1893. Gru-
vene frembrakte materiale som ble benyttet 
til innfarging av dekorasjoner på porselen.  

I en av de store bygningene fra den tiden ble 
vi servert lunsj. Riktig høstsuppe laget på 
kjøttfarse, hvitkål og løk ble servert sammen 
med brød. Vi fikk også noen smakebiter av 
høyklasse gitarspill av Miro Simic før kaffen 
ble servert. Han klarte også det kunststykke å 
få oss til å synge sammen med han. Et spon-
tant innslag som ble svært godt mottatt.  
Så sto de der da. To vakre damer. En svært 
ung, den andre i sin beste alder. Her var våre 

guider som skulle vise oss verdensberømte 
malerier i stedets museum. Etter å ha forsøkt 
å få de til å fremskynde omvisningen i muse-
et med 10 minutter og korte ned omvisning-
en med 10 minutter ble jeg stående der som 
svarteper. Jeg hadde lovet meg bort. Men 
hvem kan stå i mot når de begge manet seg 
opp til å spørre om å få lov til å sitte i en ekte 
Rolls-Royce i bytte med en litt komprimert 
visningsrunde.

Det var i anledning Munch`s 150 års jubi-
leum at denne utstillingen hadde kommet 
i gang. Frits Thaulow inviterte flere av sine 
kunstnervenner høsten 1893 for å male. I 
tillegg til Munch så var Jørgen Sørensen, 
Karl Jensen-Hjell, Gustav Wentzel og Kalle 
Løchen der denne høsten. Det ble fremholdt 
at naturen på Modum var så ekte og luften så 
uvanlig ren.

Kunstvitenskapen snakker i dag med overbe-
visning om at Munch`s venn, Kalle Løchen 
som tok sitt liv i 1893 har vært avgjørende for 
Munch`s beslutning om å male Skrik. Skrik 
er av Munch malt flere ganger og de er alle 
verdt mange millioner. Guidene denne dagen 
kunne vise oss ikke mindre enn 19 originale 
Munch og mange bilder malt av hans venner 
i denne perioden.

Etter at omvisningen var ferdig var det min 
tur til å holde avtaler. Guidene fikk bli med 
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til min bil og den ene fikk sågar kjøre min 
bil en runde i området. Så nå kan hun si: Jeg 
har ikke bare sittet i en Rolls-Royce, jeg har 
kjørt en!

I strålende vær kjørte vi tilbake til hotellet. 
Denne gange på østsiden av Drammenselven 
med helt nye naturopplevelser.

Våre biler ble pent parkert på vår bevoktede 
parkeringsplass. Svarene på Rallyets konkur-
ranse ble lever til meg, og svarene skulle del-
tagerne få til lunsjen dagen etter. For nå var 
det kort tid til vårt årsmøte.

Årsmøtet startet presis og det er det som all-
tid vår dyktige sekretær/ kasserer som sørger 
for. Møtet forløp i en behagelig og hyggelig 
stemning. Jens E-. Rønneberg ble valgt til 
ordstyrer og han ledet oss gjennom dagens 
agenda. Årsmelding ble godkjent. Regnskap 
ble godkjent. Kontingent for år 2014 ble fast-
satt og neste års Rally blir på Rjukan. Grim-
stad kommer i 2015. Valget ble gjennomført 
med akklamasjon, og jeg kunne overlate for-
mannsvervet etter seks års tjeneste til Oddvar 
Birkedal. Tusen takk for fine mansjett knap-
per i ekte gull som jeg ble tildelt. 
Kort pause før avgang til Aass bryggeri. Det 
var satt opp transport til Bryggeriet men 
noen av oss valgte likevel å spasere den halv-
timen det tok å komme til Gildehallen og Di-
rektørboligen.

I intimt og flott lokale var det satt frem for 
øl smaking. Fem forskjellige øl sorter med 
smaks forsterker til. Ikke hadde jeg ventet 
meg jordbær til hvete øl og jeg må vel inn-
rømme at min favoritt landet mer på ost og 
øl sammen med spekemat og øl. Etter mange 
skåler og halvtomme glass var det omvisning 
i bryggeriet. Og etter det var det mer øl, enda 
mer øl og så Tapas. Vi som hadde spasert til 
Bryggeriet vi sa ja takk til å bli kjørt tilbake til 
hotellet sammen med de andre. 
Her ble vi møtt av glade mennesker som var 
godt i gang med å feire bryllup midt i reseps-

jonen. Her var det gavebord og bryllupskake, 
dansemusikk og danseløver. Vi fikk låne sto-
ler fra noen konferanse rom og rigget oss til 
på mesaninen. Her hadde vi det helt fint og 
praten gikk til godt inn i «voksen natten». 

Søndag og utsjekking. Vi hadde god tid på 
morgenen og først klokken 11.00 kjørte vi 
ut fra parkeringsplassen.  Vidar loste oss en 
runde gjennom Drammen før vi satte kursen 
inn i fjellet og startet på «spiralen». Jeg kan 
ikke huske hvor mange runder det ble oppo-
ver. Men det var mange. Nesten litt deilig å 
komme ut i dagslyset og nyte den fabelaktige 
utsikten over Drammen.

Det var dekket til lunsj for oss i restauranten 
som hadde utsikt over hele Drammen. Miro 
fant igjen frem gitaren og til vår og de andre 
gjestenes glede spilte han tre sanger for oss, 
og vi fikk også denne dagen lov til å synge 
sammen med han. Hvordan noen kan få fing-
rene til å bevege seg med slik fart er over min 
fatte evne. Tusen takk Miro.

Vi fikk servert varm lunsj og etter at kaffen 
kom på bordet ble det klart for premiering 
i rallykonkurransen. Firma Rohdins hadde 
forært flotte premier denne gangen og sam-
men med klubbens egne glass ble premie-
bordet velfylt. Riktige svar på oppgavene 
ble fortalt, og det var klart for premiering. 
Vinner denne gangen ble Odd Moen og Elin 
Nygaard. De hadde bare ett poeng mer en de 
neste tre så her var det svært likt i toppen. 
Men … nå er det slik at hos oss får alle premi-
er og ingen kjører hjem uten en liten gevinst. 
Selv bilen som ikke hadde levert inn svarene 
ble oppdaget og fikk premie.

Forsamlingen takket John F. Parrington Han-
sen, Rune Refvik og Vidar Myrvold for ett 
flott gjennomført treff med stående applaus. 
Så var det bare å starte på hjemveien.

Jeg takker dere alle sammen for at dere er 
med og gjør disse Rallyene våre så hyggelige.
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QUIZ
                                                                                             Vad kan det här vara för en gammal bil: 
                                                                                             Vad kan det vara för bilmärke? 
                                                                                             Vilken årsmodell tror ni? 
                                                                                             Hur många exemplar har tillverkats?

Tre svåra frågor? Inga ledtrådar ges. Även om ni tror er veta rätt svar på någon av frågorna 
men inte alla så chansa på resten och skicka in era svar i alla fall! Ni som inte har försökt 
tidigare, ta chansen nu! Skicka ett mail till redaktionen, jan.segerfeldt@glocalnet.net 

Självklart går det lika bra att maila från Norge eller Danmark som från Sverige.

Alla som svarat rätt eller närmast rätt får ett omnämnande i nästa Bulletinen. 

Ophold på Munkebo Kro 
 

Gourmetophold 
 (Alle dage) 

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

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

Pris per person i dobbeltværelse fra kr.       1695,- 

 
Luxusophold 

Fra kr. 2295,- 
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tillverka övriga Silver Spirit och Silver Spur-
versioner som årsmodell 1986 i samma 
chassinummersekvens.

Salig Eric Barrass, tidigare bejublad gene-
ralsekretare i RREC, fick låna bilen för en 
provkörning innan den överlämnades till 
RREC, och han ansåg att det var den mest 
lättkörda bil han någonsin hanterat under 
hans då (1985) 55-årigt vunna erfarenhet 
av bilkörning. Mätarställningen var vid till-
fället 462 miles.

Som kopior av den unika 100 000:e bi-
len gjordes 25 stycken likadana Silver 
Spur Centenary Replicas (chassinummer 
SCAZN0004FCH14001-14025). 
Dessa blev alla mycket eftertraktade, efter-
som de var så få som 25 och såldes snabbt 
och lätt till nöjda köpare över hela världen. 
Alla 25 hade precis samma färgsättning 
och utrustning som det unika Centenary-
exemplaret.  
Köparna fick också motta en kylargrill-
formad ask innehållande bland annat en 

nyckelring i silver och en exklusiv kulspets-
penna. För allt detta fick köparna hosta 
upp £ 77 740, vilket var £ 9 995 mer än vad 
en ”vanlig” Silver Spur betingade då.

Av de 25 var 16 vänster- och nio högerstyr-
da. Det var nio stycken som var reserverade 
för hemmamarknaden, Storbritannien (de 
nio högerstyrda) medan 12 stycken skep-
pades till USA och en vardera till Saudia-
rabien, Dubai, Monaco och Tyskland (alla 
vänsterstyrda).

Det är ytterst sällan som en Rolls-Royce 
Silver Spur Centenary Replica dyker upp 
på begagnatmarknaden men för ett par år 
sedan sålde auktionsföretaget Bonhams 
en sådan, chassinummer 14025 (således 
den sista i serien) för £ 12 650, vilket får 
anses vara ett rimligt pris för en välhållen 
helt standard Silver Spur från 1985 men ett 
fyndpris för en Centenary Special Edition. 
Kanske rätt bil att satsa på som framtida 
investeringsobjekt? Frågan är bara hur 
man hittar en!

Rolls-Royce Silver Spur Centenary Replica 1985
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Den 2 augusti 1985 tillkännagav Rolls-Roy-
ce Motors att man efter 81 års bilproduk-
tion nu hade tillverkat den 100 000:e bilen 
av märket Rolls-Royce, vari också inräkna-
des alla Bentley byggda efter 1931. 
Denna unika specialbil som var en Cente-
nary-version av den vanliga Rolls-Royce Sil-
ver Spur saloon hade lackerats i Royal Blue 
med champagnefärgad inredning och fått 
en hel del extra utrustning som var unik 
för modellen. I utrustningen ingick dörrlis-
ter i trä med monogram i silverinläggning, 
picknickbord i baksätet, också de med 
silverinläggningar, särskilda spritflaskor 
i främre mittarmstödet, en särskild min-
nesplakett på insidan av handskfacket och 
en extra identifikationsplåt på bakluckan 
med ordet Centenary i rött.

I Crewe hade man låtit företagets alla 3 
800 anställda få ledigt en stund för att i en 
avskild del av fabriken övervara ceremonin 
när nycklarna till den nya bilen skulle över-
lämnas. 
Bredvid jubileumsbilen hade placerats en 

tidig Rolls-Royce 10 HP från 1904 samt den 
ursprungliga Rolls-Royce 40/50 HP Silver 
Ghost med reg nr AX201. 
Det var företagets dåvarande VD Richard 
Perry som överlämnade nycklar och mas-
sor av intressant dokumentation om bilen 
till företagets två längst anställda, trotjä-
narna Margaret Green (58) och Jack Good-
win (62), som symboliskt fick ansvara för 
att ta hand om materialet för företagets 
räkning. 
Det var faktiskt företaget självt som ägde 
den nya bilen och skulle behålla den, så 
den skulle stanna i England. Det är väl 
följdriktigt att detta unika exemplar är hö-
gerstyrt. 
Sedermera har bilen blivit bortadopterad 
till RREC i England, som därmed övertog 
ansvaret för den under åtskilliga år avsed-
da tillfälliga förvaringen. 

Chassinumret är SCAZN0004FCH14000 
och bilen är av årsmodell 1985. Detta kan 
kanske uppfattas som något märkligt ef-
tersom man faktiskt redan hade börjat 

Rolls-Royce Silver Spur Centenary Replica 1985
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29 - RREC SWEDISH SECTION

Produktvägen 16 
246 43 Löddeköpinge

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

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

 

Vi utför service och reparationer 
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
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Var rädd om originaldelarna!

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

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

Tel : +44 (0)1455 292949

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

Flying 
Spares

Post-War Rolls-Royce 
& Bentley Parts Specialists

Visit Our Comprehensive Website:

www.flyingspares.com

• New • Reconditioned • 
• Recycled •

Alfredsson
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Svenska Sektionens Styrelse Och Funktionärer

Styrelse
Lars Nord 
Ordförande, Ansvarig utgivare bulletinen
Burvägen 2, 15270 Södertälje
Tel: 08 55080230, 070 3957558  Epost: chairman@rrec.se
  
Kai Adolfsson 
Ledamot, Kassör  Bankgiro: 5965-7528
Nordqvists väg 6, 13649 Vega
Tel: 08 7454878  Epost: treasurer@rrec.se
  
Roberth Nironen
Ledamot, Sekreterare, Webmaster, Medlemsregister
Domarringen 53, 80433 Gävle
Tel: 070 3991765  Epost: secretary@rrec.se

Per Östlund
Ledamot, Vice ordförande, Annonser, Sponsorer
Villa Sjöhammar, 77499 By Kyrkby
Tel: 070 5374330Epost: per11@telia.com
  
Mona-Lisa Illingworth 
Ledamot, Internationell sekreterare
Torpet. Färlevfjordsvägen 32 Torreby, 45593 Munkedal
Tel: 0524 21310, 070 5389695  Epost: cloud1@telia.com
  
Jan Segerfeldt 
Ledamot, Redaktör
Västra Palmgrensgatan 189, 42677 Västra Frölunda
Tel: 031 292946  Epost: jan.segerfeldt@glocalnet.net
  
Rune Johansson 
Ledamot
Tveta Gård, Tveta 386 96 Färjestaden
Tel: 0485 38008, 076 2247705  
Epost: runepolis@hotmail.com
Skype: rune.johansson46
   
Christer Byhr 
Suppleant, Layoutansvarig Bulletinen 
Änggårdsplatsen 10, 413 19 Göteborg
Tel: 0706-636077  Epost: christer@byhr.se 
   
Rolf Eriksson 
Suppleant
Genesmåla Gård, 362 93 Tingsryd
Tel: 070-6525630  Epost: genesmala@gmail.com
   

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

Distriktsansvariga
Skåne, Halland 
Göran Berg, Båstad, 0708-108118, 
goran.berg@rrec.se
Öland o Kalmar län 
Rune Johansson, Färjestaden, 076-2247705  
runepolis@hotmail.com
Västergötland, Göteborg och Bohuslän 
Ola Germundsson, 070-2791590  
olagermundsson@gmail.com
Jönköpings-, Kronobergs och Blekinge län 
Rolf Eriksson, Tingsryd, 070-6525630  
genesmala@gmail.com
Södra Stockholm, Södermanland, Östergöland 
Kalle Giertz, Grödinge, 0705-229258  
kalle.giertz@telia.com
Norra StorStockholm, Södra Uppland, Västmanland 
Rune Sahlberg, Spånga, 070-9975917  
rune.sahlberg@telia.com
N Uppland, Dalarna, Norrland 
Roberth Nironen, Gävle, 070-3991765  
roberth.nironen@rrec.se
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Bestyrelsen RREC Danish Section

 Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer

Nya Medlemmar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745

Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666

Den norske seksjonen
Henry Henriksen, 4270 Åkrehamn
Ludvik Hao-Li Kongelf, 3258 Larvik
Torbjørn Evju, 1450 Nesoddtangen
Arnt Johan Karlsen, 9305 Finnsens

Svenska sektionen 
Hans Thorén, Göteborg
Georg Möller, Arvika
Lars Magnus Trozelli, Åby
Anders Läck, Saltsjö-Boo
Karl-Gustaf Sundgren, Traryd
Jan Bostrand, Charlottenberg
Stefan Tanzborg, Bagarmossen
Gert Westergren, Dalarö

Den Danske sektion
Alain Champiot-Bayard, 2900 Hellerup

 

Jag har haft Cornichen i 18 år och vill nu pröva något annat. Bilen har gått 14.100 mil, senast 350 mil 
till Sydtyskland i Black Forest rallyt utan problem. Bilen är välskött; servad löpande och det som 
slitits ut har lagats eller bytts, alltsedan jag köpte den 1995. Ett handling kit monterades 1995 vilket 
förbättrade väghållningen avsevärt. Den är brun med cremefärgad inredning. 

Medlemsannons
Rolls-Royce Corniche 
FHC LHD 1976, CRX21796
För klenoden begär jag 
400.000 kr
Kalle Giertz  0705229258  
kalle.giertz@telia.com



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

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

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

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

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

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge

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

Massiva material
   Naturliga ytor

www.gad.se

                                                  Återförsäljare i hela Sverige på vår hemsida.

                       G.A.D   S. Kyrkogatan 16   621 56 Visby  Tel: 0498-248230    www.gad.se


