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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
Den Danske sektion
RREC Danish Section
Hjemmeside:
www.rrec.dk
Oplysninger om medlemskab se info på hjemmesiden

Formandens hjørne.

I kommer til at høre mere om tilmelding
og program fra den
Endnu engang, finder vi pludselig os selv svenske side, samt
midt i den travle juletid, hvor bilerne er information genpakket sammen, og forhåbentlig står godt nem Bulletinen.
og trygt indtil næste år, hvor sæsonen igen
starter.
Sørg for altid at
tjekke kalendersiVi kan med sindsro se tilbage på en me- den, samt evt. ind
get aktiv og spændende sæson 2009, hvor imellem kikke på
der har været rigtig god opbakning til alle vor
hjemmeside
vore arrangementer, og vi har mødt hin- www.rrec.dk, idet
anden ved mange hyggelige begivenheder der altid vil være
af større eller mindre karakter, og ikke frisk
information
mindst har vi haft en flot medlemstilgang, om fremtidige arhvilket er med til at give klubben nye og rangementer.
større muligheder.
A’propos hjemmesiden, skal vi dog beklaSom alle nok har bemærket, har der hele ge, at den har ligget lidt stille i en længere
tiden været presset meget på, for at få til- periode, p.g.a. EDB-tekniske problemer
meldingerne i hus, med hensyn til vort 30 hos vor Web-master Carsten Jørgensen,
års Jubilæum, som afholdes på Bornholm der udover at have haft et større arbejdsi dagene den 13.-16. maj 2010. Se mere pres, og flere større udenlandsrejser, også
om program på vor hjemmeside www.rrec. havde mistet alle sine indgåede mails og
dk
informationer, og først nu er ved at få løst
problemet.
Husk sidste frist for tilmelding og betaling
er den 28.2. 2010, hvis man ønsker at del- Vi takker Kim Larsens bror Lau, for endnu
tage.
engang, at være trådt hjælpende til.
På nuværende tidspunkt er der allerede
tilmeldt over ¾ - del af de 70 køretøjer,
der kan få mulighed for at deltage i arrangementet.

Men allerede inden vi mødes til foråret,
har alle muligheden for at mødes til det
allerede adviserede, forsinkede julearrangement med ledsagere hos Beate & Claus
Clausen i det ”festindrettede” kornmagaBEMÆRK !! at der også bliver afholdt Års- sin lørdag den 6. februar kl. 18.
rally, med 30 års Jubilæum for den svenske RREC-Section i dagene mandag, tirs- Adressen er Risbyholmvej 5A, 4622 Havdag og onsdag den 10. 11. og 12. maj, drup (mellem Solrød og Roskilde). Tilmeli nærheden af Ystad, hvor alle danske og ding til Jens Kjærulff på telefon 40 14 80
udenlandske medlemmer er velkommen til 44 eller formand@dk.
at tilmelde sig, således at man her melder sig til hele arrangementet, eller f. eks. God jul og godt Nytår
nøjes med at deltage i en dal af det, F.eks formanden
Gallamiddag i Ystad den 12. maj, og næste
dag den 13. maj rejse videre til det danske
arrangement på Bornholm.
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
Svenska sektionen
RREC Swedish Section
Hemsidan:

www.rrec.se

För medlemskap finns info på hemsidan
Plusgiro: 495 29 27-4
Bankgiro: 5965-7528

Bäste medlem!
Så var det dax för årets sista bulletin. Och
julen är straxt här. Då kan det vara på sin
plats att se fram emot nästa år.
Den stora händelsen 2010 är givetvis vår
klubbs 30-årsjubileum! Låt mig berätta
hur vi har planerat detta evenemang.
Under senare år har vi mer och mer
funnit gemensamma intressen med
våra Skandinaviska grannar. I samband
med de årliga Club Conferenserna i The
Hunt House har vi utvecklat ett utmärkt
samarbete. Vår gemensamma Bulletin
är ett påtagligt resultat. När nu vår
danska systerklubb firar 30-årsjubileum
samma år som vår sektion är det ett
utomordentligt tillfälle att stärka vårt
samarbete. Alla som varit med på något
”Forårsrally” i Danmark vet vilka trevliga
rallyn våra vänner arrangerar. Danska sektionen har nu förlagt sitt jubileumsrally till
Bornholm den 13-16 maj med avresa från
Ystad Kristi Himmelfärdsdagen. Detta är
bakgrunden till att vi lägger vårt årsmöte och jubileum till Ystad dagarna innan.
Detta ger möjligheten för de som önskar
att hänga med på det danska rallyt direkt
efter vårt. Dessutom kan vi räkna med ett
antal av deltagarna i Bornholmsrallyt passar på att deltaga i vårt firande, det ligger
ju liksom på vägen. Ett unikt tillfälla till en
riktig långhelg med goda vänner och vackra bilar! Vi har redan flera intresseanmälningar från Norge, Danmark och England.
Bl a. kommer Suzanne Finch med make
Nick att deltaga som representanter för
vår moderklubb - vi träffade dem senast
på Varbergsrallyt.

Jag är medveten om att
en del kan
ha svårt att
ta ledigt flera vardagar
mitt i veckan. Vi ger
därför möjligheten att
ansluta vid
olika tillfällen, antingen måndag
10:e
eller
tisdag 11:e
maj.
Se
även annons
på sidan 10 i
detta nummer.
Mer
information
kommer
i
det
detaljerade programmet om några veckor.
Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År!
Med de bästa Entusiasthälsningar
Göran Berg
Ordförande
RREC Swedish Section
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
Den norske seksjonen
RREC Norwegian Section
Hjemmeside:
www.rrec.no
Medlemsskap koster kr. 1.000,- per år.
For medlemskap, kontakt Jens Rønneberg på telefon 22 55 84 54
Seksjonens bankkonto er: 1064.10.19319
Kjære medlemmer av RREC Norwegian Section
Etter en travel høst går vi RR og Bentley entusiaster litt
i dvale og skal tilbringe mer tid med familie og venner.
Når dere mottar dette bladet er vel mange julebord og
lunsjer gjennomført med stil.
Vår lille forenings høstprogram startet med kurs hos importøren av Autoglym. Deltagerne fikk presentert de nyeste produktene og de fremmøtte bilene ble benyttet til
demonstrasjon.
Det ble en hyggelig lørdag formiddag og vi takker Helge
Christiansen og Krefting & co A/S.
Neste post var teknisk seminar hos Auto Askim.
Vår eminente ekspert Patrick Lloyd-Jacob trakk fullt hus
og programmet ble godt mottatt av deltagerne.
Det ble studert og arbeidet nesten uten opphold fra kl. 10.30 til 18.00
Tilbakemeldingene har vært svært positive og dette frister til gjentakelse.
Det at jeg registrer god kjemi og ønske om samarbeid mellom Auto Askim og Royce
Service & Engineering vil gi dere Norske medlemmer fremtidige fordeler når det gjelder
å vedlikeholde våre ”smykker”
Anne og Jens Rønneberg har også i år invitert oss til julebord noe vi er svært takknemlige for.
Det blir alltid så hyggelig hos Anne og Jens.
Representanter for den Norske seksjonen deltar på Svenskenes julelunsj med påfølgende samarbeidsmøte for de Skandinaviske seksjonene.
Neste års Rally vil finne sted i Vestfold den 20. til 22. august.
Vi bor på Thon Hotel Åsgårdstrand med småbåthavnen som nærmeste nabo.
(Vi bor midt i motivet for Edvard Munchs maleri ”Pikene på Broen”)
Vi lover et spennende program, malerisk og maritimt, og presenterer dette i neste
utgave av Bulletinen.
Det har vært et fint år for vår forening og jeg registrer at vårt yngste medlem som ble
innmeldt her om dagen, fremdeles gleder seg til 1 års bursdag.
Til dere alle en RIKTIG GOD JUL
Åge Antonsen
Formann RREC Norwegian Section
RREC
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Annonser
Til annonsører

Til medlemmene

Det er billig å annonsere i den skandinaviske Bulletinen. Prisen er kun kr. 15.000,for en vanlig helside. Det beste av alt er
at dette gjelder for fire utgivelser. Bestiller
du altså en helside, trykkes den i alle fire
utgavene det året for kr. 15.000,-!

Det renner inn stoff fra alle tre land. Hovedredaktøren må stadig utsette stoff til
neste nummer. Bladets numre blir fort fylt
opp. Stadig flere annonsører kommer til.
Den skandinaviske Bulletinen ser ut til å bli
en suksess!

Opplaget er 800 hvorav det meste går i
abonnement til alle RREC-medlemmer i Målet er at Bulletinen skal være selvfinanDanmark, Sverige og Norge.
sierende. Det blir den når annonsørene
føler at de får noe igjen for sine annonseKundegruppen er i stor grad voksne her- kroner. Vår oppfordring blir derfor:
rer med en viss økonomisk frihet. Medlemmene har ofte sans for historie, mekanikk Hvis du kontakter våre annonsører, så
og kvalitetsvarer.
nevn at du har sett deres annonse i Bulletinen.
Som annonsør vil du også assosieres med
et av verdens sterkeste varemerker som Støtt våre annonsører - de støtter oss!
oser kvalitet, stil og eksklusivitet.

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge
Auto Askim har vært
autorisert Opel-forhandler
siden 1937! Vi leverer
kvalitet og fornøyde
kunder kommer tilbake.
Vi bygger nå opp tilsvarende kompetanse på RollsRoyce og Bentley. Vår beste mann, verksmester
Svein Vikeby, studerer nå
verkstedmanualene og vil
gjerne arbeide også med
din bil.

Auto Askim ligger i Østfold,
5 mil fra Oslo og 3 mil fra
grensen til Sverige. Vi kan
hente og levere din bil på vår
bilhenger.
I oppstartfasen tilbyr vi
RREC-medlemmer 20 %
rabatt på timeprisen.
Vi ønsker å yte Norges
beste service til alle biler fra
Crewe.

Medgrunnlegger av RREC - Norwegian section, Odd Moen til
venstre og verksmester Svein Vikeby, til høyre, ønsker
velkommen til Askim. Prøv oss og bli fornøyd!
Auto Askim har et fullt utstyrt bilverksted godkjent av Statens Vegvesen. Vi har i tillegg det spesielle verktøy som skal til på Crewebiler.Velkommen!

Auto Askim
Telefon (+47) 69 81 87 00, post@auto-askim.no
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Alle medlemmer i RREC DK, samt vore gode venner i Norge
og Sverige ønskes en god jul samt et godt og lykkebringende
Nytår
Vi takker fra dansk side for det dejlige samarbejde, vi har oplevet i det forgangne år, og vi ser frem til at øge samarbejdet
i 2010, hvor vi glæder os til at fejre 30års jubilæum får både
Sverige og Danmark i maj 2010.

Samtidigt vill redaktionen önska alla läsare av vår Bulletin
en riktigt

God Jul
och
Gott Nytt År
RREC
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EVENEMANGSKALENDER
Luncherna i Stockholm: Vi prövar ett nytt ställe som är lättare tillgängligt - Belgobaren i Freys
hotell. Som vanligt träffas vi första måndagen i varje månad med början den 1 februari 2010. För
anmälan ring till Tommy Strömberg, tel 0705-171877
Luncherna i Göteborg fortsätter, på Elite Park Avenue kl 12.00 och adressen är som tidigare
Kungsportsavenyen 36-38. Vi träffas sista tisdagen i varje månad, med början den 26 januari
2010. Välkomna. Kontaktperson Claes-Thure Flinck tel 031-930066
KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG
6 februar 2010. Forsinket Julefrokost i Kornmagasinet på Risbyholm Gods med ledsagere. Vi ses hos Beate & Claus Clausen i det ”festindrettede” kornmagasin lørdag den

6. februar kl. 18.
Adressen er Risbyholmvej 5A, 4622 Havdrup (mellem Solrød og Roskilde). Tilmelding
til Jens Kjærulff på telefon 40 14 80 44 eller formand@dk.

26-27 mars 2010. Vinprovning med galamiddag på Bjertorps Slott
Den sedvanliga vinprovningen med efterföljande femrättersmiddag och slottsövernattning sker ferdag till lördag den 26-27 mars
Priset är 1 450.- per person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 400.-. Kostnaderna
för vinerna i vinprovningen och viner till maten tillkommer.
Bjertorps kök har nyligen utsetts Dagens Industri till ett av Sveriges bästa kök,
bara maten är en upplevelse och vi har fått samma priser som förra året som
redan då var mycket bra priser.
Program:
Ankomst vid tretiden fredagen den 26 mars med eftermiddagskaffe. På kvällen
vinprovning med extra föredrag och sedan femrättersmeny. Avresa lördagen den 27 mars efter
en härlig slottsfrukost. En överraskningutflykt utlovas på lördagsförmiddagen. Detaljerat program
utdelas vid ankomsten till Bjertorp.
Anmälan absolut senast den 1 februari 2010 till Svante Runberger. e-post svante.runberger@
swipnet.se, alt tel +46 31146306,
10-12 maj Svenska Sektionens 30-årsjubileum och årsmöte.
Se vidare information på sid 10
13 - 16 maj 2010, RREC-Danish Section indbyder til 30 års jubilæums rally
se vidare på sidan 11 i detta nummer
20-22 augusti 2010. Rally Vetsfold 2010.

27 aug - 2 sep 2010, Westcoast Elkrally (”Västkustska” älgrallyt)

En blandning av Bohusläns karga landskap och den dalsländska urskogen!
En resa som prövar både bil och förares förmåga! Vi kommer alla dagar att bo på
samma hotell, så man behöver bara packa upp en gång!
Hotellet i fråga är VANN SPA HOTELL OCH KONFERENS (ett fyrstjärnigt hotell), 23
km nordost om Lysekil i Bohuslän vid Gullmarnsfjorden.
Härifrån kommer vi så att göra våra dagliga rundturer och förhoppningsvis hitta
tillbaka ”hem” varje gång!
Du kan välja mellan att delta i hela rallyt eller välja att delta över weekenden. Här
kan du få information om vad de båda paketen innehåller.
Kostnad per person i dubbelrum; 8.500 kr.
Väljer du att delta i Weekend alternativet, är du välkommen att delta under dagarna 27-29 augusti
2010.
Pris per person i dubbelrum 2.440 kr
Anmäl dig helst snarast men senast 1 mars 2010. Gå in på RREC Swedish´s sections hemsida och
skriv ut anmälningsformuläret och skicka till:
Mona-Lisa Illingworth, Torpet, Färlevfjordsvägen 32, Torreby, 455 93 Munkedal
E-post. cloud1@telia.com
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EVENEMANGSKALENDER

ROLLS-ROYCE
ENTHUSIASTS CLUB
Svenska Sektionen

30-ÅRSJUBILEUM
RALLY OCH ÅRSMÖTE
10-12 MAJ 2010

RREC
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Vackra Österlen med mängder av sevärdheter, vackra vägar och
god mat är platsen för vårt jubileumsfirande. Vi bor på klassiska
Ystad Saltsjöbad - med anor från 1897 - alldeles invid Östersjöns
strand. Du kan välja ankomst måndag 10 eller tisdag 11 maj.
Årsmöte och GalaJubileumsmiddag onsdag 12 maj. På torsdag Kristi Himmelfärdsdagen - far de som önskar vidare med färjan
från Ystad till Bornholm och deltar i Danska Sektionens högtidliga
30-årsjubileum - se separat annons! Vi räknar med stort
deltagande från Danmark, Norge, Tyskland och England. Ett unikt
tillfälle till en riktig långhelg med glada entusiaster och vackra
bilar! Detaljerat program kommer senare per post och e-mail. Du
kan redan nu anmäla Ditt intresse till:
Göran Berg, e-mail goran.berg@rrec.se eller telefon 0708-108118

EVENEMANGSKALENDER

RREC-Danish Section

Indbyder til

30 års jubilæums
rally
13.14.15. og 16. Maj 2010
på

Bornholm

Max 70 køretøjer
Oplysninger, samt pretilmelding til:
Preben Pedersen, e-mail:
bopr@stofanet.dk

Se det foreløbige program på
klubbens hjemmeside: RREC.dk
11 - RREC
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LAWS OF ATTrACTiON

THE ABOVE iS SAiD TO BE ExPEriENCED iN MANY
VErSiONS. AND SO iS A BENTLEY.
Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark
and Bentley Stockholm is sole dealer of Bentley in Sweden.
Both appointed by Bentley Motors not only to service Bentley
customers in Denmark and Sweden - but also in Norway and
Finland.
it should therefore be our privilege to service you and your
Bentley or Crewe-built rolls royce. For 2009 we offer 45
percent reduction in the hour price in our workshops, if your
Bentley or Crewe-built rolls royce is more than ten years old
in relation to first date of registration.

BENTLEY STOCKHOLM

Mats Svensson
Bentley After Sales Manager
Tel. +46 8 755 15 15
mats@callisma.se
Vendevägen 14
S-18269 Djursholm
www.bentley-stockholm.com
RREC SCANDINAVIA
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The name “Bentley” and the “B” in wings device are registered trademarks.
© 2008 Bentley Motors Limited.

BENTLEY COPENHAGEN

Heino Petersen
Bentley After Sales Manager
Tel. +45 45 200 417
heino.petersen@bentley-copenhagen.dk
Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N
www.bentley-copenhagen.dk

Fra indkøbsvognen.
tekst: Palle Winther
redigering: Søren Markdal
foto: Real Car Co

Det er jo en kendt sag, at halvgamle småsenile knægte tit skal have legetøjet fornyet og selvom der har været skrevet en del
artikler om emnet, vil jeg alligevel friske
nogle punkter op, idet jeg næsten daglig
bliver forespurgt om køb af bil i udlandet.
Alle har jo som regel en favoritmodel eller
årgang. Mange gange starter det med en
annonce i et af de farvestrålende blade for
klassiske biler hvor man hurtigt kan danne
sig nogle lige så farvestrålende drømme
om lige netop denne bil i sin indkørsel.
Men således er virkeligheden desværre
ikke altid!
Det er ude mærket at holde fast i favoritten, - at købe det næstbedste bliver aldrig
det samme og udgifterne der løber på pro
jektet er stort set ens. Find den realistiske

markedspris i den tilstand som ønskes.
Vær opmærksom på, at mange annoncepriser er temmelig optimistiske og ønskelige for sælger. Der skal også tages et vis
forbehold for udtryk som ”excellent condition” eller ”only minor restoring needed”,
idet det tit i danske øjne vil betyde faldefærdig/kassabel, idet man i andre lande
uden vores store bilafgifter har en anden
opfattelse af tingene. Man skal heller ikke
lade sig overliste ved at bilen er ”Mot” testet (synet). I England kender man slet
ikke den fæle bilassistent med den spidse
hammer. Og ganske graverende fejl som
opslidt styretøj, defekte bremser og så
videre er ingen hindring for godkendelse.
Når man så har fundet et tilbud som lyder realistisk, tages kontakt til sælger som
man beder sende fotografier og detaljeret beskrivelse af bilen. Husk
at få oplyst om originale registreringspapirer forefindes.
Hvis disse ikke forefindes, så
glem alt om handelen og find
et andet projekt. Hvis beskrivelse, fotografier og forlangt
pris stadig ser rimelig ud, så er
det tid at finde lommeregneren
frem. Udover købspris skal der
påregnes udgifter til transport,
klargøring, syn og ikke mindst
afgift. Der pålægges ikke importmoms indenfor EU.
Afgiften er til og med Silver
Cloud som en tommelfingerre13 - RREC SCANDINAVIA
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gel i ca. det samme i tusind som årgangen,
det vil sige en Cloud I fra 1956 koster cirka
56‑57.000 kr. i afgift. For Silver Shadow er
det væsentlig mere, - det kan rent ud sagt
ikke betale sig. Den officielle regel for regi-

For afgiftens vedkommende er det ikke
nok at tro, her skal man vide, at det er
ikke pebernødder toldvæsenet beregner
sig. Man kan på det lokale toldkontor få
en blanket og derefter få den foreløbige
afgift beregnet hos toldkontoret. Hvis kassekreditten stadig har det rimeligt og husets økonomiansvarlige ikke har forladt
stillingen, så er det tid at aftale besigtigelse med sælger. Inden afrejse er det
en god ide, at forhøre sig ved sagkyndige
om modellens svagheder og dårligdomme
og udgifter ved istandsættelse samt læse
relevante publikationer om bilmærket/modellen, så man er nogenlunde forberedt.
Det er også en mulighed, at lade en sagkyndig foretage en vurdering af bilen og
prisen, så man ikke køber katten i sækken
eller det der er værre.....
Hvis bilens tilstand tillader, at den kan køres hjem, skal man huske at medbringe
løse prøveplader. Der bliver der ikke krævet nogen afgifter ved indførsel fra EU-lande. Såfremt der indføres fra lande udenfor
EU skal der betales moms.
Men HUSK, hvis bilens papirer giver
anledning til tvivl,
så gå hen og tørlæg
den nærmeste pub
og glem alt om handelen.
Efter et veloverstået
køb, er der som regel en del reparationer (alt det man

streringsafgifterne er følgende:
Bilens fabrikspris i det år den
er produceret. Herefter omregnes prisen i udenlandsk mønt
til danske kroner efter kursen i
det pågældende år. Nutidsværdien beregnes så som 40% af
den omregnede fabrikspris. Så
beregnes selve afgiften med
105% af de første 3500 kr. og
180% af resten.
RREC

SCANDINAVIA

- 14
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afgiften tilsvarende. Toldvæsenet
går ud fra en bil i almindelig køreklar
stand. Dårlige eksemplarer kan opnå
et mindre afslag i afgiften, faktisk
så lille at det ikke er værd at spekulere i. Udgifterne ved at forbedre
bilen overstiger langt det beløb man
evt. kan spare. Lad for himlens skyld
være med at købe et projekt i 35

overså) som skal udbedres og bilen
skal klargøres til syn og toldvæsenet vil gerne have et afgiftsbeløb
indbetalt. Herefter bliver bilen indkaldt til vurdering, hvor det afgøres
om det forudbetalte afgiftsbeløb er
tilstrækkelig. Der kan også blive
tale om reducering eller lidt mere i
afgift inden man kan få lov at erhverve nummerplader. Derudover skal der
betales vægtafgift og her er værd det at
tage i betragtning, at biler mere end 35 år
gamle kun skal betale 25% af oprindelig
vægtafgift, hvilket ikke er uvæsentlig hvis
bilen vejer over 2000 kg. Centralregistret
er selv opmærksom på denne regel og girokortet afstemmes hermed.

bundløse papkasser, selvom sælger bedyrer at der intet mangler og at prisen er attraktiv, det lønner sig at betale noget mere
og få en bil som er overskuelig. Endelig
skal det også slås, fast at hvis der er tale
om ”første gangs køb” så skal man IKKE
købe et papkasseprojekt, idet det her drejer sig om at komme ud at køre og ikke
kun at skrue. Erfaringerne viser at det er
Nu skal man endelig ikke tro, at hvis man sammenkomsterne med andre ”tåber” og
møder til vurdering med en bil, som mest de fælles oplevelser der driver værket.
af alt ligner et aftryk i jorden, at så falder
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Arabian Gulf Adventure
23 Februari – 13 Mars 2009 del 1.
Text: Eva Andersson
Foto: Eva & Kjell Andersson
Resan gick genom
Qatar
Saudiarabien
Förenade Arabemiraten
Oman
Onsdag 18.2.2009
Det snöade fint på Landvetter. Planet avgick i tid till Köpenhamn men väl där fick
vi vänta i flera timmar på att planet skulle
avisas. Eftersom vi åker business class
så hade vi det jättebra. Vi fick god mat
(biff) och mycket att dricka, vad vi ville rum låg på nionde vån. Vi gick ut på staha! Framme i Dubai bytte vi till ett annat den. Det går inte att promenera ute på gatorna. Här är det bil som gäller. Hotellet
plan för Doha.
har en egen badstrand. Vi var trötta och åt
tidigt och sov från åtta till åtta.
Torsdag 19.2
Nu flög vi economy class. Efter landning
möttes vi ur av en söt flicka med en skylt
med våra namn. Utanför väntade våra
vänner Tony och Trudy, Dennis och Petrina. Vad vi blev glada! Chauffören Alfred från Manilla körde oss direkt till hotellet, Four Seasons Hotel. Jättefint! Vårt
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Fredag 20.2
Vi intog frukostbuffén i Brasseriet utomhus. Det var varmt och skönt. Vi hälsade
på det schweiziska paret (han är nog holländare, tror Kjell). Sedan bytte vi om
till badkläder och solade och badade på
stranden. På eftermiddagen kom Tony och

ARABIAN GULF ADVENTURE
Trudy, Dennis
och
Petrina. De stod
bakom
oss
och klappade
händer.
Vi
förstod
att
det var våra
galna
engelsmän.
Vi
satt och pratade tillsammans en lång
stund. Buffémiddag från
klockan
sju
med (nästan) för mycket att välja på. Här
fanns allt inklusive fantastiska desserter.
Sov dåligt natten till
Lördag 21.2
Kjell for till hamnen och tog hand om bilarna tillsammans med Tony, Dennis och
andra karlar. Vår lilla Bentley hade vi tagit
över till Tony i höstas för vidare befordran
till Southhampton. I slutet av januari hade
så alla bilarna lastats på ett rorofartyg som
nu skulle lossas. Jag åt frukost med Petrina i brasseriet i det jättesköna vädret.
Efteråt promenerade vi runt på piren och
hela stranden. Sedan följde vi med Kjell till
Rolls-Royce-kontoret, där Trudy och ”kontorsflickorna” befann sig. Sedan kom Tony
och Dennis och ytterligare folk. Kjell och
de andra skulle åka till hamnen igen
för att hämta fler bilar medan Petrina och jag relaxade vid stranden.
Klockan fem gick vi till kontoret igen
och väntade att få höra ifrån killarna.
Vi träffade Diana Cameron som bjöd
på kaffe. Ett glas mjölk till det blev
väldigt dyrt! Terence Ward hade precis kommit från en treveckorsresa
genom Afrika = Tunisien, Libyen och
Egypten. Pappersexercisen i Egypten lär vara förskräcklig. Petrina och
jag väntade på att få höra från våra
gubbar, men icke. Sent omsider kom
Kjell. Då hade vi väntat på våra respektive rum i timmar. Vi stannade på
hotellet för vi ville inte köra när det
hade blivit mörkt.

Söndag 22.2
Jag vaknade vid niotiden och Kjell sa ”Har
den äran”. Han är för söt! Vi tog frukostbuffén ute: ägg Benedict, hur gott som
helst, grapefrukt och yoghurt med en
massa gott på och mycket kaffe. Kjell tvättade bilen och jag hjälpte till litet. Anna
ringde från Sverige och Emma och SvenErik grattade mig också. Det hade kommit 10 cm snö! Vi gick ner till stranden där
vi först satt ensamma en lång stund. Men
snart dök fler upp. Kjell försvann men kom
snart tillbaka med en kypare och en flaska
god champagne. Alla skålade och önskade
mig grattis. Jag fick mejl från Estrid och
Stig. Det var kul. Petrina föreslog middag
på den fina restauranten ”Il teatro”. Efter
drink och öl i baren med P och D kom T och
T och vi fick ett eget bord litet avskiljt. Maten var jättefin men serveringen av vinet
var litet udda. Damerna drack rosévin och
herrarna delade en flaska Rioja. Efter middagen kom personalen in med en jättefin
sexbitars chokladtårta. Smaskens. Tony
lyckades ge mig en orkidé från foajén in i
hissen. Han är litet galen.
Måndag 23.2
Idag hälsade vi på det finska paret, som
hade kommit via Frankfurt från Helsingfors
och Doha. Vi tog en tur med bilen för att
leta förgäves efter en bensinstation. Litet
senare körde vi till det nya Museum of Is-
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I museum of Islamic Art
lamic Art. Det var fantastiskt, väldigt fin
arkitektur. Därefter åkte vi till souken, den
gamla delen av Doha. Där fanns allt från
juveler, kläder, parfym, husgeråd, levande
fåglar, kaniner, möss m.m. Efter mörkrets
inbrott letade vi efter en taxi för att ta oss
tillbaka till hotellet. Vi frågade en man som
visade sig vara från Syrien efter taxi att ta
oss tillbaka till hotellet men han sa att sa
att det tar timmar att få tag på en taxi, så
han körde oss gratis tillbaka till hotellet.
Tisdag 24.2

Middag med dukning i vitt och guld
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Vi åker tok-tok
Nu tog vi bilen till The Pearl, ett nytt område som byggs upp i havet. Det är fortfarande under konstruktion men en del var
halvfärdig och där var några av de finaste
Rolls-Roycebilarna uppställda längs kajkanten. Vi åkte tok-tok in till centret. Kjell
tittade mest på byggnationen och hamnen
för bilarna hade vi ju sett förut. Det var
litet krångligt att ta sig dit, för överallt är
det vägbyggen. Ingen av vägbeskrivningarna vi hade fått stämde. På hemvägen
gick det bättre och vi hittade en bensinstation, tankade 31 liter
och betalade motsvarande 75 kr (bensinen
kostar cirka 2.50 per
liter). På eftermiddagen startade ett möte
där Peter C berättade
om kommande strapatser! På kvällen åkte vi
med buss till Doha Golf
Club. Vi fick vin och öl
när vi anlände och små
fina hors´deuvre utanför
och sedan gick vi in till
en jättefin dukning i guld
och vitt med vita blommor på alla bord. Det var
en underbar buffé med
grönsaker och kött lamm, biff och kyckling kunde inte vara godare.

ARABIAN GULF ADVENTURE
Desserten bestod av brylépudding, flera
sorters mousse, frukt, kakor, ost och kex.
Flera shejker var där, bland annat shejk Alfardin, chef för Commercial Bank och vår
sponsor för kvällen.
Onsdag 25.2

ri med fem flammor. När vägen tog slut
fortsatte vi ut i ökensanden. Första anhalten var en liten camp med några kameler
som några av oss vågade ta en liten ridtur
på. Jag klappade en liten kamelbaby som
stod i en inhägnad. För att få bättre grepp
i sanden tömde förarna ut luft ur däcken
innan de körde vidare. Det var fantastiskt
att se bara sand överallt. Första stoppet
var vid havet och på den andra sidan såg
man Saudiarabien. Efter en kort paus körde vi vidare till ett camp för vila. Kjell badade i havet. Några män stekte kött över
en grilltunna. Efter ett tag fick vi gå in i ett
tält där det bjöds yoghurt, kött, kyckling,
korv, ris, stuvade grönsaker och bröd. Ef-

Jag
hämtade
ut två påsar
med presenter
(t-shirts, slips,
pennor,
parfym mm) från
kontoret samt
betalade 250
Rial för visa till
Saudiarabien.
Kl 9 tog vi en
Land-Rover på
en resa ut i
öknen. Det var
sju bilar som
kom iväg. Vår
chaufför var en
ung
vitklädd
förare.
Han
körde genom
hela
staden
Med Land Rovers på ökentur och ut till andra sidan. Hela Lunch i öknen
vägen var som
en arbetsplats för här byggs bland annat ter maten ville Ibn få röka vattenpipa och
en enorm flygplats och ett oljeraffinade- det var många som gjorde. Jag tog ett foto
på Kjell när han höll (inte rökte) en sådan.

En spänd kamelryttare på kamelsafari

Kjell med vattenpipa
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engagerade i byggandet. Det var säkert över 500 personer. Borden var
jättefint dukade i vitt och vita stolar och maten var jättefin. Eftersom
ingen sa något så gick vi när vi hade
ätit och tittade på bilarna som var
uppställda utefter kajen.
Fredag 27.2
Vi var inbjudna till Mr Hussein Alfardans farm. Vi körde lite fel men kom
rätt ändå och följde de andra bilarna
som kom från the Pearl. Det är lite
knepigt med vägarna för överallt är

Den stora middagen i the Pearl
Sedan hem igen genom sand, sand,
sand, en del var gul en del mer grå
och beige. Det hade verkligen varit en
annorlunda utflykt. På kvällen var det
mottagning utanför hotellet. Kjells bil
var där, en av fyra i strålkastarbelysning. Tjusigt! Vi fick som vanligt drinkar med tilltugg följt av middag, sponsrad av Qatar Airways. Chefen shejk Akbar al Baker höll tal och tackade Peter
C för att han fick låna pengar från hans
bank för att starta upp flyget med. Nu
är det ett av världens största flygbolag.
Vi var tio personer runt bordet. Förrätt,
huvudrätt och dessert (någon slags pudMr Alfardan sittande i sin Phantom
ding, varm och söt), frukt i skivor av olika
slag och ett långt fat med en massa små det vägarbete. Till sist kom vi fram. Mr
goda kakor. Kaffe såg vi inte röken av! På Alfardan hade ett underbart vackert hus.
utvägen fick vi varsin fin ask med choklad
av två flygvärdinnor.
Torsdag 26.2
Vi tog det lugnt under dagen men på kvällen åkte vi buss till the Pearl. Alla damerna
var fint klädda i vackra klänningar och herrarna bar smoking. Det var en litet märklig
tillställning för ingen hälsade oss välkomna
och Peter C fick själv gå och hälsa på värden som var UDC, företaget som ansvarat
för konstruktionen av the Pearl. Det kom
in en massa folk som vi inte kände, tydligen lokala människor och sådana som var
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Howard & Jackie Phillips tankar sin Ghost
från 1912

ARABIAN GULF ADVENTURE
Efter en jättefin lunch,
som serverades i ett stort
tält, körde han oss runt
sina ägor och visade oss
åsnor, kaniner i massor,
får, lamm, hjortar, strutsar, zebror och några
antiloper. Mr Alfardan är
en av världens rikaste
män, han äger allt mellan
himmel och jord bland
annat oljebolag, juvelaffärer med pärlor, bilagentur, bärgningsbilar, del i
the Pearl m.m. Jag tog
kort på honom i hans nya
Rolls-Royce Phantom. Väl
hemma packade vi vår bil
inför morgondagens färd
till Jebel Dhama.

Den fantastiska bilutställningen på the Pearl

Lördag 28.2
Efter en tidig frukost försökte vi åka efter någon som kan vägen. Landskapet
var mycket ödsligt och platt med några få
sandberg litet lustigt utmejslade. Vi skulle
vänta in alla vid gränsen och Peter C samlade in våra pass för att få dem stämplade.
Sedan körde vi runt till ”andra sidan” och
köade upp för att få åka vidare in genom
Saudiarabien men nu var det stopp! Vi
väntade och väntade och väntade. Peter
C och de andra engagerande människorna
från Qatar överlade med alla de kunde
inklusive ambassaden. Klockan tre skulle
vi få besked. Men det kom inget besked.
Mera väntan. Det hade visst hängt upp
sig på att en av de våra redan hade hunnit köra vidare. Det var inte hans fel men
det var ändå han som var orsaken till problemet. Det fattades två personer enligt
gränspersonalen. Fastän paret blev återkallat från den saudiska gränsen var det
ändå problem för att några av våra bilar
inte hade ratten på rätt sida! Högerstyrda
bilar godtas inte i Saudiarabien. Det är inte
heller tillåtet för kvinnor att köra bil där.
Efter överläggning med kommittén vid ett
improviserat möte valde vi att åka vidare.
Det började bli mörkt. När vi kom till den
saudiska gränsen ville de inte släppa ige-

nom oss direkt utan att vi först fyllde i fler
papper och visade ett öga i en maskin för
att få en stämpel på ett papper och vidare
till en annan disk och köa för att visa våra
pass plus det första papperet. Sedan fick
vi köra och nu var klockan nästan tolv på
natten.
Söndag 1.3.09
Till slut fick vi lämna gränsen och de tog
tillbaka papperet! Vi köade upp alldeles
utanför längs vägen för att få poliseskort
genom Saudiarabien. Det tog en massa tid
att samla upp alla. Den siste som lämnade
gränsen hade verkligen tur för hans pass
skulle upphöra att gälla efter kl. 24! Vi kom
så sakteligen iväg. Polisen körde upp och
ner och vi flyttade oss några meter i taget. Det blåste mycket och en massa skräp
flög längs vägen. Styroformlådor dansade
fram och jag räknade till minst 15 stycken
plus allt annat skräp som susade förbi. Till
slut kom vi iväg men bara till nästa gränsstopp. Där köade vi i våra bilar till vi kom
igenom till slut efter att vi visat våra pass.
Vi följde efter Tony och Trudy och efter oss
kom Howard och Jackie Phillips i deras fina
gamla Silver Ghost från 1912. De nya bilarna körde fort ifrån oss men Tony körde
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lugnt. Vi kom in i en liten sandstorm men fick båda kall apelsinjuice, som smakade
vi hade hjälmar och glasögon och jag höll underbart. Lotsades tillbaka till vårt rum
upp min vita schal så det gick rätt bra. och kunde pusta ut. Middagen för kvällen
Efter ett tag började Howards bil hacka blev uppskjuten till nästa dag.
men vi kom fram till hotellet Jebel Dhama
klockan 04.50 Doha-tid. Vi fick ett
underbart rum och
det fanns mycket
att äta. Hotellet
har en vacker utsikt över havet.
Synd att vi måste
åka vidare. Det är
de där förbaskade
saudiarabernas fel.
Vi skulle haft BB
vid poolen och fin
middag. Nu blev
det bara en snabb
promenad
utefter stranden och
sedan körde och
körde vi långa raka
vägen med mycket
planterade palmer
och buskar vid sidan och vattenledningar. Bakom
planteringarna var Emirates Palace hotell
det bara öken! När
vi hade kört länge tog vi ett stopp och Måndag 2.3
drack sött kaffe i plastmuggar. Vidare igen,
lastbilar med kameler på flaken ville köra Åt frukost på terrassen, det blåste en del
om så de tutade men vi flyttade oss inte och Howard vid vårt bord fick en fågelskit
för vägen var smal och hade dåliga kan- på ryggen. Personalen försökte ta bort
ter, så de gjorde våldsamma omkörningar den och även byta stolen. Tur hoppas jag!
vid P-platser på insidan av oss! Ju närma- Vi tog en promenad runt på utsidan och
re Abu Dhabi vi kom desto mer bilar och uppför trapporna till palatset där vi tittade
vägbyggen var det. Tur att vi hade Jeanne på allt elegant som finns att köpa här och
framför oss. Hon var duktig på att guida. på utställningen om gammalt antikt från
Efter en vad jag tyckte evighet genom en Kina, Sydamerika och Asien som figurer,
massa trafik, kom vi äntligen fram till vårt vaser, skålar mm. Senare skulle vi utforshotell, Emirates Palace. Det är enormt. Vi ka hotellet som är en kilometer från ena
fick köra in vid sidan mittför palatsets sto- sidan till den andra och ett av de vackraste
ra trappa och sedan till höger till the East vi någonsin bott på. På översta våningen
Wing där det var en stor parkeringsplats bor bara presidenten när han är här plus
med många av våra deltagare redan kom- diplomater och andra gäster på besök.
na. Vi packade ur bilen och en bärare tog Han är den ende som får köra in genom
genast hand om bagaget. Vi fick lots in till den stora vackra porten och direkt upp till
receptionen (det behövdes) det är lätt att andra våningsplanet. Vi tog en ”boggy”,
gå vilse här. Jag fick en bukett rosor och vi körd av en dam, runt hela hotellet och ut
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på piren. Det blåste jätte mycket, vågorna
slog upp över piren på utsidan så vi fick
oss en rejäl dusch. Middagen var på första
våningen i The Audotorium Pre-Functon
Room. Vi var de första som kom och herrarna beställde öl och vin för damerna.
Först fick de köpa en biljett och sedan lösa
in den 3 m bredvid. Ett underligt system,
men det liknar Florida. Det tog en stund
innan folket kom men sedan verkade alla
komma på en gång. Efter litet snack fick
vi sätta oss till bords. Det var mycket fint
dukat med brutna servetter (båten) och

silverbestick. Vi var åtta runt bordet. Peter
C talade och sedan hade Tony auktion på
några banderoller. Efteråt bjöd Howard oss
till baren. Jag fick en Cappucino Emirates
Palace. Jag tror att det var guld i den!
Fortsättning i nr 1/2010
Hela resan finns att läsa på webben:
http://arabiangulfadventure.co.uk

Vi utför service och reparationer
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
Produktvägen 16
246 43 Löddeköpinge
Tel +46 (o)-46 71 23 23
Fax +46 (o)-46 71 23 29
Mobil +46 (o) 705-71 23 29
www.englishcarcare.com
E-mail englishcarcare@telia.com
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MEDLEMSAFTEN PÅ RISBYHOLM GODS

Mange af de næsten 20 deltagere, havde
op til 60 og 70 kilometers kørsel, men de
trodsede alle vejret, og kom næsten alle
Den 18. November 2009 havde vi sat alle til tiden, hvor der blev serveret middag fra
de medlemmer i stævne, der bor i en så- det lokale forsamlingshus.
dan afstand fra Risbyholm Gods, (beliggende mellem Roskilde og Solrød), at de På Risbyholm havde familien Clausen gjort
kunne deltage på en almindelig onsdag alt, for at rammerne var i orden, og vi
blev trakteret med skibberlabscouws, med
aften.
rødbeder, purløg og hjemmebagt rugbrød
Det viste sig at være på en stormomsust, samt efterfølgende ost med tilbehør og
regnfuld aften, hvor man frarådede al ud- kaffe med småkager, chokolade og slik.
kørsel i aftentimerne, og det havde næsten været mørkt hele dagen, men om af- Der var øl, vand og vin ad libitum, og hele
herligheden kostede kun 150 kr. pr. næse.
tenen var det totalt mørkt at køre.
Medlemsaften på Risbyholm Gods.

Men vi kom frem, og der herskede en helt
speciel stemning på den flotte gårdsplads
i de flotte ”Gaslampers” skær, i stormens
susen, og lyset i de små vinduer på første
sal af det istandsatte kornmagasin, hvor
der var varmet godt op til aftenens sammenkomst.
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Det blev til alle tiders hyggelige sammenkomst, hvor alle kunne komme til at tale
med alle og vi benyttede samtidig lejligheden til at overbringe Preben Pedersen 3
flasker god vin, som tak for arrangementet
ved klubbens efterårs rally på Møn, som
han meget pertentligt havde arrangeret
sammen med sin fru Bodil.

MEDLEMSAFTEN PÅ RISBYHOLM GODS
I vil alle have
en god chance
for at få et indtryk af klubben,
idet vi allerede
lørdag den 6.
februar 2010,
kl. 1800, holder
forsinket
julefrokost for
alle
medlemmer med ledsager, samme
sted på Risbyholm Gods i
Kornmagasinet.
Prisen for dette
arrangement
er endnu ikke
fastlagt,
men
som I ser ovenfor, så er det
Under aftenens forløb, gik snakken hen- hele baseret på at det blot skal dække de
over bordet lystigt, og alle kom til orde., faktiske omkostninger.
selvom vi havde fravalgt at have noget
egentligt tema for aftenen.
Vi ønsker Jer alle en glædelig jul og et godt
nytår.
Det viser sig hver gang, vi mødes, at alle
de der allerede kender hinanden godt, Formanden
hurtigt har meget at
snakke om, og de nye,
der møder op for måske første eller anden
gang, hurtigt kommer
ind i fællesskabet.
Dette være en opfordring, til mange af de
nye medlemmer, der
endnu ikke har været
med til nogle af vore
arrangementer.
I er meget velkomne,
og vi kan kun garantere, for at vi skal
gøre alt for at I føler
jer hjemme.
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NÅGOT ATT VÄNTA PÅ?

Med dagens digitala teknik kan man hitta på vilka bilar som helst. Är det någon som
tror att det under 2010 kommer att presenteras helt nya modeller som denna nya
Bentley Azure Cabriolet, baserad på nya Bentley Mulsanne (ovan) eller denna nya
”mini”- Rolls-Royce Silver Shadow, baserad på nya BMW 7-serien (nedan)? Man kan
aldrig så noga veta! De finns i alla fall på internet…
Jan Segerfeldt
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FIVA WORLD RALLY ITALIEN
16. – 26. September 2009

Gennem årene har vi deltaget i adskillige
rallies i FIVA regi, herunder flere World
Rallies, og stor var derfor vor glæde, da vi
i efteråret 2008 erfarede, at ASI – Atomotoclub Storico Italiano – skulle arrangere
World Ralliet i 2009. Vi skyndte os at tilmelde os.

Man havde valgt at bruge løbet Giro d’Italia fra 1901 som model – en rute på 1.650
kilometer udgående fra Torino, over Rom
tilbage til Rimini for at slutte i Stresa ved
Lago Maggiore. 9 dage med en enkelt hviledag i Rom. Vel egentlig ikke for noget
at regne med vore ”moderne” biler, når
man tager i betragtning
hvad man havde af køretøjer i 1901. Dengang startede ca. 50 biler – og trods
elendige veje gennemførte,
hvis jeg husker rigtigt, 24.
En enestående bedrift. Holdet denne gang bestod af
114 køretøjer, startende
med en flot RR Silver Ghost
fra 1923 og sluttende med
en Lancia Beta Spider fra
1982. Her var man heller
ikke fritaget for uheld og
nedbrud, vor egen Bentley
indbefattet, men herom senere.
Bekræftelsen på vor deltagelse kom ved en telefon27 - RREC
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opringning en lørdag formiddag i Juni – 5
måneders ventetid (der havde blokeret
for tilmelding til andre løb) var overstået.
Jeg havde godt nok haft en samtale med
præsidenten for ASI, Roberto Loi, der på
messen i Essen bedyrede, at vi ikke skulle
være bekymrede. Sammen med vore venner, Marianne og Erik, gik vi i gang med
planlægningen af turen, der kom til at vare
17 dage – og blev en kæmpeoplevelse for
os alle 4.
Efter 2500 kilometer
på den Italienske asfalt fandt vi ud af 4 nye
regler: Hastighedsgrænser, spærreflader, dobbeltstreger og promillegrænse på 0, er kun
vejledende!!
Derfor
havde vi også fra start et
hold motorcykelbetjente
med på vor færd. Og
de nød det! Fræse langs
med veteranbilerne og
lette vejen for os, ved
at vinke alle de formastelige civilister ind til
siden. Oplevelsen i Rom
var helt fantastisk. Her
var 20 betjente i gang.
På turen ind til Rom blev
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vi stoppet på motorvejen og samlet i hold på
omkring 30-40 biler. Det
gik egentlig nemt og
smertefrit – men mandag morgen, da vi forlod
Hotel Crown Plaza stoppede man trafikken i
begge retninger medens
alle 114 køretøjer – eller
dem der var tilbage i feltet – i samlet flok kørte
ud fra hotellet. Italienerne tilkendegav deres
utilfredshed ved at holde hornet i bund i lange
perioder. For at komme
væk fra det pulserende
liv i Rom, blev vi ledt
til motorvejen mod Perugia. Her gjorde man
kort proces – standsede al trafik totalt og
gennede os ind på 3 rækker og så derudaf.
At organisere, synes vi ikke er Italienernes stærke side, de snakker og snakker i
en uendelighed i deres mobiltelefoner – og
der sker ikke noget – men her virkede det!
En anden ting, der bestemt også virkede
til alles tilfredshed, var de røde pile der
var opsat på hele ruten af Gian Mario for
at vejlede os. 2500 stk. var det blevet til
i alt – imponerende. Da jeg havde været
på værksted 15 km. udenfor Siena, og

FIVA WORLD RALLY ITALIEN
hverken havde Bodil, ruteplan eller GPS’en Disse store FIVA løb har det altid været
med, lykkedes det mig uden problemer at spændende at deltage i, og dette var ingen
køre ca. 150 km. frem til frokoststedet via undtagelse. Der bliver altså åbnet nogle
døre, der ikke vil være tilgængelige for almindelige charterturister – f. eks. havde vi
en imponerende middag i Carabinierernes

de røde pile. Her skulle vi have haft en fly
opvisning ud over havet ved restaurant La
Murelle, men den blev desværre aflyst ligesom Carabinieri’s hesteopvisning blev
det, da 6 Italienske soldater netop var faldet i Afghanistan.
De lange dagsrejser på ca. 300 km. og den
megen mad, 4 retter 2 gange om dagen på
flotte og fine restauranter, gjorde at vi i Perugia ”pjækkede” fra det officielle program
og gik i byen selv. Fik set den imponerende
gamle bydel med bl.a. Etruskernes byport,
fandt en rigtig god restaurant, slap for 4
retter - og ikke mindst kom tidlig i seng.

officersmesse. Udsmykningen med Italienske krystallamper i imponerende antal
kunne tage pusten fra de fleste og væggene var flot dekorerede med motiver af
flotte heste og ryttere i fuld fart hen over
”stepperne”. I Pisa kørte vi igennem porten ind til området ved katedralen og tog
opstilling – godt nok i regnvejr – foran det
skæve tårn, medens vi blev beværtet med
kage og champagne. I Verona, opstilling
foran Arenaen og modtagelse på rådhuset.
I Luca fik vi lov at køre på selve byvolden
og havde et fantastisk vue over den gamle
bydel. I mange byer vakte vi berettiget
opsigt og fik gaver som rødvin, olivenolie,
kager etc. I en by, jeg husker ikke lige
navnet, havde enthusiasterne opstillet deres flotte gamle traktorer. Jeg kunne blive
ved, men vil lade billederne tale. Veteransporvogn i Torino og gamle Fiat bybusser
i Villafranca de Verona blev brugt til vor
transport fra parkering og til hotel og retur.
Hotellerne var fantastiske (de fleste) og vi
fik som regel en kæmpeflot suite at overnatte i. Men for lidt tid.
Her mangler tre ting i denne beretning fra
det flotte, skønne Italien. Uheldet for vor
Bentley i Genua om lørdagen kunne ikke
være mere uheldigt. Midt i et kedeligt in29 - RREC
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et lille værksted, som Lancia klubbens tidligere formand kendte – det var ikke ASI,
der hjalp.

dustrikvarter knækkede afgangsrøret efter
den midterste lydpotte, som faldt ned på
asfalten. Ikke det helt store problem troede vi, idet der jo var teknisk assistance
med på løbet. Der ankom også relativt
hurtigt den medfølgende mekanikker –
med presfolder i bukserne og små sko – og
han konstaterede, at det problem kunne
han ikke gøre noget ved. Den medfølgende autotransporter mente ikke han kunne

have så stor en bil på ladet – og den af
politiet tilkaldet bjergningsvogn havde kun
en ”grill” og det går jo ikke med automatgear. Godt nok havde ASI sikret sig værkstedshjælp til de nødstedte biler, men havde ikke sikret sig, at de også holdt åbent
i weekend’en. Efter 3½ time hvor den
medfølgende stab uafbrudt talte i telefon,
opgav jeg – løftede bilen op på donkraften og kravlede ind under og fik bundet
lydpotten op med nogle kraftige strips, jeg
havde med. Voila, så kørte vi igen, om end
lidt støjende. Mandag morgen kom jeg på
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En anden kedelig ting vi som hold blev udsat for var, at en Belgisk Mercedes Benz
300 SLR fra 1957 forsvandt fra den aflåste og video overvågede parkeringskælder
den sidste nat. Det burde ikke kunne ske –
men det gjorde det. FIVAs formand Horst
Brüning og frue Gia besøgte os en søndag
eftermiddag og aften og fortalte, at man
qua videoen har en begrundet mistanke
– men om det en anden gang, vi vil ikke
bringe løse rygter.

Til allersidst er kun at berette, at vi alle 4
fik nogle dages velfortjent afslapning på et
lille hotel som Bodil og jeg kendte fra tidligere. Kun 1½ km. fra Hotel Regina Palace
i Stresa. For fuldstændighedens skyld skal
jeg også lige nævne, at vi tog biltoget fra
Hamburg til Verona, og retur. Vi sparede
derved os selv og bilerne for mange kilometer på landevejene.
Bodil Amorsen og Preben Pedersen

First Class Rally i Schweitz
text och foto: Allan Rosetzsky

Dette Rally er organiseret af Jewel Events
og alle med en interessant gammel bil,
uanset mærke, kan deltage. Det køres
forskellige steder i verden, og har været
afholdt i Jordan flere gange, Sydafrika og
Kina. I år var det en alpetur i september
måned. Der er et par forhindringer der lige
skal overstås først.
1. Løbet er ”by invitation only” hvilket på
Dansk betyder, at man skal bestå et telefoninterview med Jonathon Lyons, som organiserer de såkaldte Jewel Events. Jonathon finder ud af om kemien er i orden og
om bilen er ”passende” hvilket ikke er noget problem, når man stiller med BC89AF,
en Bentley Continental Coupe Park Ward
fra 1956, idet Jonathon selv kommer i en
R-Type Continental 1953.
2. Det anbefales at man før tilmelding vinder den store gevinst i Lotto eller fylder
kontoen op på anden måde, for økonomien
udgør den anden del af interviewet med
Jonathon. Halvdelen betales 8 måneder i
forvejen, men det er jo også et 9 dages
Rally med alt inklusive.

For at spare den gamle dame (ikke min
hustru, men BC89AF!) kørte vi med biltog
fra Hamburg til Lørrach, hvilket gav en
passende kontrast til det, der ventede os
forude. I en kupe uden toilet eller brus og
heller ingen loftshøjde blev det til en referencenat stillet op imod de kommende
10 nætter i mindst 50m2 suiter på 5*****
hoteller i Schweitz.
Vi mødtes med de 21 andre deltagende biler i gården til Hotel Beau Rivage ved søen
i Lausanne og lagde straks ud med cocktail party på terrassen med udsigt til en
forfærdelig masse vand og uhyggeligt høje
bjerge i horisonten, men med et par glas
champagne begyndte man at vænne sig til
det. Det viste sig, mirabile dictu, at der var
mange andre søde og venlige mennesker,
og med min medbragte skønhed (IKKE
BC89AF, men min hustru!) blev vejen banet til mange gentagne hyggestunder på
resten af turen. S. Collins og M. Steinberg
og deres Bentley 4.5 L Tourer 1924 tiltrak
sig særlig opmærksomhed, især fordi de
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Rosetzskys i Luzern
to spøgefugle var klædt i hvide kedeldragter a la Bentley Boys og Collins er en reinkarnation af Woolf Bernato, som kortvarigt
reddede økonomien for W.O – men det er
en anden historie, for disse to herrer er
partnere i et ejendomsudviklingsselskab,
og den branche går vist ikke lige så godt
som Bernatos diamantminer i Sydafrika.
Deltagerne kom fra Schweitz (5), England
(7), Tyskland (2), Holland (1), Sydafrika
(1), Sverige (1), USA (1) og Danmark (1)
og af disse 22 ekvipager var der 11 Bentley
og 1 Rolls Royce, som til gengæld var en
spritny Phantom Coupe, der var rullet ud
fra fabrikken og kørt direkte til rallyet.
Selvmordsdørene i denne pansrede mandskabsvogn skal man ikke forsøge at lukke
manuelt indefra. En meget svær herre,
som ville prøve siddekomforten, faldt ud
af bilen, da han prøvede at lukke døren
manuelt. Der er en knap i instrumentbordet og en el-motor til at lukke med! Årgangene var fra 1924 til 2009.
Rallyet foregik som en rundtur til kantoner med forskelligt sprog, med 2 nætters
ophold på hvert hotel og start og mål i
Lausanne. Turen gik til Gstadt, Vitznau,
Pontresina (St. Moritz), Lugano og tilbage
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til Lausanne. Turen
var på ca. 2600 km
og altså nogle rimeligt lange dagsture. Vi forcerede
16 pas inklusive
Stelvio med sine
42
hårnålesving.
Der blev kørt efter en Roadbook
af
fremragende
kvalitet med både
kilometer og miles
angivelse og med
”tæller” i marginen, som både
talte afstand tilbagelagt og tilbage
at køre og med
små fine detaljer til
hjælp for at undgå
at køre forkert, såsom gengivelse af vejskilte, benzinstationer osv. hvilket var til stor hjælp, da vi det
meste af tiden ikke havde øjenkontakt til
de andre biler og ikke havde rallyudstyr
monteret i bilen, men måtte nøjes med
den triptæller, som jeg hurtigt fik repareret
ved ankomsten, da det gik op for os, at vi
skulle overleve ved hjælp af dette simple
instrument.
Til rallyet var knyttet et mekanikerteam på
3 med værkstedsvogn. Det lykkedes dem
at ”genoplive” flere biler, især de to Speed
Six Le Mans 1929 brugte de meget tid på.
En Bentley Val D´Isere Estate 1990 måtte de dog give op overfor og køre den på
medbragt 14 t lastvogn til Zurich. Den
havde mistet alt hydraulisk funktionsevne
på styretøj og bremser, en farlig kombination i bjergene, især når føreren er en lille
spinkel mand og hustruen det nærmeste
man kommer på Mrs Hyacinth.
Og så til kvinderne: BC89AF opførte sig
eksemplarisk bortset fra at benzinmåleren
pludselig holdt op med at virke. Et opkald
til mekaniker Jay, som var fremme 3 minutter efter og indførte den uvidende i sikringernes eventyrligt simple opbygning og
hvorledes sikringsholderne er konstrueret,

FIRST CLASS RALLY I SCHWEITZ
således at de altid prøver på
at smide sikringen ud (de kan
det der, de Englændere) i stedet for at holde fast på dem. Et
lille tryk, og alt fungerede perfekt igen. Et olieforbrug, som til
tider virkede kompetitivt med
benzinforbruget, blev tilskrevet
de stejle veje, som den gamle
dame blev bedt om at køre ad.
Min hustru: Knækkede en negl
og havde vistnok også lidt ondt
i en ankel, men det blev siddet
væk.
Efter hjemkomst til service er
BC89AF dog kommet på operationsbordet: Bundkarret var
revnet (vi kørte vistnok, set
i bakspejlet, på to gange) og
bageste cylinder ligner et pyrolyseværk indvendigt og tjæren hænger ned fra tændrøret.
Vi venter på stempelringe fra
England og vil senere tage stilling til nye bagfjedre, for hun
er blevet lidt gumpetung (IKKE
min hustru).
Det var en fantastisk tur, som vi
er glade for at have været på,
men vi er også klar over, at på
dette niveau er vi Jeppe i baronens seng, vi kommer nok ikke
på sådan en tur igen. Eller måske vinder vi i Lotto!

Utsikts över dalen med bentleybakdel

PRINFO
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La section France du RREC – 40ième Anniversaire
Hans Erik Aamand

8 – 11 octobre, 2009

beboelser, og ikke længere ligner det, de
engang var bestemt til.
Huset er således privatbolig, og der er
normalt ikke adgang for publikum. Den
franske sektion havde dog fået en aftale i
stand om et eksklusivt hjemmebesøg med
udskænkning af champagne, og i den forbindelse blev bygningernes historie kort
fortalt af den engelske ejer. (se ovanstående bild))

Som udgangspunkt for at fejre sit 40 års
jubilæum havde den franske sektion valgt
den lille kystby Le Royol, som ligger umiddelbart uden for Saint Tropez.
Denne lille badeby ved Middelhavet blev
samtidig med oprettelsen af den franske
sektion gjort verdenskendt af Brigitte Bardot, som i dag er kendt som en lidt sur
dyreaktivist og racist, men som i hvert fald
mange af os lidt ældre mænd ellers gerne De medlemmer, der deltager i rallys i de
angelsaksiske lande, ved af egen erfaring,
mindes som en glad ”pin up” pige .
at det er sjældent at møde deltagere fra
Alle, der kender Sir Henry Royce’ biografi, middelhavslandene. Ved euro-rallyet sidved, at det var i Le Royol, han i perioden ste år i St. Moritz i Schweiz mindes jeg så1911 til 1931 havde sine udviklingsværk- ledes ikke, at der var en eneste, selvom vi
steder og sin bolig. Et besøg i ”Villa Jaune” var tæt på både Frankrig og Italien, hvis
var derfor naturligvis med på programmet. grænse vi ligefrem overskred et par gange
på turen.
Huset ejes af et engelsk ægtepar, som har
restaureret huset og frasolgt de omkring- Personligt bor jeg i forbindelse med mit
liggende værksteder, der nu er private arbejde halvdelen af året på den franske
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middelhavskyst, hvor jeg ikke så sjældent
ser en Rolls eller Bentley, men næsten altid kun nye modeller, hvis ejere
ikke har historisk interesse i deres bils forfædre.
De få ældre og gamle, man trods alt møder, ejes ofte af lokale englændere, der jo
er kendte for at bruge deres veteranbiler
ganske konsekvent også under ekstreme
forhold og uden hensyntagen til bjerge
eller besværlige trafik- og temperaturforhold.
Den franske invitation til dette behagelige
sted i Frankrig var således en oplagt mulighed for at træffe latinske medlemmer på
deres egen hjemmebane.
Fire danske biler fra årene 1956 til 2000
repræsenterede De Nordiske Kongeriger.
Vi havde hver især lagt en rejseplan frem
til hotellet ” Le Bailli de Suffren”, som rent
bogstaveligt ligger i vandkanten, og som
opfylder alle de krav, der nu engang passer sig for disse aristokratiske bilmærker
og deres ejere. (Billede 2).

Der kom 84 biler til
dette jubilæumstræf:
De fleste (27) kom fra
Italien, måske fordi
den italienske sektion
i samme weekend
havde arrangeret en
tur til samme område, der jo ligger tæt
på Italien.
Italienernes adgang
til det franske arrangement blev begrænset til én dag, da de
franske
arrangører
havde den opfattelse,
at det ellers blev for
anstrengende med så
Billede 3
mange italienere.
Franskmændene har et lidt anspændt forhold til dette nabofolk, velsagtens fordi
italienerne har en evne til at dominere og
ikke udviser den ”civilité” eller pli, som
man værdsætter så højt i Frankrig.
Frankrig selv kunne ”kun” stille med 21 biler, hvoraf ganske mange var ejet og kørt
af englændere, som helt eller delvis har
taget ophold i Frankrig.
Mange franskmænd betragter en klassisk
Rolls Royce eller Bentley som et lidt vulgært og pralende angelsaksisk bygningsværk, som ikke er specielt velegnet som
transportmiddel.
Fra selve Ø-riget England kom 12 biler, fra
Schweiz 8, Tyskland 3, USA 2 og Belgien
og Polen med hver 1 bil.
Vi danskere var således flot repræsenteret
med 4 biler.

Under vort ophold mødte vi i øvrigt mange
veteranbiler på tur på de omkringliggende
veje, ligesom den franske Porsche klub
Som mange andre ankom også nogle af havde træf i området.
os danskere dagen før, hvor vi blev budt
velkommen af de franske organisatorer og De franske arrangementer adskiller sig på
den charmerende Madame Anne Piscarel, afgørende punkter fra det, vi kender fra de
som er præsident for den franske sektion mere nordlige himmelstrøg. Forskellen be( Billede 3).
lyses umiddelbart ved studie af det franske
klubblad.

Billede 2
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Først skal man bladre flere sider før det
åbenbares, at det henvender sig til entusiaster af vore højt skattede biler..
Alle beskrivelser af events i Frankrig indledes med et billede af hotellets/restaurantens chefkok i uniform, ledsaget af hans
Curriculum Vitae og hans speciale indenfor
gastronomien; herefter følger så en gennemgang af menuen inkl. vine.
Der fremvises billeder af borddækningen
og gæsterne omkring bordet, så tilpas tidligt at det æstetiske indtryk ikke spoleres
af madrester på tallerknerne og anden
uorden på bordet.
Hvis der er billeder udefra er det selvfølgelig fotos af restauranten, og da kan man
være heldig at se en eller anden karosseridel af en Rolls Royce/Bentley – ofte
noget tilfældigt parkeret – og altid uden
kommentarer til type, historie eller hvem
ejeren er.

Tidligt under dette franske arrangement
fandt vi ud af, at det var vigtigt at udsøge
sig, og eventuelt reservere, et godt bord
og få sig placeret i rette tid til den første
ret på menuen.
Det kulinariske værdsættes meget højt i
Frankrig.
Dette franske jubilæum var også kendetegnet ved, at den lille by i sin egenskab af
vært også havde sine egne borgere med.
I programmet var der således indlagt et
par arrangementer, hvor beboerne frit og
kvit kunne deltage.

Først et tidligt aftenarrangement på byens højest beliggende punkt, hvor byens
orkester leverede underholdningsmusik, i
øvrigt af høj klasse. Kommunen trakterede
såvel os som byens borgere med veltillavede kanapeer og vin ad libitum, ledsaget
Således også ved dette arrangement: Bi- af en flot og gratis solnedgang i Middellerne var en adgangsbillet, men de spillede havet.
ikke hovedrollen.
.
Det andet arrangement var en brunchligDer var ingen skåltaler for Sir Henry, ingen nende afskedsfest omkring byens kulturpræmier for flotteste motorrum og hvad vi hus, hvor bilerne forinden var samlet foran
ellers kender af udmærkelser. I stedet for kirken til beskuelse for de lokale (Billede
talte en ”Hennesy” repræsentant med stor 5), og hvor vi alle blev opfordret til at lade
entusiasme om denne franske cognac.
byens borgere køre med i vores biler på
den videre færd ned i byen.
Et af punkterne på programmet var et
besøg i en botanisk have, hvor man
har samlet den flora, der kan trives i
et ”middelhavsklima” i de forskellige
subtropiske verdensdele. (Til almindelig oplysning vokser 20% af jordens
plantearter på de 2% af jordens overflade, der har et sådant klima.).
Her blev vi officielt præsenteret for de
hovedansvarlige for gennemførelsen
af dette rally: Messieurs Bünger, Blondet og Boiroux
Selvom stedet er meget kendt og meget besøgt, var interessen for at deltage i den guidede tur i haven til at
overskue.
I stedet holdt de fleste sig til de opstillede langborde, hvor der på et fastlagt
tidspunkt skulle indtages forskellige
gastronomiske specialiteter med led- Billede 5
sagende vine.
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Dejligt klima og flotte omgivelser dannede rammerne for et
flot fransk arrangement, hvor
nydelse og velvære for de enkelte deltagere betød mere end
bilerne, der for en gangs skyld
kom i anden række.

Billede 6
Naturligvis var vi også på køreture i
det smukke landskab. Det blev til et
besøg på to slotte (Billede 6) med
indlagte pauser undervejs i en eller
anden lille by (Billede 7), samt en
storslået tur til Saint Tropez under
politieskorte, igen med en flot frokost
på byens torv.
Jeg tror, at jeg taler for os alle otte i
den danske gruppe når jeg siger, at
det var en fantastisk tur.

Billede 7
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Henning Melsom har funnet løsningen for
folk som vil ha med seg soppsanking i skogen, selv om de har vondt for å gå.
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Bentley Arnage Red Label LHD Chassinr: E21CX06387.
Bilen är i nyskick och har bara rullat 3,000km. extrautrustad med läslampor, navigation
för Europa och blå piping till det ljusa skinnet.
Pris 1.825.000:- (bilen kan också köpas momsfritt för 1.460.000:-)

Vill du veta mer,

A. Rohdins Automobi
Industrigatan 7, 461
Tel. +46 (0) 520-108 06 o
Email: info@rohdins.nu

Bentley S III std Saloon 1962 RHD Chassinr: B-36-CN.
Bilen är i ett mycket got skick. Karosseri, lack och krom är renoverat i vår verkstad 1991.
Bilen har sedan regelbundet skötts av oss. Växellådan behöver på sikt ses över. En ägare
de senaste 20 åren.
Pris 375.000:-

, kontakta Rohdins

ile Service i Trollhättan AB
1 37 Trollhättan, Sweden
or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
u - Website www.rohdins.nu

JUNIORMEDLEMSKAP
Den engelske moderklubben har innført en
ordning med junior-medlemskap.
Ordningen tar sikte på å rekkrutere nye
medlemmer og kanskje yngre medlemmer.

alle pluggene” og alle ville ønske min nevø
velkommen. Styret mente det var riktig at
en onkel så til oppdragelsen til sin nevø og
sørget for sunne interesser.

Det er likevel ikke noen forutsetning at
man eier en Crewe-bil, for å kunne beundre dem eller for å bli medlem i RREC.
Moderklubbens ordning er at medlemmer
under 20 år ikke betaler innmeldingsavgift
og ikke betaler full kontingent.

Styret ble forbauset over tilbudet om å
betale 20 års kontingent på forskudd, slik
at min nevø hadde betalt medlemskap til
2030.

I tråd med dette innførte den norske seksDet er ofte slik at man må oppnå en viss jonen juniormedlemskap. Det betales ikke
alder før man kjøper en Crewe-bil. Vi som innmeldingsavgift, men en årlig kontingent
er medlemmer er en god samling grått hår. på for tiden kr. 200,- inntill fylte 20 år.

Da jeg fikk vite
at
jeg
skulle
bli

Som motvekt til alle nekrologene i den
engelske Bulletinen, opplyses herved at
Hermund Hygen Sunde (0) er den
norske seksjonens yngste
medlem. Han har verken
bil eller førerkort, men
det vil han sikkert
endre med tiden.

Jeg vil heller kjøre
min onkels RollsRoyce!

onkel
til en liten
gutt, gikk jeg
ut og handlet Märklin modelljernbane.
Selgeren spurte da hvor gammelt barnet
var og jeg turte ikke si ”minus 1/2 år”, så
jeg kom hjem med en modelljernbane,
tunneler, gress og landskap passende for
en 7-åring.
26. august 2009 var det styremøte i RREC
i Norge, men jeg var travelt opptatt med
å bli onkel samme dag og ankom møtet
altfor sent.
Fordi jeg ble utsatt for det mirakelet det er
å bli onkel, foreslo jeg promte for den norske seksjonen at vi innførte en tilsvarende
ordning som i England. Styret ”tente på
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Hans Edvard
Sunde

Annesofie & Thomas Pasfall

Thomas Pasfall Collection · Munkebo Kro · Fjordvej 56 · 5330 Munkebo · Telefon 65 97 40 30
www. thomaspasfall.dk · munkebokro@pasfall.dk
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BENTLEY SOM KONST
Text: Jan Segerfeldt
Bild: Bentley Motor Media

Bentley Motors anordnade en
exklusiv konstauktion i London
den 1 december hos Bonhams.
Syftet
med
auktionen
var
att samla in pengar till The
Christie, ett specialistcenter för
cancersjukdomar i Manchester som
behandlar 40 000 patienter per år
och ligger i framkant internationellt
när det gäller cancerforskningen.
Avdelningen för Bentley Styling
och Design hos Bentley Motors
har skapat individuella konstverk
speciellt för den här auktionen genom att
använda den skicklighet som personalen
besitter och använda sådan avancerad
teknik som de har tillgång till i sitt vanliga
arbete för Bentley men också deras starka
passion för konsten. Samlingen omfattar

alla stilar från traditionellt till samtida
konstuttryck. Här finns skulpturer utförda
i brons, trä, metall och läder men också
härliga palettkniv- och penselmålningar på
duk, digital konst och fotografi.
Bentleydesignern
Richard
Gilmartin har samlat in pengar
för välgörenhet sedan 2001 och
är den som har inspirerat alla
inblandade som ligger bakom det
här senaste projektet. Genom
arbetet med kollegorna har han
lyckats överträffa sina tidigare
ansträngningar att dra in pengar
till välgörande ändamål med den
här unika samlingen.
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Teknisk seminar i Tåstrup
Text och foto: Jens Kjærulff.

Paul og Erik Wendelbo, samt vennen Peter udfører vinterservice
på deres Bentley SII fra 1960
Der var fuldt hus, den 10-11. november,
da vi gennemførte vores tekniske seminar,
som i år blev afholdt hos Kaj & Kille Simonsen, der foruden at have god plads til
gæster, også havde hele 8 lifter til rådighed, på deres dejlige værksted, hvor der
til dagligt bliver skrottet biler i lange baner.

gere, med det resultat, at da weekenden
næsten var færdig, monterede man den
gamle igen, igen, for at den dog skulle
kunne køre derfra.

Det blev en bragende succes, der startede
med stor og righoldig morgenbord, hvor
der blev serveret små skarpe til. Herefter
skyndte vi os over til værkstedet, for at
få udrettet noget på de få timer, der hele
tiden var mellem måltiderne.

Andre igen benyttede muligheden for at
rense hele bremsesystemet, og gennemgå
alle detaljer hermed og nogle ydede service for en hel sæson på den gamle karet.
Én fik rettet op på nogle små kredsløbsforstyrrelser i det komplicerede el-system,
der hersker på en Silver Shadow cabriolet,
så lys og små lamper samt ikke mindst
benzinmåleren igen virkede.

Her på værkstedet kunne vi rigtigt slå vore
folder, med hjælp og bistand fra de deltagende medlemmer af klubben, således
at alle kunne gå derfra med god samvittighed, at man havde fået udrettet noget
fornuftigt på sin bil.

Undertegnede fik strammet op og efterset
selve styretøjet på Phantom II, som virkede lidt løst. Desuden fik jeg monteret den
originale fiskehale, på en ny lydpotte af
rustfrit stål, hvor afgangsrøret først skulle
gøres ovalt, for at den kunne komme på.

Nogen benyttede sig af muligheden for at
få poleret bilen til Ug med + og slange,
og andre fik en hel weekend til at gå med
at få en karburator på en 20/25 til at fun-

Det var en større opgave end som så, men
med god hjælp fra bl.a. Gert Gustavsen,
fik vi det til at lykkes, med et nærmest
Storm-P-agtigt redskab og svejseflamme
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TEKNISK SEMINAR I TÅSTRUP
moderne genbrugsmøbler og inventar,
primært til virksomheder.
Og for at det ikke skal være løgn,
spurgte han forsigtigt sin søn, som
bor ovenpå, om vi lige måtte kigge op,
og her var et hjem, som man bestemt
ikke ser hver dag, med en masse
spændende interiør og underfundige
detaljer og indretninger, som man bestemt ikke forventer sig i et ungt pars
hjem.
Det var rigtigt spændende, og vi gik
rundt som i et museum, medens sønnen selv passede sine egne gæster,
det var ret morsomt.
til at opvarme røret med, så det var en I hele denne pause, fik serveringen hos Kaj
opgave, der egnede sig fortræffeligt til en & Kille mulighed for at gøre klar til drinkssådan week-end.
afdelingen, så da vi kom tilbage, viste det
sig at vi skulle have ”grønlænderkaffe”,
Ikke at forglemme, blev vi udsat for en som er en helt specielt fremstillet drink,
storslået og righoldig og traditionel
dansk frokost med bl.a. hjemmefangede fiskefileter, flere slags sild, og gæt
selv resten.
Om aftenen, kørte alle til det nærliggende vandrehjem, Danhostel i Ishøj,
hvor vi alle fik hver et værelse med
mindst 5 køjer i hver, så det var dejligt, og her kunne vi blive rene til vi
igen skulle hjem til Kaj & Kille og spise
den helt store aftensmad, med rigtig
hjemmegrillet mad og tilbehør, det var
dejligt.
Først blev vi konfronteret med nogle
skønne og specielle velkomstdrinks,
som indeholdt mange specialiteter
samt Vodka, Mynte og rørsukker , så
vi var fra start klar over at vi var i gode bestående af Tullamore Dew whiskey, kafhænder.
felikør, rigtigt pisket flødeskum med granMarnier likør, og et par andre ting, og de
Efter aftensmaden, da det passede med hældes i efter en bestemt rækkefølge og
en strække-ben- og/eller rygepause, gik med brug af levende flamme, således at
hele koret over til Åge Selnøs genbrugs- spritten brænder, medens det hældes ned
firma, som kun ligger nogle få hundrede i glasset.
meter oppe ad gaden, og her åbnede han
hele forretningen, så vi kunne føle os som Alt i alt en pragtfuld drink, der mest kan
hjemme blandt det hele ocean af flotte og sammenlignes med Irsk kaffe, men uden
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TEKNISK SEMINAR I TÅSTRUP
brug af sukker eller chokoladestoffer.
Da vi i løbet af hele aftenen havde
været gennem programmet, blev det
tid til at komme på hotel, og hertil
havde Kaj arrangeret egen minibus,
hvor sønnen bragte os til hotellet, og
igen hentede os om søndagen.
Her blev vi igen næste morgen frekventeret med samme store morgenbuffet, som dagen før, og vi kunne
igen optage arbejdet på værkstedet,
med alle vore gøremål.
Tidligt på eftermiddagen, kort før
frokosttid, var vi alle blevet bedt om
at gøre os klar til at køre hen til det
nærliggende Thorsbro vandværksmuseum, hvor vi blev vist rundt på hele
det spændende vandværk, der er eet af
en lang række vandværker, der gennem
tiderne har forsynet hele Storkøbenhavn
med vand.

gange større størrelse, og med meget lille
omdrejningstal. Det var et pragtfuldt syn.

I forbindelse med dette museumsbesøg,
var grillen fra aftenen før, blevet bragt ned
på museet, og her stod kille og serverede
den store grill-pølse symfoni, med alt tilDet var uhyre interessant, og bl.a startede behør, så det ikke kunne fås bedre på selv
man nogle store B&W Dieselmotorer op, den bedste pølsevogn.
medens vi kunne betragte dem ovenfra,
Herfra sluttede det gode tekniske seminar,
med aftaget topdæksel.
og alle kunne begive sig hjem, med god
Det var som at betragte en Phantom II samvittighed, og vi takker Kaj & Kille for
motor uden topdæksel, dog i mindst 10 et rigtigt flot og dejligt arrangement.

Nogle af deltagerne i
teknisk seminar. Fra
venstre Torben Jensen,
Kim Larsen,
Henrik Kjær,
Paul Wendelboe
(øverst)Åge Selnø,
Kaj Simonsen og
Gert Gustavsen

47 - RREC

SCANDINAVIA

RREC PÅ HOVSTALLET
Text: Kalle Giertz
Foto: Daniel Nironen

Söndagen den 27 september samlades 11
finbilar; 9 Rolls-Royce, 1 Bentley och 1 Jaguar på Hovstallets gård mitt emot dörrarna bakom vilka hovets Cadillac och 2
Daimler stod. Vi var 34 deltagare medlemmar och gäster, som hälsades välkomna
av hovstallmästaren, översten Lars-Olof
Nilsson. Till sin hjälp hade han föraren
Frank Witte, som visade bilarna och kavaljerskusken Sofia Olsson, som visade
stall, hästar och seldon och vagnar. Efter
besöket körde vi i det vackra vädret till Biskopsudden på Djurgården för avslutande
eftermiddagsfika.
Hovets Daimler från 1952

Överste L-O Nilsson hälsar välkomna
RREC

SCANDINAVIA

- 48

Alla hovets vagnar har sparats

Förare Frank Witte visade bilarna och kavaljerskuskn Sofia Olsson uniformer, seldon,
vagnar mm. Här lyssnar Helena och Karl-Erik Sandell från Åland

Lars Peter Larsson studerar en
paradvagn. Stödet nere i mitten
gjordes för att hindra vagnen för
att välta när president Jeltsin klev
upp i den vid ett statsbeök
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Hovstallet renoverar självt vagnar. Felix en av de vackra lugna hästarna som deltar i
parader och drar vagnar.

Selkammaren. Seldonen skickas till England för renovering vid behov. En omgång kostar
omkring 100.000.- att göra i ordning: Till höger en av många vackra detaljer

Så här fint får de kungliga passagerarna
sitta i sidenklätt säte. Här med lyktdetalj
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Avslutningsfika för familjen Nironen vid
Biskopsudden

Self System AB
“The Work Shop”
Bjällum, Valsborg, 521 98 Broddetorp, Sweden

Classic car restoration
to highest standard

Welcome to Self System in
Sweden founded 1977.

Classic car buy and sell

We are a small independent
company in the excellence
of restoration and mechanic art. Our history started
with tools and designs for
hospitals in Sweden.

Classic car parts and
Automobilia
Car transportation for
your high valued car

News
October - 2009
Our new workshop premises is nearly to be fi nished.
April - 2009
The offi cial start of building our new workshop
(the total size is 400 square
meters).
January - 2009
The black Rolls Royce from
the movie “The Yellow
Rolls Royce” arrives in our
workshop for extensive
restorations work.
Call Kent at +46 708-480 400

We welcome the black Rolls Royce
from the movie “The Yellow Rolls
Royce” to our workshop.

NÅGRA GODA GRATISRÅD TILL DIG SOM ÄR
NYBLIVEN ÄGARE TILL EN ROLLS-ROYCE
Efter en artikel av RREC Wessex Section i finansiera bilinköpet. Klä dig hellre ledigt
översättning av Jan Segerfeldt
men korrekt med en snygg jacka och vit
skjorta och slips. Förresten när det gäller slipsen så kom ihåg att den berömda
Så nu har du Windsor-knuten är omodern nu för tiden
då
äntligen efter allt det där tramset med Charleslyckats
för- och-Dianaskämmigheter.
värva en RollsRoyce
(kalla Om din nya Rolls-Royce är en stilig förden aldrig en krigsmodell så tänk på att skillnaden är
Rolls och skulle hårfin mellan att vara korrekt tidsenligt
det råka vara klädd till sin gamla bil (kan se ut som man
en Bentley så är en udda typ) och att bära en ren fantaär det ändå i siklädsel (kan se ut som man är helknäpp).
själva verket
ändå en Rolls- Kära hustrur ska alltid vara smart klädda.
Royce) och allt Om du vågar, presentera gärna din fru
du nu behöver som din svägerska. Därigenom framstår
göra är att ge
din personliga
karaktär ett lyft upp till samma nivå som
bilen. Här följer så några tips för hur du
ska kunna leva upp till din nya status.
KLÄDSEL
När du kör bilen ska du aldrig klä dig överdrivet smart eller allmänt slarvigt. I förstnämnda fallet kommer folk alltid att ta
dig för den anställde chauffören och inte
ägaren
och
i andra fallet
kommer
du att förväxlas
med
någon
tämligen
okänd
popartist eller
illegal invandrare som har
fuskat sig till
sin ersättning
från
försäkringskassan
medan
han
har
jobbat
svart för att
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du som en omsvärmad karlakarl. Om frun
vägrar att godta detta kan du ju alltid försöka med att kalla henne för din nuvarande fru, vilket förstärker ditt rykte som
världsvan charmör och som bieffekt kan få
frun att skärpa till sig litet extra.

NÅGRA GODA GRATISRÅD
Kom ihåg att klädseln står i omedelbar relation till ditt val av transportmedel. Visst
kan du se förträfflig ut i en tjock fårskinnspäls, RAF-hjälm och skyddsglasögon om
du kör en sportigt öppen Rolls-Royce Silver Ghost men du gör dig löjlig med den
klädseln i en Rolls-Royce Silver Shadow!
VID RATTEN
Om du nödvändigtvis måste ha en dekal i
bakrutan på din nya Rolls-Royce så bör det
vara något som:
Naturligtvis är min andra bil en RollsRoyce. eller Håll avståndet – vi har starka
drycker ombord.
Om du har en S-skylt baktill, byt den mot
en med Monaco. Skaffa dig en personlig
nummerskylt billigt – men inte genom att
betala för en dyr personlig nummerskylt –
nej, anmäl i stället till Skatteverket att du
vill byta ditt namn i folkbokföringen, så att
namnet matchar bilens befintliga registre- undan, så kunde du lika gärna ha köpt en
Skoda.
ringsbokstäver.
Om du behöver parkera där det är parkeringsförbud, ha alltid med dig vita sidenband som löper över motorhuven så det
ser ut som om du precis håller på med en
bröllopskörning. Om du har en svart bil
kan du fästa upp en begravningskrans på
taket. Det funkar också bra mot parkeringsböter.
När du tankar bensin så välj alltid en tapp
med betjäning. Gå fram och fråga den där
typen i kassan om han godtar en bankväxel från Coutts International. Det är klart
han inte gör - men det imponerar stenhårt
på dem andra som står i betalkön bakom
dig.
Om någon undrar hur många mil du klarar
på en tankning, så svarar du att du inte
förstår såna där moderna litermått och
mumla något om att det var bättre på den
gamla goda tiden när vi mätte i alnar och
fjärdingsväg.

OFRIVILLIGA STOPP
Om bilen pajar under färd, bör du som första åtgärd täcka en säck över grillen för att
undvika att få skämmas. När du ringer efter bärgning så säg inte att det är en RollsRoyce du har. Om du säger det skulle tjejen i växeln säkert bara gapskratta i luren
och på rent djävulstyg dra ut på tiden för
bärgaren att komma. Kommer det någon
smart typ förbi när du står där i ditt predikament och han frågar vänligt om du har
krångel med bilen så svara inte ”Jo den har
slutat fungera” utan säg bara till bestämt
att han inte ska lägga sig i sånt som han
inte har med att göra!
HOS VERKSTAN

Innan reparatören sätter igång och fixar
felet så berätta för honom om dig själv att
du bara är en fattig student som råkat ärva
den här bilen av din gamla farbror för att
du ska hålla den igång enbart för att dina
När du tar finbilen till en restaurang, så åldriga, handikappade men ännu levande
undvik dem som har parkeringen på bak- släktingar ska få glädjen att kunna komma
sidan. Om du ville stå med bilen i skym- ut på små åkturer emellanåt. Om verkstan
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på sju sekunder och sedan drar man på
med gasen i botten innan någon hinner
komma springande med fakturan!
TVÄTTA BILEN OFTA
Det kan inte nog understrykas att du
alltid ska hålla bilen skinande ren och
blank. Man får anta att du är lyckligt gift
och att du delar glädjen av ditt bilinnehav med kära hustrun. Passa på vid ett
lämpligt tillfälle att be henne snällt om
hon vill hjälpa dig att tvätta bilen, kanske
varannan gång. Kolla då att hon gör jobbet
ordentligt när det blir hennes tur att tvätta
bilen, så kan du lugnt köra till automattvätten när det blir din tur nästa gång.

trots detta kan med att räcka fram en rejält saltad faktura på reparationerna som
gjorts, kan du nu byta stil helt och säga
till reparatören att du i själva verket är en
känd stjärnadvokat och att du minsann
ska sätta dit honom för bedrägeri om han
inte drar av halva kostnaden (alternativt
går det bra att säga att du jobbar på bil- UT PÅ PICKNICK
provningen eller att du jobbar på teve som
journalist för Uppdrag Granskning, ibland Ett av de allra bästa sätten att visa stil är
kan det bli väl så kul effekt!).
att i bilens närhet arrangera en picknick
i det gröna. Visst kan du sätta ut de där
Att serva din nya Rolls-Royce kan nog bli hopfällbara vita plastmöblerna om det ska
både dyrt och tidskrävande men är samti- vara nödvändigt men det slår betydligt hödigt ofta oundvikligt om den ska fungera gre om du tar fram något i inlagd valnöt
tillfredsställande. Det påstås att det bästa eller rosenträ och vita dukar, silverbestick
stället för en snabb och effektiv service är och kandelabrar med fyra vita stearinljus
i depån på racertävlingarna på Kinnekulle om du vill uppnå full effekt. Tänk på att
ring eller Anderstorp Race Track. Fyra nya inte överdriva, så undvik färgade stearindäck, full tank och ren framruta, allt fixat ljus. Högklassig champange är självklart
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men om du nu bara hittade ett enkelt
mousserande vin av Chardonnaydruvor så
kan du ju alltid ta och ånga bort etiketterna på flaskorna eller dekantera. Om du
inte kan låta bli att dricka öl på picknicken
så för sjutton kom inte med Norrlandsguld
på burk! Ska det vara öl så ska det vara
något exklusivt och extremt ovanligt som
till exempel Scrachet, Crutch & Grouse´s
Extra Mellowed Golden Thunder Yorkshire
Bitter och det ska vara Traditionally Home
Brewed och gärna från före 1952 med
Royal Patronage. Det spelar ingen roll om
det smakar värre än urin från ett bältdjur.

Maten bör aldrig innehålla chips och jordnötter, färdiggjorda mackor i Tupperwareplastburkar eller kletiga stekta ägg och sådan kost som uppskattas för sina bastant
mättande och näringsrika egenskaper. Nej
det är bättre med en elegant lunch gjord
på delikata biskvier, handupplagt irländskt
smör i smörgåspapper, utvalda ansjovisar,
ett par atlanthumrar (inga djupfrysta turkiska kräftor här inte) och hårdkokta ägg
till det. Över huvud taget är det viktigare
att maten är speciell och dyr, som den blir
om man köper den i en liten exklusiv och
välrenommerad delikatessaffär, än att den
är ätbar. Den ska imponera! Man kan ju
En butler passar bra som hjälp under pick- alltid vänta med att äta riktig mat tills man
nicken förutsatt att han är diskretionen kommer hem, om man då fortfarande är
själv och inte klagar medan han serverar hungrig.
drinkarna på att han har fått åka med i
bagageutrymmet. En sommelier är också SAMMANFATTNINGSVIS
en lämplig och nödvändig medföljande
person, som ansvarig för valet av de med- bör du nu ha fått en massa goda tips för
havda dryckerna.
hur du ska förbättra din karaktär och imponera på de rätta människorna när du är
ute med din nya Rolls-Royce. Lycka till!
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Kennedyfamiliens
Rolls-Royce til
Danmark

Text: Hans Jørgen Enemark
Foto: Søren Markdal

Joseph P. Kennedys privatbil fra 1930 importeres nu af CC-Cars i Ans
Det er yderst sjældent, at en virkelig ypperlig veteranbil købes til Danmark, men
det sker ikke desto mindre inden for de
næste par dage, når rallykører og direktør for CC-Cars, Christian K. Jensen, bringer sin nyindkøbte Rolls Royce Springfield
Phantom I Newport Town Car hjem til sit
bilhus i Ans.
Det handler om den bil, som den amerikanske forretningsmand, politiker og ambassadør Joseph P. Kennedy (1888-1969)
ejede og benyttede i perioden 1930-1935.
Joe Kennedy var far til den myrdede præsident John F. Kennedy og hans bror Bobby, ligeledes myrdet amerikansk justitsminister.
”Bilens historie er behørigt dokumenteret af The Rolls Royce Foundation i USA,”
oplyser Christian Jensen. ”Den er bygget
i USA med amerikansk karosseri af Brewster og har derfor tilnavnet Newport Town
Car. Kennedyfamilien ejede den i fem et
halvt år, og den er for nylig nænsomt, men
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yderst grundigt restaureret og fremtræder
fantastisk flot,” oplyser Christian Jensen,
der udover motorsport har en dyb interesse for gamle biler, lige fra Fiat 500, som
han har særlig forkærlighed for, op til biler
i klasse med Rolls Royce.
Det er for nylig dokumenteret, at Joe Kennedy tidoblede sin formue i sin fireårige
periode som filminvestor i Hollywood i
Californien fra 1926-30, og indkøbet af
bilen falder tidsmæssigt sammen med
hans hjemkomst til Massachusetts i det
østlige USA. Dog hævdes det også, at
han skal have kørt i bilen i Hollywood med
sin elskerinde, datidens store diva, Gloria
Swanson.
Sammen med den tre tons tunge Rolls Royce følger også en pistol af mærket Derringer.
”Historien bag den er så utrolig, at den
næsten kun kan være sand. Under restaureringen af bilen for nylig fandt man skjult
bag bagsædets ryglæn en pistol, og ud fra
en vurdering af våbnets alder og bilens
ejere er det mest sandsynligt, at Kennedy
har haft den som et skjult forsvarsvåben,

Kennedyfamiliens Rolls-Royce til Danmark

hvis han skulle blive overfaldet, mens han
blev transporteret af sin chauffør,” fortæller Christian Jensen.
Den midtjyske bilmand oplyser også, at
andre pålidelige kilder dokumenterer, at
Bobby Kennedy som dreng blev avisuddeler, og at han lod familiens chauffør transportere sig rundt, så han kunne dele aviser
ud fra bagsædet af en Rolls Royce. Den
trafik blev dog stoppet af hans mor, Rose
Kennedy.

Christian Jensens nyindkøbte Rolls Royce
Springfield Phantom I Newport Town Car
vil kunne beses i den kommende weekend
hos CC-Cars i Ans samt på firmaets hjemmeside. Bilen er til salg, men Christian
Jensen vil dog ikke oplyse prisen.
”Den rette køber ved godt, hvad sådan en
bil koster,” smiler den kendte bilmand.
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Halvveis til havet

text o foto: Hans-Edvard Sunde
Følgende skjedde en dag jeg var på kon- Roycen. Iver har hørt om den, men aldri
toret og Rolls-Roycen sto parkert utenfor. sett den.
Nå, tenkte jeg, passer det fint å besøke
Livet er kort og de fleste av oss utsetter
min venn, Iver.
tanken på det faktum at ingen til nå har
Iver er en forsiktig type. Han handler aldri unnsluppet døden. Vel og bra er det å ha
biler på kreditt, men insisterer på å betale penger i banken, men man koser seg ikke
kontant med penger som allerede er tjent
og beskattet og som bare venter i banken.
I og med at biler gjerne synker i verdi til
de blir null verd, er dette en beundringsverdig fornuftig holdning.

Men biler er så mangt og jeg har snakket med Iver mange ganger om en nydelig
Corniche som er tilsalgs. Det beste Iver
hører er når jeg forteller at denne bilen,
med forsiktig kjøring og riktig vedlikehold,
kan holde seg i verdi og endog stige i verdi.
Jeg ringer Iver og spør om det passer at
jeg kommer innom en kort tur.
Iver er hjemme og der er moren hans
også. En ekstra bonus for meg. Skal jeg
overtale Iver til å bruke penger på en bil,
kan også moren hans overtales. Jeg sier
ikke noe om at jeg kommer med Rolls-
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med dem en varm søndag i april. De fleste
i RREC er som meg og Iver, omtrent halvveis eller mer i livet. Man vurderer hva
man har glede av og som samtidig ikke er
en helt idiotisk investering.

og beveger hendelen på rattet fra P til R
og siden til D og ankommer Iver i solnedgangen.

Jeg ringer på og ut kommer Iver. Reaksjonen er uventet i det han titter ut og umidDe gangene Iver er hjemme hos meg, gir delbart forsvinner inn igjen. Ut kommer så
jeg ham siste eksemplar av den skandina- både Iver og moren.
viske bulletinen. Neste gang jeg ser ham
har han lest bladet fra perm til perm. Ikke De andre RREC-medlemmer som har sett,
nok med det, han opplyser at han gir Bul- hørt eller kjørt Redwin har neppe latt seg
letinene videre til sin mor, som også leser imponere, men for uinvidde er det annerdem fra perm til perm!
ledes. Undervurder aldri reaksjonen til folk
Dagen er over og jeg vrir om tenningen
som vet hva en Rolls-Royce er, men som
ikke har sett en.

”Noe såå, nydelig. Nei, har du sett. Også
den linjen og det dørhåndtaket. Og det interiøret. Polert treverk. Hvilken opplevelse”, sa moren til Iver.
Jeg håper jeg har vært en god ambassadør
og at de begge ser med blidere øyne på å
plassere pengene i et klenodium.
Til Iver og moren hans, som før eller siden
leser dette: dere er hjertelig velkommen i
klubben!
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GJØR DET SELV - nye speil
Trerammen løsnes lett ved å vippe fronten
ut med hendene. Det er metallklips som
holder rammen på plass og metallklipsene
blir ikke ødelagt ved de- og re-montering.
Pass på at det ofte sitter en lysbryter i trepanelet. Når panelet løsner, må en altså
koble fra ledningene til bryteren. Også
dette er gjenbrukbare koplinger. Nå har du
hele trepanelet i hånda.

Våre biler har ofte speil ved baksetene innrammet i finert og lakkert tre.
I gamle speil er ofte speilflatene fulle av
sorte flekker. Flatene er ikke lenger så
eksklusive og speilblanke som da bilen var
ny.

Selve speilplaten er festet til trepanelet
ved to faste metallklips og en avtakbar
metallklips. Den avtakbare klipsen er festet med én skrue. Når denne skruen er
løsnet, fjernes klipsen og speilflaten vippes lett ut. Når alle speilene er ute, er det
bare å oppsøke din lokale glassmester og
bestille speilflater med identiske mål som
dem du leverer inn.
TIPS: Her er det viktig å spesifisere at
også tykkelsen på speilplaten må være

identisk. I motsatt fall passer ikke de nye
Årsaken er oftest at filmen bakpå speil- speilene i de eksisterende metallklipsene.
Noen dager etter har glassmesteren ferdig
glasset er løs og eller hullete.
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GJØR DET SELV - nye speil
nye speil til deg. Jeg betalte kr. 800,- for synlige området på speilet og klemmen
alle tre sammenlagt.
kan skade filmen bak på speilet og lage
”sorte hull” i speilflaten, nettop det vi var
Originalt
speilflatene levert med
tjæreute etter
å reparere.
7.martsvar
– Vinterkomsammen
- møde
i Ulstrup
hos Søren
markdal
bånd rundt kanten. Dette er ikke nødven1-4.
april
Auto-Classica-Essen
for
tilmeldte
deltagere.
dig på de nye speilene fordi man i dag sli- Når speilene er montert i sine trerammer
3-5april
Møde
i Hunt
House
per
alle
kanter
runde,
mens
man i tidligere igjen, er det bare å koble på ledningene
tider
kunne
seg
på generalforsamling,
speilkantene.
til bryteren
og klikke
på plass
trepanelene
21-23.
majskjære
årsmøde
med
DK-Sektion,
Hindsgavl,
Fyn
DK
og vips,
speilene er som nye og alt er lett
27
maj
kl.
19.00
Bernt
Hansen
i
Rødovre
åbent
hus.
TIPS: Monter likevel tjærebånd der hvor gjort og koster ikke mer enn kr. 800,-.
12-13.
september
Efterårsløb,
DK-sektion,
den
avtakbare
klemmen
skrus på
speilet.
Denne
ut Tåstrup,
i det Ingen
10-11klemmen
oktober –kommer
Teknisk nemlig
Seminar,
DK i klubbene har etter dette noen unnskyldning for å kjøre rundt med flekkete
speil.
Sjekk samtidig at både leselys og sminkelys er i orden. Ofte er lyspæren gått på en
30 år gammel bil. Ny fås på enhver rekvisitabutikk og koster under 10 kroner.
Lampeglasset er det bare å nappe rett ut
og sette rett inn igjen fordi det er festet
med tilsvarende metallklips.
Nå er baksetet klart for prinsessen.
Text o foto: Hans Edvard Sunde

Har du problemer med din klassiske bil,
så ring trygt og få et overslag.
Jeg reparerer eller restaurerer alle engelske bilmærker

- særligt Rolls-Royce og Bentley

Kim´s
Vintage Cars

Gl. Tangevej 2
DK - 8850 Bjerringbro
Tlf. 0045 86 68 41 47
www.kimsvintagecars.dk
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BREITLING FÖR HISPANO-SUIZA

Det har väl inte undgått någon sann bilentusiast att samarbetet mellan den exklusiva schweiziska armbandsurtillverkaren
Breitling och det ansedda bilmärket Bentley är mycket nära sammanhållet. Många
av deras nyaste klockor har fått namn efter kända Bentleymodeller och det finns
fullt av Bentleysymboler överallt på urtavlor mm. Man kan
därför lätt förledas
att tro att deras
delade
passion
för perfektion och
fascinationen för
utsökt fina mekanismer går tillbaka
under lång tid.
Leon
Breitling
startade sin lilla
klockmakarverkstad i St Imier
redan 1884 och
blev
internationellt framgångsrik en bit in på
1920-talet.
Krävande kunder som
bara valde absolut
högsta kvalitet i
tidvisningsinstrument så som flygoch
bilpionjärer
förknippades
tidigt med Breitlings högklassiga
armbandsur. Det
kanske
väcker
viss förvåning att
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Breitlings reklambilder från denna tid faktiskt visar en Hispano-Suiza automobil och
inte en äkta W O Bentley från Cricklewood,
England. Sambandet mellan Breitling och
Bentley har tillkommit på senare år. Bentley Motors grundades ju inte förrän 1919
medan La Hispano-Suiza Fabrica de Automoviles S.A. bildades redan 1904 och
Hispano-bilarna
med den berömda
storken på kylaren tillhörde på
sin tid det allra
mest perfekta och
påkostade
man
kunde välja, om
priset kom i andra hand. Precis
samma som med
Breitlingklockorna
alltså. Tyvärr blev
alliansen inte bestående för Hispano-Suiza kom
aldrig tillbaka som
biltillverkare efter
andra världskriget
- medan Bentley
alltjämt
består!
Och Breitling förstås. Breitling for
Bentley!
Läs mer om de
horologiska
underverken
på
www.breitlingforbentley.com.
Jan Segerfeldt

RØVERHISTORIE - Brukket bakaksel?
Rolls-Royce hadde en egen forkjærlighet
for hele bakaksler. En gang var den lykkelige Jerseyboen, Charlie Hungerford ute
med sin helt hvite Silver Cloud i Frankrike.

snakket et ord engelsk, vekslet ikke et
ord med de strandede britene. Da de var
ferdige hoppet de inn i sitt helikopter og
forsvant.

Plutselig sa det pang og bilen stoppet. På Hungerford fortsatte sin ferie som planlagt
landeveien er jo ikke dette ønskelig, særlig og vendte deretter hjem til Jersey. Etter
en tid returnerte Charlie til fastlandet og
ikke med en Rolls-Royce.
Arnetts for vanlig service. Han spurte om

Seks år tidligere hadde Charlie kjøpt bilen
ny hos Arnett of Bornemouth. Ved hver
service hadde han tatt bilen på fergen fra
Jersey til Weymouth og kjørt til Bournemouth. Hele vedlikeholdsheftet var derfor
stemplet som det skulle, av merkeverkstedet Arnett of Bournemouth.

regning for bakakselen. Det viste seg at
forhandleren bare hadde ringt fabrikken i
Crewe. Noe videre kjente ikke Arnetts til
detaljene rundt affæren.

Mens Charlie sto der, ringte Arnetts
verksmester til Crewe. Han fikk teknisk
avdeling. Teknisk avdeling opplyste at det
Med brukket bakaksel på landsbygda, nok var oppstått en misforståelse. ”I våre
ringte sjåføren til Arnetts, som lovet å ord- arkiver finnes intet om at noen Rolls-Royce
ne opp. En time gikk og solen bakte. Ing- noensinne har brukket noen bakaksel.”
enting skjedde for Charlie og hans sjåfør.
God Jul!
Deretter landet et helikopter, to mekanikere hoppet ut, jekket bilen opp og byttet Hans Edvard Sunde
bakaselen, som var synlig delt i to.
Franskmennene fra helikopteret, som ikke
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TILL SALU

Nu ska nya Rolls-Royce Ghost introduceras på marknaden. Det finns säkert n
tillgänglig i början av 2010. Det perfekta registreringsnumret för nya Ghost m
plaret. Inga problem. Utöver inköpspriset på några hundratusen pund kan m
numret RRG 1. Utgångsbudet ligger på behändiga GBP 75 000, alltså nära en
Silver Wraith II från 1978. Bilen ingår inte i priset! Men vad ska man med de

Tänk vilken fördel du som köpare av den allra första Rolls-Royce Ghost i Sv
du bara betala 6 000 kr till staten för att få ett eget officiellt registreringsnum
delas ut gratis här i Bulletinen till alla våra läsare och Rolls-Royceentusiaster
Jan Segerfeldt
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någon som vill vara först i England att köpa den nya bilen när den blir
måste vara RRG 1. Allra bäst bör det passa på det absolut första exemman just nu gå in på nätsajten EBay.co.uk och bjuda på registreringsn milj kr! Observera att numret för närvarande sitter på en Rolls-Royce
en till om man just har köpt en ny Rolls-Royce Ghost?

verige har i motsvarande situation. Utöver köpet av Ghosten behöver
mmer att använda i Sverige i tio år. Varsågod! Ett himla bra tips som
r.
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AVDELNINGEN FÖR UDDA EXISTENSER (FORTS)
Jan Segerfeldt

märkliga skapelsen. Många år senare köptes bilen av en europé och hamnade först
i England och fram emot 1990-talet såldes den vidare och för närvarande lär den
finnas i Italien. Det verkar som Coronal
gjorde ett gott jobb eftersom bilen uppenbarligen har överlevt under alla dessa år
med sitt ovanliga utseende och trots att
Bilen beställdes av och levererades ny 1930 den inte är en originalkaross. Definitivt en
till Jean Manuel Acevedo i Argentina men udda automobil!
det är inte känt hurdan kaross
bilen hade vid leveransen. Den
hamnade snart hos den särskilt på 1940-talet i Argentina
populäre och framstående skådespelaren Luis Sandrini. Det
verkar som Sandrini tröttnade
på ursprungskarossen för någon gång under den här tiden
fick han för sig att han skulle
låta ersätta den med en helt ny
kaross. Uppdraget gick till karossmakaren Coronal i Buenos
Aires som genom att hämta inspiration från amerikanska bildesigner från samtiden och förmodligen i nära samarbete med
bilägaren stuvade ihop den här
Den här gången blickar vi tillbaka litet i
Rolls-Roycehistorien och hittar en verkligt
udda kaross på en Rolls-Royce Phantom II.
Även om chassiet är från 1930 så är det
väl ganska uppenbart att den här karossen inte är den som bilen hade när den
lämnade Derby-fabriken i England.
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Hvor mange Rolls-Roycer finnes det i Norge?

Tja….. spørsmålet blir stilt av mange og Totalt finnes det altså registrert 361 kjøsvært ofte møter jeg det i forbindelse med retøy av merkene Rolls-Royce og Bentley
utstillinger og treff.
i Norge.
Det er gjerne tilskuere som spør og jeg
selv stilte spørsmålet til vår formann gjennom en årrekke, Arne Solhaug, for ti tolv
år siden. Han mente den gangen at det
fantes i underkant av 200 kjøretøy i landet.

Hvor mange det finnes som ikke er registrert vet vi ikke, og det ville jo bli ren gjetting å forsøke å antyde et antall, men at
det er noen, ja det er det.

Så – velstanden i Norge og interessen for
Rolls-Royce og Bentley de siste årene har
Vårt styremedlem, Odd Moen, har forsket økt, og medført at det de siste ti år nesten
litt på dette og har fremskaffet oversikt er et fordoblet antall i Norge, i forhold til
over biler som er registrert på skilt i Norge. det antall Arne Solhaug antydet det var på
midten av 90 tallet.
Oversikten omfatter Rolls-Royce og Bentley, og omfatter årsmodeller fra 1913 til Vår lille Norske seksjon av RREC nærmer
2008. Jeg har samlet litt i grupper for å seg 100 medlemmer, og av tallene ovenfor
spare litt plass:
ser en at det er potensiale for å kunne øke
medlemstallet.
Bentley fra 1922 – 1937
11 stk
Bentley fra 1946 -1977
75 stk
Kjære medlemmer, ta finbilen ut, snakk
Bentley fra 1987 – 2008
47stk
med folk, fortell om vår forening og så kan
Totalt 			
133 stk
det hende at vi passerer 100 medlemmer
dette året.
Rolls-Royce 1913 – 1937
30stk
Rolls-Royce 1949 – 1978 184 stk
Rolls-Royce 1980 - 2006 14 stk
Åge Antonsen
Totalt			
228 stk
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ROLLS-ROYCE REKORD HOS ROHDINS
text och foto: Jan Segerfeldt

A Rohdins Automobile Service i Trollhättan AB bjöd ”som vanligt” (det var sjunde
gången!) in till ännu en välbesökt garageträff en lördag i september. Flera kändisar
dök också upp och flygande proffsreportern på Classic Motor Robert Gustavsson
gjorde en artikel om händelsen i tidningen
och på dess hemsida. Arrangören Anders
Rohdin var givetvis nöjd att se så många
som 104 Rolls-Royce och Bentley komma
till fabriksområdet. Detta bör vara nytt
nordiskt rekord i Rolls-Royce/Bentley. Fyra
bilar med danska RREC-sektionsordföranden i spetsen hade kört hela vägen från
Danmark tidigt på lördagsmorgonen för
att bevista träffen. Äldst av de danska ekipagen var en 1935 års Rolls-Royce Phantom II Continental med kaross av Dansk
Karosseri Fabrik.

larna fanns det flera att välja på av samma
typ, så var man ute efter exempelvis en
Rolls-Royce Silver Shadow så kunde man
kanske till och med hitta en i sin favoritfärg. Det fanns flera exemplar med den
långa hjulbasen, för den som prioriterade
generöst benutrymme i baksätet. Tillgången på Rolls-Royce Silver Spirit och motsvarande Bentleyversioner var också god

Massor av salubilar stod korrekt uppställda
på linje med närmast militärisk precision
och framför respektive bil fanns en tydlig
skylt med information om typ, årsmodell,
skick, pris mm. Av de modernare salubi- Jan i arbetstagen
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ROLLS-ROYCE REKORD HOS ROHDINS
Silver Wraith Touring Limousine med kaross av Hooper &
Co av så kallad Empress-typ
(design nr 8390, chassi nr
FLW24). Enligt det svenska
bilregistret är den av 1959 års
modell men enligt Rolls-Royce
Motors uppgifter var den klar
för leverans till förste ägaren
C F Hughesden redan i december 1956. Senast jag såg
bilen var på samma ställe som
nu, hos Rohdins, i september
2007. Då fascinerades jag av
dess fantastiskt majestätiska
närvaro när den var i rörelse
och jag imponerades av att
Den danska RR Phantom II 1935 med dansk kaross
den är i så ett utomordentligt
med ett tiotal snyggt uppradade bredvid fint skick trots att den aldrig lär ha varit
varandra för nära jämförelse. Så gott som föremål för någon renovering. Nu stod den
varje modell av Rolls-Royce och Bentley här till salu med en prislapp på 375 000 kr.
genom tiderna var faktiskt representerade Jag tyckte det var ett mycket moderat pris
här. Härutöver hade kommit bortemot 40 för en så unik bil i det skicket. Särskilt i
bilar av andra märken. En riktigt bra träff USA brukar man betala bra priser för sena
Silver Wraith (sista tillverkningsåret är offör alla sanna bilentusiaster alltså.
ficiellt 1958, även om de sista bilarna lämDet var särskilt en bil som genast fångade nade karossmakarna under våren 1959,
mitt intresse när jag kom inkörande från för övrigt Hoopers sista år) med lång hjulGöteborg vid 10-tiden och hälsades väl- bas, servostyrning och automatlåda. Till
kommen på sedvanligt generöst sätt med min förtvivlan såg jag att det satt en lapp
ett glas champange eller cider och tillfälle på vindrutan med ordet: RESERVERAD.
att skriva in mig i gästboken för att sedan
erbjudas en guidad rundtur på området Jag intalade mig själv att även om den var
såväl ute som inne. Bilen som jag särskilt reserverad behövde det inte nödvändigtvis
ville stifta närmare bekantskap med var en betyda att den blir såld direkt. Jag närde
av bilarna till salu, nämligen en Rolls-Royce därför en inte helt orealistisk förhoppning
om att kunna få tillfälle att provköra
den litet senare under dagen. Först
måste jag bara gå runt och samla
mina intryck av alla dessa vackra
fordon och förstås fotografera dem,
så att jag har något att visa upp här
i Bulletinen. Rohdins bjuder alltid
besökarna att följa med på guidade
verkstadsturer som äger rum vid
flera tillfällen under dagen. Inne i lokalen kunde man se närmare hur en
pågående renovering går till i olika
stadier. Exempelvis fanns här Antonia Ax:son Johnsons Rolls-Royce
Phantom II, årsmodell1929, inköpt
1931. Chassiet är nu färdigrenoAntonia Ax:son Johnsons RR Phantom II, 1929
noverat och trots att arbetet med
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att renovera karossen redan har kommit
en bit på väg kunde man fortfarande se
alla detaljer på chassiet, vilket kommer
att bli betydligt svårare när karossen blir
helt färdigställd. Man talar här om sammanlagt 12 000 nedlagda arbetstimmar
för renoveringen, vilket måste vara något
av det mest omfattande som gjorts på en
bil i Sverige. Visst blir det dyrt men ägaren
anser säkert att det är sådant man får acceptera när man efter nästan 80 års innehav ger denna utsökt eleganta Rolls-Royce
cabriolet sin första renovering.

Rolls-Royce Corniche Fixed Head Coupe
1976 enligt Rohdins testutlåtande har
nybilskänsla och är en av de körmässigt
bästa exemplaren i landet.
Peter Larsson hade också kört från andra
sidan Sverige med sin fina Rolls-Royce
Corniche 1976. Det är också en Two Door
Saloon men den har originalutrustats med
PVC-tak. Larsson brukar säga till alla att
man inte kör en Rolls-Royce utan man sitter bara stilla i den medan omgivningen
passerar ljudlöst förbi utanför.

Jag kunde naturligtvis inte låta bli att Ni minns kanske hur jag i Bulletinen nr 1
smaka av maten och drycken som Roh- beskrev min första körupplevelse i den fina
dins alltid bjuder oss besökare på. Den norskregistrerade salubilen Rolls-Royce
här gången bjöds vi också på en extra
sensation, musikunderhållning av berömda Hepstars med Svenne & Lotta,
Anders Rohdins eget favoritband. Jag
hörde Hepstars spela Cadillac för 40 år
sedan men jag (och säkert många av
Hepstars fans) hade ingen aning om att
de också har gjort en låt med namnet
Rolls-Royce! Det är givet att Anders gillar den låten.
Det fanns möjlighet att lämna in sin bil
på service under helgen. En som hade
passat på redan på fredagen var vår
kassör K-G Giertz. Stolt kunde han nu
visa upp i skrift svart på vitt att hans
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Den norska RR Phantom V med James Young
kaross med frontpartiet bortmonterat

ROLLS-ROYCE REKORD HOS ROHDINS
jag gjort? Hade jag hade
misshandlat bilen så illa när
jag provkörde den förra året
att den nu måste genomgå
omfattande reparationer? Nej
jag hoppas verkligen att detta
inte var mitt fel. Jag vågade
aldrig fråga Rohdins vad det
var för sorts fel på den…
En annan bilägare som passade på att få översyn av sin bil
var kände sångaren Christer
Sjögren som kör en Bentley
Arnage Red Label av senare
årsmodell.
Christer Sjögren med sin Bentley Arnage

I år var det rekord så det var trångt mellan bilarna
Phantom V med James Young-kaross. Nu Nu tillbaka till ”min” Silver Wraith som i
stod den åter här hos Rohdins men med varje fall ännu stod kvar bland salubilarna
hela frontpartiet bortmonterat. Vad hade när jag tittade på den igen ett par timmar
senare. Det var bara det att nu hade den
till min fasa fått en annan lapp i vindrutan
och på den stod det: SÅLD! För sent! Jag
hade missat min chans! Tyvärr!

Den av Jan eftertraktade Silver
Wraithen, nu såld

Så småningom
lyckades
jag
lokalisera
den
lycklige
nya
ägaren till bilen,
familjen Paulsson i Upphärad.
De hade samtidigt lämnat in
sin Bentley S III
Standard Saloon
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till försäljning, så det blev väl något
slags byte för deras del. De behövde
verkligen en bil med större benutrymme bak än Bentleyns, för genom deras
företag hade de ofta bröllopskörningar
och för det ändamålet passar en Silver
Wraith i limousineutförande betydligt
bättre. Jag måste väl motvilligt erkänna att jag var något avundsjuk på
Paulssons som hade lyckats förvärva
den här imponerande bilen. Dessutom
var priset klart förmånligt.
Trots att jag till min besvikelse missade tillfället att köpa den vackra Silver Wraithen, så måste jag säga att Jan efter väl utfört värv. (Bild: Classic Motors)
den här träffen hos Rohdins hade varit
minst lika trevlig som alltid och den om- tygad om att Rohdins kommer att ha flera
ständigheten att det blev rekord i delta- högintressanta bilar till salu även då och
gande Rolls-Royce- och Bentley-bilar gör kanske finns där minst en som jag absolut
inte saken sämre. Rohdins lovar att det blir inte kommer att kunna motstå!
en garageträff även nästa år. Jag är över-

Rohdins garageträff fick uppmärksamhet också långt utanför landets gränser. Här är
en artikel ur engelska Classic & Sportscar Dec 2009

RREC

SCANDINAVIA

- 72

73 - RREC

SCANDINAVIA

FRÅGOR OCH SVAR

I föregående utgåva av Bulletinen skrevs
mycket om Jim Blacks Rolls-Royce Silver
Ghost. Särskilt i beskrivningen av bilens
bakgrund angavs att den nykonstruerade
karossen baserats på ett utseende som
påminde mycket om Silver Phantom (se
bild från Rolls-Royce Motor Cars catalogue
1910-1911). Detta föranledde någon läsare att undra om det verkligen var en Silver
Ghost. Dagens fråga är således: Kan en
Rolls-Royce tillverkad 1910 vara en Phantom?
Svar:
Det finns bara en enda Silver Ghost. Det
är en Rolls-Royce 40/50 HP med chassi nr
60551, den tolfte tillverkade av modellen.
Den fick sitt namn av Claude Johnson, direktör och delägare i företaget C S Rolls
& Co och den som ansvarade för marknadsföringen i företaget. Han tyckte det
var passande med individuella namn på de
bilar som användes vid tävlingar och andra
jippon för att göra 40/50 HP känd bland
pressfolket som kunde hjälpa till med att
föra budskapet vidare till dem som hade
råd att köpa exklusiva bilar. Exemplaret
med chassi nr 60551 användes flitigt i
RREC
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tillförlitlighetslopp och liknande och med
sin silverfärgade lackering passade namnet väl. Den är också känd genom sitt registreringsnummer AX201. Men detta var
inte den enda 40/50 HP som användes i
kommersiella sammanhang. Man använde
ofta nya halvexprimentella och trimmade
exemplar när man visade upp sig. Claude
Johnson körde ofta själv de här bilarna i
tillförlitlighetstävlingar inför ett samlat
pressuppbåd. De speciella namnen är inte
några officiella typbeteckningar utan bara
namn som har tillägnats ett enskilt exemplar av en 40/50 HP. Man brukade förse
varje exemplar av de här bilarna med en
silverplatta på torpeden under vindrutan
med det individuella namnet fint ingraverat. Namnet Silver Ghost hade ännu inte
blivit en officiell typbeteckning. Rätt typbeteckning är således bara 40/50 HP. Det
var först 1925 när den nya Rolls-Royce
New Phantom (senare omdöpt till Phantom
I) kom som man började kalla alla tidigare
40/50-bilar för Silver Ghost för att skilja
dem från den nya modellen, som också var
av typen 40/50 HP. Här är några andra tidiga 40/50 HP som förekom i tävlingar och
andra event.

FRÅGOR OCH SVAR
Chassi nr 1423,
The Charmer
Chassi nr 1162, The Whisperer
Reg nr R568, Double Enclosed Limousine Reg nr R1050, Double Limousine by Labourdette
by Barker
Chassi nr 60707,
White Knave
Chassi nr 60726, The Cookie
Reg nr R521, Roi-de-Belge by Barker, 70 (C S Rolls Baloon car) Victoria de luxe style
by H J Mulliner, 70 hp motor
hp motor, först White Ghost
The Silver Phantom
Chassi nr 1100, Eftersom ovannämnda bilar är tillverkade
mellan 1907 och 1925 tillhör de alla typen
Reg nr R567, Roi-de-Belge by Barker
som fått heta“Silver Ghost” retrospektivt.
The Silver Rogue
Chassi nr 60737, Namnet Phantom användes däremot inte
Reg nr R522, 70 hp motor, först Silver Si- som officiell modellbeteckning före 1925.
Namnkombinationen Silver och Phantom
lence
har aldrig någonsin förekommit officiellt
The Dreadnought
Chassi nr 60583 som beteckning på en Rolls-Roycemodell.
Silver Phantom
Chassi nr 1106, Jan Segerfeldt
Reg nr R724, Roi-de-Belge by Barker

Har lång erfarenhet av hydraulsystem speciellt Citroens. Har börjat med Rolls-Royce
och Bentleys hydraulsystem. Servar, provtrycker och återfyller gasklockor till Silver
Shadow och Silver Spirit, samt har nya och utbytesdelar till broms och hydraulsystem.
Har servicedelar (olje, bränsle och luftfilter, tändstift bromsbelägg mm) på hyllan för
omgående leverans. Direkt import av övriga delar till RR.

Michael Andersson, Bil & Maskin KB tel 08-54354376
Besöksadress Björnhuvudvägen 10, 184 91 ÅKERSBERGA
Öppettider Må-To 8 - 17, lunch 11.30 - 12.30

75 - RREC

SCANDINAVIA

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

Bestyrelsen RREC Danish Section
Formand:
Ansvarsh. redaktør
Jens Kjærulff
Nordvestvej 12
3360 Liseleje
tlf. 4792 4006, 0045 40 14 80 44
email: familien@kjaerulff.net

Kasserer:
Frank Frandsen
Alssundvej 20, 6400 Sønderborg
tlf. 7448 6383,
email: frankfrandsen@hotmail.com
Bank konto: 1551 6380336
Eban: DK82 300 0006 380336
Swift : DABADKKK

Næstformand:
Henrik Kjær
Kalundborgvej 204
Allerup
4300 Holbæk
Tlf: 59440816
Mobil 20330816
email:hk@hkvvs.dk

Bestyrelsesmedlem
Teknisk support
Kim Bøgelund Larsen
Gl. Tangevej 2
8850 Bjerringbro
Tlf.8668 4147
Tlf. tid 1600 - 1800
email: kim@kimsvintagecars.dk

Sekretær:
Preben Pedersen
Lindeengen 16
2740 Skovlunde
tlf. 44916242
email: bopr@stofanet.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“

Den norske seksjonens styre og funksjonærer
Styreleder Åge Antonsen
Tel 33468955 Mobil 97577464
age.ant.rrec.no@gmail.com
Sekretær Jens Rønneberg
Tel 22558454 Mobil 92011268
jronneb@bluezone.no
Styremedlemmer:
Tom Brubak
Tel 69287990 Mobil 90838670
brubak@online.no

Odd Moen
Tel 22288633
odd.moen@auto-askim.no
Varamedlemmer
Niels Skov Jørgensen
Tel 35945045 Mobil 905 34 393
Arne J. Solhaug
Tel 69922253 Mobil 917 75 829

Redaktør
Hans Edvard Sunde
Tel 67109000
Sunde@Sunde.tc
Besiktigelsesmann Oslo
Emil Stenstadvold
Tel 67139051 Mobil 97657745
Besiktigelsesmann
Trondheim
Per Ramsøskar
Tel 72 58 55 84

Svenska Sektionens styrelse och funktionärer
Ordförande Göran Berg
Klavaslättsvägen 112, 269 95 Båstad
Tel 08 – 765 31 03, 0431 – 36 65 31
0708 – 108 118
goran.berg@rrec.se
Vice ordförande Försäkringar, rallyn
Håkan Johansson Tel 013 – 730 66,
070 – 590 55 58
hj@nvbk.se
Övriga ledamöter
Roberth Nironen, sekreterare och webmaster
Tel 026-19 36 39, 0703-99 17 65
roberth.nironen@telia.com
Karl-G Giertz, kassör
Tel 08-530 240 64,
0705-22 92 58
kalle.giertz@telia.com
Jan Segerfeldt, redaktör
Tel 031-29 29 46
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Anders Malmqvist
Tel 08-18 35 11, 0704-97 28 20
anders@malmqvist.net
Mona-Lisa Illingworth
Tel 0524-21 310, 0705-38 96 95, cluod1@telia.com
Siv Hellzén, klubbshop
Tel 08-717 20 00 08 – 756 13 91, clubshop@rrec.se
Lasse Amarald, teknisk samordnare
Tel 08 – 541 372 79, 0707 – 77 40 35
lars.o.a@swipnet.se
Suppleant
Lennart Rosengren
Tel 0709-30 60 89, lennart.rosengren@ahaga.se
Valberedning
Staffan Lennström,
sammankallande
Tel 042-13 35 83, 0706-02 11 75
staffan.lennstrom@telia.com

NYA MEDLEMMAR
Den norske seksjonen:
Odd Helge Haugland, Vestadåsen 16, 3218 Sandefjord
Roy Langwell, Postboks 22, 8298 Hamarøy
Hermund Hygen Sunde, Normannsgata 43 C, 0655 Oslo
Vi ønsker velkommen til julefest, teknisk seminar og sommerrally.
Svenska sektionen
Uno Andersson, Glemmingevägen 38, 270 21 GLEMMINGBRO
Göran Jansén, Sjöhamra 1, 591 92 Motala, Bentley Eight 1986
Åke Kemnedal. Box 60, 178 21 Ekerö, Rolls-Royce Silver Spirit
Björn Lagerholm, Torsvägen 11182 35 DANDERYD
Lars-Olof Nilsson, Tingsgården, Mörbyvägen 56, 179 75 Skå
Vi önskar Er hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av
klubbens arrangemang
Den danske Sektion
Erik Nielsen, Vordingborgvej 74A, 4681 Herfølge
Frede Nielsen, Toldbodvej 64B, 4581 Rørvig
Per Mogensen, Møllegårdsvej 4, Birkelse, 9440 Aabybro
Erik Hundal, Langdyssevej 21, 7700 Thisted
Kim Lindholt, Emdrup Engvej 5, 2400 København NV
Håber I vil få stor glæde af medlemsskabet.
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PASCO AB TAR GÄRNA INBYTEN

Maserati Royale 1989, Grafitmetallic med vacker
magnolia skinnklädsel. Obs! Endast körd 1 900 mil.
En alldeles unik bil, som tillverkats i endast 48 exemplar, helt för hand för stadsöverhuvuden och personer som Pavarotti. Motorn är den legendariska V8:an
på 4,9 liter. Bilen är svensksåld och har all tänkbar
utrustning inkl utsökt vackra bord i baksätet

Bentley R-type 1953. Vinröd och svart med
cognacsfärgat skinn. Mycket fin bil med överväxel. Bilen som är känd i RREC har sollucka
och samtliga verktyg. En mycket trevlig och
användbar bil för alla tillfällen

Bentley Brooklands 1996, Racinggreen med
vacker beige skinninredning och matchande
Rolls-Royce Phantom II 3-position drop head by Ra- mörkgrön piping och mörkgröna mattor. En
nalah. Gräddfärgad med vacker skinninteriör i ox- mycket vacker bil i ett utomordentligt gott
blod. Unik 2-dörrars Rolls-Royce, som vunnit Concour skick.
d´Elegance bland 500 bilar. Endast 2 tillverkade. Bilen har genomgått en 4 000 timmars nut and bolt
restoration.

Bentley Mark VI 1952, Freestone & Webb. Vinröd
och silver med vacker beige skinnklädsel samt
fantastiskt vackra bord i baksätet. Tillverkad i aluminium i endast ett fåtal exemplar. Bilen är i ett
synnerligen gott skick.

Aston Martin Virage Volante 1991. Premiärbilen
från Birmingham utställningen. Unik bil, endast
tillverkad i Ett exemplar. Röd med svart skinninredning. Bilen är i ett sagolikt fint skick och helt
nyservad på fabriken. En unik och vacker cabriolet
för en riktig connoisseur. Körd endast 1000 mil

Vi köper gärna Er fina bil kontant./ Vi åtager oss gärna säljuppdrag. Ring för besök! Vi finns också på www.pascocar.com
Visning efter överenskommelse.. Välkommen

Tel 070-756 46 60, 08-756 38 30, Garage 08-624 06 50, pasco.car@tele2.se

RREC

Finns hos välsorterade Urbutiker;
Generalagent Bandax Time AB
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