
Bulletinen
    Scandinavian Sections  Nr 1 2010



RREC SCANDINAVIA - 2

Samarbete
och kunskap
ger en bättre väg.

Nynas, din bitumen-specialist

Samarbete
och kunskap
ger en bättre väg.

Nynas, din bitumenspecialist

www.nynas.com/bitumen

821 Vagmastaren ad  19/2/07  08:36  Page 1



3 - RREC SCANDINAVIA

Från klubbsektionerna 4
Annonsupprop fra Norge 7
Evenemangskalender 9
Årsmötesdagordning i Svenska Sektionen 10
Valg til bestryelsen i Danish Section 11
Rally Vestfold (N) 12
Val till bestyrelsen i RREC UK 14
Vintersammenkomsten i Risbyholm (DK) 16
Arabian Gulf Adventure del 2 (S) 19
RREC julbord på Belgobaren (S) 27
Julbord i Göteborg (S) 29
What do you mean - low fuel (N) 31
En röverhistorie (N) 33
Bentley 3 ½ liter och våren (S) 34
Bentley 4 ¼ liter, B194MR (DK) 35
Silver Shadow som Off-Road racer (DK) 38
Hyperexklusiva Bentley Supersports Ski (S) 39
Bentley Supersports Convertible (S) 42
London i Juletid (S) 47
Bytte sin Rolls-Royce mot SAAB (S) 54
Anekdoter fra fortiden (DK) 56
Earls Court 1954 (S) 57
Ett stort 50-års kalas del 3 (S) 59
Rolls-Royce Silver Dawn - broschyr (S) 66
GJØR DET SELV - styreoljekjølerlekkasje (N) 68
Film: Clint Eastwood i Gran Torino (N) 70
1906 Rolls-Royce Light 20 hp (S) 71
Rolls-Royce håller ställningarna (S) 73
Medlemsannons 75
Funktionärer 77
Nya medlemmar 78
Annonsregister 78

Omslagsbilden:
I väntan på sommarens glada rallyträffar
bild: Jan Segerfeldt

RREC tar inget ansvar för annonser och dess innehåll

Bulletinen utkommer 4 ggr per år  Upplaga 600 ex
nr 2 2010 manusstopp 21/5 utkommer w 24
nr 3 2010 manusstopp 3/9 utkommer w 40
Ansvarig utgivare Göran Berg 
Layout Svante Runberger
Tryckare Prinfo Alfredssons Bollebygd

www.rrec.co.uk

Baksidesbilden:
Efter milda sommarregn kommer sol
bild: Jan Segerfeldt



RREC SCANDINAVIA - 4

RREC Danish Section

Hjemmeside: www.rrec.dk
Oplysninger om medlemskab se info på hjemmesiden

Den Danske sektion
MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Formandens Hjørne

Når vi nu sidder midt i marts måned, med 
erindringen om en lang og hård vinter med 
frost op til begge ører i flere måneder, var 
det noget af et lyspunkt da vi lørdag den 
6. februar, kunne samle 36 deltagere hos 
Claus & Beate på Risbyholm gods ved Hav-
drup. 

Vi takker mange gange for det store ar-
bejde, familien Clausen gjorde, for at gøre 
rammerne for vor ”Julekomsammen”  per-
fekte, og vi henviser i øvrigt til artiklen  
inde i bladet.

Det næste vi kan glæde os til, er at vi i 
starten af april, allerede er en gruppe på 
15 personer fra klubben, der som sæd-
vanligt drager til Essen, for at åbne op for 
årets automobil - entusiastiske  godte-
pose, hvor en af verdens største oldtimer-
messer finder sted.

Når vi kommer hjem derfra, vil næste pro-
gram være årets højdepunkt, med årsmø-
det på Bornholm, i Kristi Himmelfartsfe-
rien, hvor vi i år fejrer klubbens 30 års ju-
bilæum, idet Jens Pilø, som i mange år har 
boet i England, og som derfor ikke mere 
er medlem af den danske sektion,  grund-
lagde klubben sammen med et par andre 
progressive initiativtagere.

I programmet for årsmødet, vil Preben Pe-
dersen nærmere gøre rede for det histori-
ske forløb, af den danske sektions  opstart, 
som nu betyder at vi kan fejre 30 år, som 
sektion af hovedklubben RREC.UK, som jo 
for et par år siden selv fejrede sit 50 års 
jubilæum,  med mere end 10.000 med-
lemmer worldwide.

Tænk, igen i år modtog vi den flotte, men, 
i år, mere håndgribelige årbog fra Hunt-

House, med tilhørende dagskalender, som 
udgør hovedklubbens nytårsgave til samt-
lige medlemmer.

Udover det meget  interessante indhold 
om Rolls-Royce og Bentley´s, er det fyldi-
ge indhold af eksklusive livsstilsreklamer, 
med til at give et større økonomisk tilskud 
i Hunt House´s pengekasse, så der er slag 
for skillingen i denne gave, som alle jo kan 
bruge mange timer til at fordybe sig i.

Når vi nu er ved det økonomiske, må vi 
igen i år konstatere, at vores kassemester 
Frank Frandsen har haft sit hyr, og brugt 
mange penge på ekstra frimærker, for at 
få opkrævet de sidste årskontingenter, der 
for det meste skyldes, at man efterhån-
den er ude af vane, med at skulle betale 
indbetalingskort, og derfor sender dem i 
glemmebogen. 

Men langt om længe, er det lykkedes at få 
pengene kradset ind, men tak til langt de 
fleste, der har betalt rettidigt.

Det var med glæde, at vi ved et ”Jule-
møde” i Göteborg i december hos den 
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA
svenske sektion, vedr. ”Bulletinen”, som 
gælder for Sverige, Norge og Danmark, 
kunne konstatere, at vi i det første år for 
det fælles blad, der udkommer 4 x årligt, 
har kunnet holde vore udgifter til trykning 
og fremstilling, helt omkostningsneutrale, 
og kun skulle afholde de forhøjede porto-
omkostninger til udsendelsen.

Dette skyldes udelukkende, at Norge, i sin 
taknemmelighed for at have fået et rigtigt 
blad, tilbød at betale det ”underskud” 
vi alle skulle have delt i forhold til vort  
lands antal blade. Men selv det aktuelle 

underskud på  20.000  kroner ville have 
været acceptabelt, resultatet taget i 
betragtning.

Det skulle glæde os meget, hvis der blandt 
medlemmerne var mulighed for at hjælpe 
med at finde interesserede annoncører 
til vort blad,  så vi kan fortsætte med en 
”Bulletin”, der hviler i sig selv..

Vi ønsker alle medlemmer en god sæson, 
og på gensyn til årsmødet.

Formanden

29 - RREC SWEDISH SECTION

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

Vi utför service och reparationer 
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
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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

Den norske seksjonen

Kjære medlemmer av RREC Norwe-
gian Section.

Når dette innlegget til Bulletin nr. 1 i 2010 
skrives, ser vi normalt etter våren her i 
Sandefjord. Slik er det ikke denne gangen. 
Snøskavlene ligger 2 meter opp på garas-
jedørene, og vi har måttet fjerne snø rundt 
vinduene, for å kunne se ut fra første etas-
je. Men vi vet at våren kommer og etter 
den ….. sommer.

Programmet for 2010 er for det meste be-
stemt frem til høsten, hvor Patrick igjen 
besøker oss og vi inviterer til teknisk semi-
nar for Shadow generasjonen. 

Før sommeren er der, vil det bli holdt 
åpent hus, hos Auto Askim A/S 2 lørdager. 
Her er det 8 løftebukker og medlemmene 
kan komme med sine biler for å foreta ser-
vice og reparere med veiledning fra kyndig 
personale.

Hans Edvard Sunde med frue vil represen-
tere den Norske seksjonen på AGM i Eng-
land i april.

Sammen med Tom Andre Brubak reiser jeg 
til Bjertorps Slott for vin smaking og hyg-
gelig samvær med våre Svenske kollegaer 
i slutten av mars. Vi tar våre koner med.

Siden de Svenske og Danske seksjonene 
har 30 års jubileum i år, og det er satt opp 
sammenhengende program, vil jeg og an-
dre norske medlemmer delta i denne feir-
ing som har 7 dagers program, og finner 
sted i midt i mai.

Vi gleder oss til å invitere Norske og uten-
landske medlemmer til vårt Rally Vest-
fold den 20 til 22. august. Programmet er 
klart og vi håper på god oppslutning. Det 

er reservert 30 
doble rom med 
opsjon på 5 til. 
Send påmeld-
ing raskest mu-
lig.

Våre Svenske 
venner har be-
stemt en tur 
over grensen 
til Norge i tiden 
27. august til 
2. september. 
Her er det mu-
ligheter for å 
kjøre sammen 
og delta i Ral-
lyet som skal 
innom Halden i 
perioden. 

Vår Bulletin som nu går inn i årgang 2 er 
godt mottatt av alle. Vi Norske ligger litt 
etter i det å selge annonser til Bulletinen. 
Oppfordrer alle medlemmer til å komme 
med forslag til potensielle annonsører eller 
enda bedre, kontakt og selg annonse til 
Bulletinen for oss.

Annonseutforming kan Hans Edvard Sunde 
hjelpe til med.

Håper å treffe mange av dere i løpet av 
året på våre aktiviteter.

Se etter våren, bestem hva dere har lyst 
til å bli med på, men ikke ta klenodiene ut 
før saltet er borte fra veiene.

Åge Antonsen

Formann

RREC Norwegian Section.
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Til annonsører

Det er billig å annonsere i den skandina-
viske 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,-!

Opplaget er 800 hvorav det meste går i 
abonnement til alle RREC-medlemmer i 
Danmark, Sverige og Norge.

Kundegruppen er i stor grad voksne 
herrer med en viss økonomisk frihet. 
Medlemmene har ofte sans for historie, 
mekanikk og kvalitetsvarer. 

Som annonsør vil du også assosieres med  
et av verdens sterkeste varemerker som 
oser kvalitet, stil og eksklusivitet.

Til medlemmene

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! 

Målet er at Bulletinen skal være selvfinan-
sierende. Det blir den når annonsørene 
føler at de får noe igjen for sine annonse-
kroner. Vår oppfordring blir derfor:

Hvis du kontakter våre annonsører, så 
nevn at du har sett deres annonse i Bul-
letinen.

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Annonser

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge

 
Auto Askim har et fullt utstyrt bilverksted godkjent av Statens Vegvesen. Vi har i tillegg det spesielle verktøy som skal til på Crewe-

biler.Velkommen!

Auto Askim
Telefon (+47) 69 81 87 00,  post@auto-askim.no

Auto Askim ligger i Østfold, 5 
mil fra Oslo og 3 mil fra gren-
sen til Sverige. 
Kjørbare biler kan hentes og 
leveres i Oslo, uten ekstra 
kostnad. Vi kan hente og le-
vere din bil hvorsomhelst, en-
ten den kan kjøres eller ikke. 
Vi kommer gjerne med vår 
bilhenger.

Auto Askim holder flere gar-
asjedager for RREC-medlem-
mer i 2010. Kom og møt oss! 

Auto Askim har vært 
autorisert Opel-forhandler 
siden 1937! Vi leverer 
kvalitet. Fornøyde 
kunder kommer tilbake.

Vi bygger nå opp tilsvaren-
de kompetanse på Rolls-
Royce og Bentley. 

Nå har vi slitedeler, motor-
olje og RR363 på lager. Vi 
skaffer også deler fra Eng-
land raskt og rimelig. 

Medgrunnlegger av RREC - Norge, Odd Moen til venstre og verksmester 
Svein Vikeby, til høyre, ønsker velkommen til Askim. ”Vi ønsker å yte 
Norges beste service til alle biler fra Crewe. Prøv oss og bli fornøyd!”
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RREC Swedish Section

Hemsidan: www.rrec.se

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

Svenska sektionen

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Bäste medlem!

Detta års första nummer av vår bulletin 
blir den femtonde men också sista gången 
som jag har äran att skriva i denna spalt. 
Det är med stor tillförsikt jag lämnar över 
ordförandeklubban till min efterträdare 
kommande årsmöte - läs mer om valbe-
redningens förslag på annan plats. Det 
är glädjande att övriga styrelseledamöter 
vars mandattid löper ut lovat ställa upp till 
omval - det bådar gott för kontinuiteten.

Det finns egentligen hur mycket som helst 
att göra i en klubb som denna. Mycket är 
ogjort, men om jag lite grann tillåter mig 
att se tillbaks gläds jag bl.a. åt att vår bul-
letin utvecklats positivt. Vi tyckte vi satsa-
de djärvt när nya styrelsens första nummer 
2005 trycktes i färg, det kostade en del 
extra men tack vare lojala och generösa 
annonsörer har det gått ihop ekonomiskt. 
Även utökningen från sedvanliga 46 sidor 
till 80, som blev ”nödvändig” när materia-
let till bulletinen flödade över, har kunnat 
räknas hem, mycket tack vare det goda 
samarbetet som etablerats med vår gran-
nar i Danmark och Norge. Från många håll 
hörs positiva omdömmen om bulletinens 
utveckling. De som skall hyllas för detta är 
framförallt Jan Möller, redaktör under åren 
2005-2006, efterträdd av Jan Segerfelt 
2007 samt inte minst Svante Runberger, 
officiellt har han titeln Layout-ansvarig vil-
ket innebär att han svarat för att alla ar-
tiklar och annonser kommit  på plats och 
kunnat tryckas - mycket mer jobb än titeln 
anger! Vi har nu också en hemsida som 
är flitigt besökt och regelbundna tekniska 
träffar - Greasy Fingers. Andra glädjeäm-
nen är det goda samarbete som etablerats 
med våra Skandinaviska grannklubbar 
- hoppas detta kan fortsätta och utveck-

las! Vi har även 
haft en positiv 
medlemsutveck-
ling - men fort-
farande återstår 
att värva många 
fler RR & Bent-
ley ägare som 
ännu inte tillhör 
vår krets. Jag 
passar på tillfäl-
let att tacka alla 
styrelsekollegor 
under åren för 
ett utomrodent-
ligt gott samar-
bete!

Just nu pågår planeringen för klubbens 
30-årsjubliem den 10-12 maj i Ystad. I 
skrivande stund är 50 bilar och över 100 
RREC-medlemmar anmälda, inklusive ut-
ländskt deltagande från Danmark, Norge, 
Finland, Tyskland och England. Jag hoppas 
detta skall bli ett minnesvärt rally - om 
Du inte anmält Dig kanske det kan finnas 
plats, hotellet är stort. Kontakta mig i så 
fall snarast! 

Och så den vanliga påminnelsen: har Du 
anmät Din e-mailadress så Du kan få del 
av våra mailutskick? Om inte, skicka ett 
mail till Roberth Nironen: webmaster@
rrec.se så kommer Du med!

Till sist önskar jag alla en härlig skön sä-
song med många angenäma utflykter i fin-
bilen!

Med de bästa Entusiasthälsningar
Göran Berg
Ordförande 
RREC Swedish Section
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EVENEMANGSKALENDER
Luncherna i Stockholm: Som vanligt träffas vi på Belgobaren i Freys Hotel kl 12.30 första månda-
gen i månaden, i vår 12 april och 3 maj. 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. Välkomna. Kontaktperson 
Claes-Thure Flinck tel 031-930066

KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG

10-12 maj Svenska Sektionens 30-årsjubileum och årsmöte. Hotel Ystad Saltsjöbad. Pro-
gram på www.rrec.se. Om Du inte redan anmält Dig: kolla med Göran Berg om det finns platser 
kvar (tel. 0708 108118). Obs: Årsmötet äger rum tisdag 11 maj kl 16.30. 
Se vidare information på sid 10 i detta nummer

13 - 16 maj 2010, RREC-Danish Section indbyder til 30 års jubilæums rally
se vidare på sidan 11 i detta nummer

17. april 2010 og 8. mai 2010 Garasjedag
Den norske seksjonen inviterer til garasjedag den 17. april 2010 og 8. mai 2010. Vi møtes i Sagvei-
en 9 i Askim klokken 10.00 og skrur egne biler hele dagen. Rolls-Royce-mekaniker fra Auto Askim 
vil være tilstede som veileder. Alle skandinaviske medlemmer er velkomne. Deltakelse er gratis for 
alle skandinaviske RREC-medlemmer. Lunsj kommer imidlertid i tillegg.

Lördag 14 aug. ”Citadellsvängen” med  guidad visning av Citadellet Landskrona och planerat be-
sök på Barsebäcksverket. Marianne & Christian Kugelberg arrangerar. Mer info senare.

21. og 22. august 2010 Rally Vestfold
Den norske seksjonens hovedrally går i 2010 i området Horten, Borre og Åsgårdstrand.’
Vi har med andre ord beveget oss fra østsiden til vestsiden av Oslofjorden.
Vi arransjerer rally Vestfold 21. og 22. august 2010. Se videre informasjon sidan 12-13 i bladet.

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 till-
baka ”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 snarast. 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

Lördag 4 sept. Besök Arlanda planeras inkl Oxford Aviation Academy (f.d. SAS), Flygsamlingarna 
och Jumbo Hostel. Rune Sahlberg arrangerar. Mer info senare

9. oktober 2010 Teknisk Seminar - alle modeller
Vi holder teknisk seminar den 9. oktober 2010 og har invitert Patrick Lloyd-Jacob til å lære oss det 
vi ikke kan. Patrick, som er opplært hos Jack Barclay da Shadowen var ny, kan alle RR/B modeller. 
Bring din og spør Patrick. Auto Askim har 8 løftebukker, men vi inviterer intil 10 deltakere med bil. 
Alle RR/B er velkomne. Danske og svensk medlemmer er velkomne! Det hele koster kr. 1.000,- 
inklusive lunsj.
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Dagordning vid Årsmöte 2010-05-11 kl 16.30 i Hotel Ystad Saltsjöbad

1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning
2 Val av
 a. Ordförande att leda mötet
 b. Sekreterare för mötet
 c. Två justeringsmän, tillika rösträknare
3 Beslut om mötet kallats i behörig ordning
4 Fastställande av dagordning
5 Fastställande av Verksamhetsberättelse med årsbokslut för 2009
6 Revisionsberättelse för 2009
7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
8 Val av styrelseledamöter. Se Valbedningens förslag nedan
9 Val av  revisorer. Se Valberedningens förslag nedan
10 Val av valberedning (minst två personer)
11 Fastställande av avgifter för medlemsåret 2011
12 Årsmöte 2011, förslag på tid, plats och kommitté
13 Årsmöte 2012, förslag på tid, plats och kommitté
14 Behandling av eventuella motioner: 
15 Övriga frågor
16 Årsmötet avslutas 

Valberedningens förslag och kommentarer
Lennart Rosengrens engagemang i kulturprojektet Åhaga i Borås är fortfarande mycket 
stort. Lennart har därför inte kunnat åta sig uppgiften, som vi planerade för ifjol, att gå 
in som efterträdare till Göran. Valberedningen är glad att kunna konstatera att vi fått 
mycket konstruktiva förslag från våra medlemmar och att vi också fått god respons 
från de vi tillfrågat om att kandidera. Därför har vi i år ett förslag som både innebär 
kontinuitet och förnyelse med föryngring och dessutom en vidare geografisk spridning 
än vad vi haft på flera år.

Vårt förslag blir därför som följer:
Val av Ordförande och kassör
Som ny ordförande föreslås nyval på 1 år av Lars Nord.
Detta är ett fyllnadsval och nästa år väljes ordförande på 2 år.
Som kassör föreslås omval på 2 år av Karl Giertz.

Val av Ledamöter 
Som ledamot föreslås omval på 2 år av Håkan Johansson, Roberth Nironen och Mona-
Lisa Illingworth

Val av Suppleanter
Som suppleanter föreslås nyval på 1 år av Per Östlund och Rune Johansson.

Val av Revisorer
Som revisor föreslås omval på 1 år av Claes-Thure Flinck.
Som revisorssuppleant föreslås nyval på 1 år av Barbro Hideström.

Kvarstående ledamöter
Kvarstår som ledamöter ytterligare 1 år gör Jan Segerfeldt och Anders Malmquist.

Staffan Lennström Sammankallande i valberedningen

ROLLS-ROYCE ENTHUSIASTS CLUB 
Swedish section
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Danish Section 

Generalforsamling 13. Maj 2010 
på Hotel Ryttergaarden, Rønne 

Kl. 18.00 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Rolls-Royce Enthusiast’s Club, Danish 
Section, med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning v/Jens Kjærulff 
3. Regnskabsaflæggelse v/Frank Frandsen, kasserer 
4. Valg til bestyrelsen: 

På valg er nedenstående best.medl., som vælges i lige årstal:
Jens Kjærulff, modtager genvalg 
Preben Pedersen, modtager genvalg 

            Evt. andre kandidater, meddeles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 

5. Præsentation af Årsrally   2011  
6. Fastlæggelse af hvem, der skal arrangere Årsrally 2012 – og hvor. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
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Årets norske RREC Rally vil bli lagt til Vest-
fold.Vi møtes her fredag til innsjekk og 
middag;

Thon Hotel Åsgårdstrand ligger idyllisk til 
ved småbåthavnen i Åsgårdstrand. Ås-
gårdstrand er betegnet som kunstnerbyen 
og en ”Sørlandsperle på Østlandet”. Ed-
vard Munchs ”Pikene på broen” ble malt 
rett nedenfor hotellet. 

Lørdag morgen begir vi oss Sydover og en-
der opp i Stavern hvor vi blant annet skal 
ha lunsj på hotell Wassilioff. Vi legger opp 
til konkurranser og stopp underveis.

Tilbake på hotellet lørdag ettermiddag 
vil det være mulighet for å bli med på 
en times rundtur i området med tema ”i 
Munchs fotspor”.

Rally Vestfold,  20-22 august 2010

Utsikt fra Åsgårdstrand hotell

Edvard Munch: Pikene på broen

   Leverandør av laboratorieinstrumenter
    for partikkelanalyse.
-         Partikkel-diameter
-         Overflate
-         Porositet
-         Egenvekt

Kontakt

Tom A. Brubak

+47 69 28 79 90/+47 90 83 86 70

brubak@microtek.no
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er vårt vertskap skilles vi atter igjen.
Nytt av året er at betaling for hotellrom, 
middager og lunsjer etc. vil bli betalt inn 
ved påmelding. Dette håper vi vil skape 
et smidigere arrangement, og forhåpent-
ligvis vil det også bli billigere hvis vi kan 
forhandle pris på forhånd.

Priseksempel: pr person i dobbeltrom, 2 
netter, 2 frokoster, 2 lunsjer, 2 middager, 
guider og billetter, samt vakthold ved 
bilene vil være kr. 2.700,-
Drikke til middagene og ekstra drikke til 
lunsjer vil komme i tillegg. 
For ytterlige prisvariasjoner se påmel-
dingsskjema på vår hjemmeside.

Rally Østfold i fjor samlet 23 biler og over 
70 mennesker. Vi satser på å slå den 
rekorden i år.

Ytterligere informasjon og påmelding til
Tom Andre Brubak 
brubak@microtek.no 
Faks  +47 69 28 79 24
Tlf. +47 90 83 86 70
VEL MØTT !

Deretter møtes vi til årsmøte og vår tra-
disjonelle middag med taler og premieut-
deling.

Søndag morgen legger vi opp til en liten 
rundtur før vi ender opp på Marinemuseet 
i Horten hvor det blant annet er mulighet 
til å komme om bord i en av våre gamle 
undervannsbåter, KNM Utstein , Kobben 
klasse u-båt.

Etter en utsøkt lunsj  i Hortens storstue, 
Sjømilitære Samfund, hvor Torill og Stig 

Hotell Wassilioff

Horten kanal

Undervannsbåten KNM Utstein

Rally Vestfold,  20-22 august 2010
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I lighed med tidligere år modtog vi med 
Bulletin nr. 298 stem- mesedler til det kom-
mende valg, der fin- der sted den 11. April 
2010.

Valget denne gang er af stor vigtighed, idet Suzanne Finch og Malmcolm Tucker har 
besluttet sig for en pause. De har igennem årene ydet en meget stor indsats for klub-
ben, som stadig står overfor store udfordringer, som kun løses med en bestyrelse, der 
kan samarbejde.

Blandt kandidaterne finder vi Baron Michel t’Kint de Roodenbeke, som den danske sec-
tion gerne vil pege på som et oplagt emne. Titlen til trods er Michel en mand ”helt nede 
på jorden”. Han har i år været medlem af den Engelske klub i 30 år. Hans mærkesager 
er mere indbyrdes hjælp til hinanden i klubben, højere gennemsigtighed i alt hvad 
klubben foretager sig og ikke mindst vil han arbejde på at samle en arbejdsgruppe med 
det formål at opnå handelsfordele for alle klubbens 10000 medlemmer. Hans finansielle 
baggrund gør ham velegnet hertil. Michel er opvokset med Rolls-Royce og Bentley biler, 
og er i dag formand for den Belgisk-Luxemburgske section.

Michels curriculum vitae er gengivet på den blå stemmeseddel.

I en tid hvor der sker store ændringer i den Engelske moderklub er din stemme meget 
afgørende – og vi opfordrer til, at du udnytter din demokratiske ret til at stemme. Klub-
bens nye motto er jo: En international klub – med Engelske aner.

Vi har de senere år kunnet stemme Benno Müller, Schweiz og Rolf Kuhnke, Tyskland 
ind i Management Commitee. I forhold til det antal medlemmer vi har på kontinentet 
vil det være fuldt berettiget med yderligere et kompetent medlem. Så derfor – brug 
din stemme.

Preben Pedersen
Sekretær

VALG TIL BESTYRELSEN I ROLLS-ROYCE 
ENTHUSIAST’ CLUB

OBSERVE THAT
THIS FORM MUST BE RECEIVED AT THE ADDRESS BELOW, NO LATER THAN 

2.30PM, 9TH APRIL 2010

RREC Company Secretary 6 West Moulton Northampton NN3 7SB UK
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Johnny Jørgensen 
Bentley Service Manager 

Tel. +45 45 200 416 
johnny.joergensen@bentley-copenhagen.dk 

Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N

www.bentley-copenhagen.dk

BENTLEY COPENHAGEN

Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark and capable  
of servicing customers in both Denmark, Sweden, Norway and Finland. 
It should therefore be our privilege to service you and your Bentley or 
Crewe-built Rolls Royce. For 2010 we offer 45 percent reduction in the 
hour price in our workshop, if your Bentley or Crewe-built Rolls Royce  
is more than ten years old in relation to first date of registration.

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

0724_Bentley Pure Bentley Annonce (A5).indd   1 22/02/10   14.18
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Det er efterhånden blevet en tradition, 
at afholde en ”forsinket” julefrokost i 
begyndelsen af februar, og der var ikke 
mindre end 36 deltagere, der havde meldt 
sig til at deltage i middagen lørdag aften 
den 6. februar. 

Denne gang blev arrangementet holdt hos 
Beate & Claus Clausen på Risbyholm Gods, 
i Havdrup, samme sted som vi afholdt vort 
seneste medlemsmøde sidst i november 
2009.

Da vi ankom, ved 18-tiden lørdag aften og 
kørte hen over gårdspladsen, tog alting sig 
ud fra den mest romantiske side, idet det 
med lys i alle vinduerne var som taget ud 
af en ”Morten Korch”-film og lanternerne, 
der er som gamle gaslamper, lyste op, så 
alle kunne finde frem.

Sneen gjorde samtidig sit til at det hele 
bare var en oplevelse, at ankomme i den 
måneklare og skyfri aften, hvor alt var 
lutter idyl.

Beate & Claus Clausen, havde sammen 
med familie, og sågar en lejer, sørget for 
at bordene var dækket, lokalerne varmet 
op, og vin og mad udefra var anrettet, så 
alle kunne nøjes med at nyde samværet, 
som gav anledning til lige at blive rystet 
sammen, mellem 2 klubsæsoner.

Vinterkomsammen på Risbyholm Gods i februar
text och bild: Jens Kjærulff

Paa bilden Claus Clausen, fru Bodil Bernt Hansen och Poul Vendelbo

En glad Marianne Poulsen
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Denne aften, var der flere nye medlemmer 
med, således at vi fik mulighed for 
at lære dem at kende, og det er vort 
indtryk, at alle følte sig godt tilpas i de 
hyggelige omgivelser på det ombyggede 
kornmagasin.

Maden bestod af en tre retters menu fra 
Jersie Forsamlingshus, med lakse tatar til 
forret, serveret på bordet og herefter tre 
slags kød, med tilbehør og kartofler samt 
efterfølgende ostebord samt kaffe og kage 

Vinterkomsammen på Risbyholm
og en masse slik – så vi manglede intet.

Vinen var udvalgt til formålet at Claus, 
som havde fundet en god italiener, der var 
virkelig passende til menuen.

Vi takker endnu engang værtsparret 
for det store arbejde de havde lagt i 
arrangementet, og lader billederne tale for 
sig selv.

formanden

ovan Gerda 
Fredriksen i samtal 
med Berndt Han-
sen 

ovan Preben Pedersen 
med sin fru Bodil i turkis 
og Marianne Bendtsen 
(Henrik Kjærs fru) og 
till venstre en Kresten 
Elgaard, fra Holstebro, 
Eva og Johan Bendixen 
og Edith Kjærulf

Poul Vendelbo, Trine Grice, Frede Nielsen Lone Olsens søn, Beate Clausen, Henrik 
Frederiksen og Allan Rosetzsky
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Vinterkomsammen på Risbyholm

John A Petersen og Erik Vendelbo

Henrik Kjær og Hannebeth Knudsen

Hans Chr Bukkehave og Karin Rosetzsky

ovan Henrik Frederiksen og Allan Rosetz-
sky og till høyre Christian Clausen
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Arabian Gulf Adventure
23 Februari – 13 Mars 2009 del 2 Text: Eva Andersson

Foto: Eva & Kjell Andersson

Så fortsätter berättelsen om detta ex-
klusiva äventyr

Länder som genomfarits:

Qatar 
Saudiarabien
Förenade Arabemiraten
Oman

I förra avsnittet fick vi veta att Eva och 
Kjell kommit fram till Emirates Palace ho-
tell och njutit en dag av hotellets facilite-
ter, och nu fortsätter äventyret. Ovanstå-
ende bild illustrerar bilputsning före start 
från Emirates Palace hotell.

Tisdag 3.3.2009

Med Jeanne och John blev vi två par i en 
minibuss och med en trevlig chaufför som 
tog oss in i den kungliga stadsdelen där 
flera av de 19 bröderna bor. Hela famil-
jen är cirka 2000 medlemmar. Fantastiskt 
vackra palats och ett mycket lugnt kvar-
ter. En bror var minister, en polischef och 
hela familjen höll i allt inom landet. Äldste 

brodern är kung, tredje brodern var tron-
följare och hade ett jättepalats med en 
vacker mur omkring. Sedan kom vi till den 
nya moskén som var bland det vackraste 
jag sett. Till höger låg den gamle kungen 
begravd i ett stort mausoleum, där man 
inte fick fotografera. Mängder med vita 
marmorpelare med inläggningar av fär-
gad marmor och ädelstenar och golven 
hade underbart vackra blommönster. Lam-
porna var enorma och inne i moskén låg 
en blommönstrad matta som var världens 

Den stora mattan med blommotiven
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största utan skarvar. Allt var otroligt vack-
ert. Innanför alla pelargångarna var en 
enormt stor öppning med underbara blom-
mönster på vit marmor. På ena väggen i 
moskén var liksom ett stort ljus i guld, 
det pekar mot Mecka.  Därefter körde han 
oss till guldmarknaden där vi tittade på 
enorma guldsmycken. Smyckena var det 
knappast någon som gillade, jo en pytteli-
ten guldkamel men jag hade inga pengar 
med mig. Vi fick i alla fall använt toaletten 
där. Sedan åkte vi vidare och tittade på 
fruktmarknaden. Alla frukt och grönsaker 
är importerade utom dadlar som lär finnas 
i 17 olika sorter. Här fanns också krukma-
keri och hushållsartiklar och mattor från 
olika ställen och en gräslig stor soffa, som 
ingen av oss skulle vilja ha. Vi åkte utef-
ter kajen och såg alla fiskarnas båtar. De 
fiskar på gammalt vis. Går ut klockan två 
på natten och är hemma igen klockan fem. 
I fiskhallen fanns mängder av fisk att se, 
allt från pyttesmå till stora kungsfiskar, 
små hajar, krabbor med blå ben, stor rä-
kor, ”skvidd”(?) Man köpte fisken i något 
av stånden och sedan fick man den rensad 
i ett annat hörn av hallen av enhetligt röd-
klädd personal. Efter lunch körde vi upp 
våra bilar framför den stora trappan till pa-
latset för fotografering. 

Onsdag 4.3

Tidigt upp för idag skulle avver-
kas cirka 35 mil. I tre bilar drog 
vi iväg från Emirates Palace med 
John och Jeanne i ledningen. 
Efter en vansinnig högersväng 
tvärs över flera filer försvann de 
medan vi andra fortsatte en bit 
till innan vi svängde av huvud-
vägen. Efter en stund hade vi 
hunnit ifatt dem igen. Då hade vi 
passerat en olycksplats där det 
tydligen skett en dödsolycka. Nu 
var vi inne på ”truckvägen” med 
bara stora lastbilar. Bland annat 
såg vi en ”camel race track” med 
massa kameler som tävlade i en 
lång bana. Till slut var vi fram-
me vid gränsstationen Al Ain Hill 
Border Port ca 170 km. Vi lämna-

Tankning

Fiskmarknad

Vi ser Golden Tulip hotell
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de våra pass och körde in cirka 10 me-
ter där vi fick fylla i ett rosa kort. Efter 
visst letande återfann vi våra pass i ett 
rum ihop med flera andras. Vi skulle få 
en stämpel men eftersom ingen kunde 
säga var fick vi till slut åka iväg utan 
den. Vi höll på att åka fel men lyckades 
komma ifatt polisen som skulle leda oss 
till nästa stopp. Efter ca 1,5 mil kom 
vi till en Omanoil bensinstation, där vi 
fick förfriskningar samt ett bensinkort 
på 500 liter bensin av Oman Oil samt 
bjöds på underhållning av mörka man-
liga dansare med trummor och säckpi-
pa. Där var det till att vänta igen på att 
passen skulle stämplas. Så småningom 

bar det av mot Ibri för lunch. Vi körde först 
till Ibri Oasis hotell men beslöt att fortsätta 
till slutmålet Golden Tulip Hotell i Nizwa. 
Peter C kom ifatt oss och vi följde efter 
honom fram till hotellet. Nu var vi sena 
igen. Dessa gränsövergångar kan göra en 
galen! Skönt att se fram emot mid-
dag och en stund i poolen. 

Torsdag 5.3

Sen frukost med två stekta ägg vilka 
tog en evighet att få. Innan vi åkte 
vidare inhandlade jag vykort och 
fick då se en söt kamel som jag ville 
ha. Kjell tyckte att jag borde köpa 
den. Till slut kom vi iväg. Nu var det 
roligare att köra för vi var uppe i 
bergen. Efter cirka 17 mil upptäckte 

vi att havet låg till vänster i stället för till 
höger. Vi måste ha kört fel! Vi tog av vid 
en Omanoil bensinstation. Några killar i 
kaftan och mössa varav en hette Ahmid 
erbjöd sig att lotsa oss till vår slutstation 
hotell Al Bandar. Till slut kom vi fram tack 
vare Ahmid. Han ville inte ha betalt för sin 
hjälp. Så fick vi våra rum, tog ett bad och 
plockade snäckor och skal. Jag hittade en 
eremitkräfta i en snäcka. Vi och vårt säll-
skap beställde bord för kvällen på en ita-
liensk restaurang i området. 

Fredag 6.3

Sol och bad. Då träffade vi ett svenskt par 
på semester. Hon arbetade inom SAS och 
kände till stället sedan tidigare. Det är väl-
digt dyrt här. En Oman rial =ca 25 SEK. 
Jag tog ut 100 OR på en ATM-automat på 
hotellet. Ska bli kul att se hur mycket det 

Parkering nära Bentleykolleger

Skönt med ett bad

Det är även skönt att vila fast kanske 
mer i skuggan
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blir i svenska pengar. Kronan har ju inget 
vidare värde nu för tiden. Vi betalade 20 
OR för en stadsrundtur som Jeanne ordnat 
till på söndag. Kjell körde bilen till hotell-
entrén och parkerade bredvid Peter C:s bil. 
Detta uppskattades av personalen och an-
dra som passade på att ta fullt med foton. 
På kvällen bussades vi till en middag på 
Hyatt Hotel inne i Muscat. Chauffören vis-
ste inte vägen och pratade oavbrutet i sin 
mobiltelefon. Efter en lång körning kom vi 
in på en gata där det inte gick att vända. 
Någon fick flytta sin bil och en annan fick 
följa med och visa vägen. Det var Oman 
Tourist Board som sponsrade middagen. 
Buffé som vanligt. När vi lämnade stället 

fick vi med oss en bärkasse med broschy-
rer, en DVD och en karta. Det var en annan 
chaufför som körde oss hem. Han var ung 
och körde därefter, så hemfärden gick fort.

Lördag 7.3

Kjell började dagen med att tvätta bilen. 
Sedan blev det en tur med den inåt landet. 
Vi tog en annan väg tilll Yiti, Al Khiran och 
As Sifah. På den första vägen såg vi var-
ken hus eller människor. Plötsligt stod en 
jättesöt åsna bredvid vägen som gick upp 
och ner och i svängar mellan höga berg. 
Här var inte speciellt grönt utan mest ut-
torkade flodbäddar. Landskapet var myck-
et kargt och stenigt men vägarna var jät-
tefina (det vill säga asfalterade). På kväl-
len bussades vi till en strand där det var 
dukat på låga bord med en lykta i mitten. 
Vid vår ankomst gick vi genom en portal 
och där välkomnades vi av Oman Oils chef 
med stab. Kjell fastnade naturligtvis där 
och blev fotograferad. Det kom i tidningen 
nästa dag. (Har klippet.) Vi fick sitta på 
kuddar. Där fanns några kvinnor som må-
lade med Henna. Andra kvinnor bakade 
bröd på en het plåthäll. Det var florstunt 
med litet salt på. Där var samma gäng 
som dansade för oss häromdagen på en 
Oman Oil bensinstation. Buffén bestod av 
massor av mat men svår att äta för det var 
ganska mörkt. Efter avslutad måltid fick vi 
varsin present ur en skattkista. Jag fick en 
liten ”väska” med ett paket dadelgodisar. 
Väskan var av röd lera och Kjell fick ett 
litet krus med en ask av stenar som man 
eldar på för att hålla borta flugor. De var 
fina men ömtåliga. Vi undrade hur vi ska få 
hem dem. Det var en fin kväll. Jag glöm-

de nästan av att där var två kameler 
också. ”Borden” stod på stora mattor 
som låg över sanden. Det var inte lätt 
att gå i högklackat där.

Söndag 8.3

Redan vid niotiden startade stads-
rundturen som Jeanne hade ordnat. Vi 
åkte till moskén, fiskmarknaden och 
fruktmarknaden i gamla staden, där-
efter tillbaka till souken och drack ara-
biskt kaffe tillsammans med chauffö-
ren. Alla handlade något i souken. Jag 
köpte en schal, Kjell en kamel i silver 
och jag köpte också ett par ägg i jade, 
ett halsband i ametist och silver och 

Den söta åsnan

En statusparkering
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en typisk kaffekanna för prydnad i silver. 
Vi for vidare till museet Bait al Zubair. Där 
var så många tyskar att vi vände ut igen. 
Vi passerade ett fint palats som man bara 
fick se från utsidan och vi såg en gammal 
portugisisk fästning, även den bara från 
utsidan, innan vi återvände till hotellet. Tu-
ren kostade 20 OR + dricks 1 OR. Senare 
samma dag var det dags för stor galamid-
dag i amfiteatern bredvid hotellet. Kjells 
bil skulle ställas ut där tillsammans med 
alla de andra Bentley-bilarna. Zubaru stod 
för middagen och över 500 personer var 
inbjudna. Fyra underbart söta flickor spe-
lade klassisk musik under det att gästerna 
anlände. Under själva middagen underhöll 
The Rat-pack, som flugits in från London 
bara för den här middagen. Tre män som 
uppträder som Sammy Davis, Dean Mar-
tin och Frank Sinatra. Det var som vanligt 
buffé med mycket god mat. Man kunde 
även dansa på gräset om man ville. Kjell 
och jag dansade litet. Kjells bil stod i för-
grunden, tjusigt belyst och det var många 
som tittade på den. Det var väldigt popu-
lärt att bli fotograferad i och vid bilen.

Måndag 9.3

Vi började med att se en film om Rolls-
Royce i Indien. Helt fantastiskt. Kjell flyt-
tade tillbaka vår bil från amfiteatern till 
hotellparkeringen. Halv elva åkte vi med 
John och Jeanne i deras bil till shejk Ah-
med Ali Khalilis hus = palats. Detta hade 
ordnats av Ibn Ibrahim som kände någon 
som kände emiren. Jag fick den uppfatt-
ningen att han själv kände shejken från att 
ha varit konsulterad av denne. Han hade 
även ett sommarhus i England dit alla är 
välkomna - öppet hus alla söndagar i juli 
och augusti. Det var ett fantastiskt fint hus 
med jättestora kristallkronor i stora rum 
med soffor utmed väggarna och en jätte-
stor matta mitt i rummet i duvblått blom-
mönster. Mitt på en tjusig blomsterupp-
sättning på ett piedestalbord. Gardinerna 
för de stora fönstren gick i samma duvblå 
nyans. I ett hörn stod det guldpalmer, i det 
andra hörnet en jättestor arabisk kaffe-
kanna. Sedan alla hade anlänt serverades 
vi dricka där. Därefter gick vi in i ett annat 
vackert rum med en fontän i mitten och 

Guldpalm och guldkanna i Ahmed Ali Kahlilis palats
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många vackert dukade bord med vita du-
kar, fina blomsteruppsättningar och vack-
ert brutna gula servetter i tyg. Varje bord 
hade dukats för sju personer. Talet sju be-
tyder säkert något speciellt men jag vet 
inte vad, för så var det även kvällen innan 
i öknen runt de låga borden där det hade 
varit sju kuddar. Buffén stod uppdukad i 
ett angränsande rum. Mycket god mat 
igen. Alla möjliga sorters grönsaksbland-
ningar, stora räkor uppsatta med tand-
petare, lamm, kyckling mm. olika sorters 
risblandningar samt enbart vitt ris, såser 
m.m. Till maten serverades endast vatten. 
Efter maten gick vi tillbaka till det stora 
rummet där det serverades kaffe i små 
koppar som en man bar runt och hällde 
upp i. Massor med frukt på ett jättestort 
fat (skål). Under tiden vi satt där spela-
de några män på enkla musikinstrument, 
ganska entonigt tyckte jag, men medryck-
ande. Så kom andra män och dansade 
framför dem och sedan kom också kvinnor, 
jag vet inte vilka de var. När vi gick fick 
jag en vacker schal och Kjell fick en plast-
påse med dadlar och ett tungt paket som 
vi väntade med att öppna tills vi kom upp 
på rummet. Det var konstigt inslaget och 
surrat med sytråd och tidningspapper. Det 
visade sig vara två skålar med någon slags 
dadelpasta i, ganska kletigt och jättesött. 

Jag spolade ner det på toa-
letten. Vi kunde inte ta det 
med hem. 

Tisdag 10.3

Kom iväg efter frukosten 
cirka klockan sju. John och 
Jeanne körde före oss, vi 
efter med Jackie och Ho-
ward efter oss. Vi tappade 
bort dem redan efter för-
sta backen. De hade fått 
något fel på bilen. Vi körde 
vidare efter J + J med full 
fart. Efter ett par timmar 
stannade vi och tankade 

Det byggs överallt

Äntligen får Eva en pizza

Hos Ahmed Ali Khalili
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och drack kaffe. Då kom många av de 
nyare bilarna ifatt oss. Vi fortsatte färden 
mot gränsen. Första stoppet gick snabbt, 
vi betalade 2 RO och fick passet stämplat. 
Efter några kilometer kom nästa stopp. Då 
hade det redan kört ihop sig och vi fick köa 
igen. Det kröp mycket sakta framåt. En 
bil kokade och fick omköras. Peter C:s bil 
hackade motvilligt igång men till slut var vi 
framme vid den sista gränsstationen. Där 
fick vi lämna in våra pass för att få dem 
stämplade. Vi fick stå och vänta i två tim-
mar i en förfärlig hetta. Typiskt! Till slut 
kom vi iväg till Hatta hotell och resort och 
fick en jättefin lunch (buffé igen!). Snabbt 
vidare mot Dubai efter Jeanne och John. 
De tog oss ända fram till hotell Atlantis, en 
enorm byggnad med hål i mitten. Vi bodde 
på femte våningen med utsikt över havet 
längst ut på Palm Jumeirah. Vår bil stod på 
”display” utanför hotellet. På kvällen satt 
vi ute med våra vänner.

Onsdag 11.3

Idag begravs Inger, Kjells styvmor. Anna 
och Johan ska gå på begravningen. Vi åt 
frukost och sedan gick vi en runda på ho-
tellet. Här finns ett jättestort akvarium i 
liksom ett museum. Vi ville köpa en res-
väska för Kjell. Han trodde det skulle kosta 
lika mycket att åka taxi fram och tillbaka + 
en resväska här i shopen på hotellet. Det 
trodde inte jag. En fin resväska här kos-
tade motsvarande SEK 10.000. Vi åkte till 
Dubai Mall med shuttle-bussen och fick tag 
i en fin resväska för 400 DR = Dubai rial 
x cirka 2.50. Vi var jättenöjda. Åt en god 
pizza Capriciosa på en italiensk restaurang 
som hette Urban alldeles bredvid det nya 
ännu inte färdiga tornet, som ska bli väl-
dens högsta byggnad, 8.080 meter minst, 
160 våningar. 

Torsdag 12.3

Vi började dagen med en sightseeingtur 
som turistbyrån bjöd på. Överallt i den här 
staden byggs det jättehöga byggnader.  
Hela staden är som en byggarbetsplats. 
Här byggs en mono-rail genom staden 
också. En fantastisk sak här är luftkondi-

Världens största byggnad. 160 våningar.
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ARABIAN GULF ADVENTURE
tionerade busshållplatser! Det kan bli upp 
till 45–48 grader varmt här under juni–
juli–augusti. Motorcyklar är ovanliga här 
och de som finns kör för olika budfirmor. 
Jag såg en DHL-kille på en jättefin mc. 
Guiden på bussen berättade att landet be-
står av sju olika shejkdömen med 20 % 
araber och 80 % immigranter som jobbar 
här men inte får medborgarskap även om 
de är födda här. Urinnevånarna har mycket 
gratis = sjukvård, skolor mm. 

Avslutningsmiddag med Larry och Daysi 
Lim, Janice och Terry Ward + ett engelskt 
par (tror jag) + de två flickorna Juliet och 
Lee Lee. Kjell beställde rött vin till buffén 
och efter desserten fick vi gott kaffe. Peter 
C höll tal och tackade alla som hjälpt till att 

anordna resan och sedan tackade en från 
Australien och en från Schweiz. Tony var 
auktionsförrättare för de resterande bane-
ren och några donerade Rolls-Royce-kep-
sar. En sista ingraverad silvertallrik från 
den här resan gick för £ 500 tror jag. Se-
dan sa Kjell och jag adjö till alla vi kände.   

Fredag 13.3

Telefonväckning redan klockan fem på 
morgonen, upp ur sängen, ner med väs-
korna och in i en taxi. Resan till flygplatsen 
tog cirka 45 minuter genom ett öde och 
dimmigt Dubai. Flygresan hem var behag-
lig och vi möttes på Landvetter av vår dot-
ter och vårt lilla barnbarn Simon. Nu åter-
står bara för Kjell att hämta hem Bentleyn 
som beräknas anlända till England om en 

månad.

Hela resan finns att 
läsa på webben: 
http://arabiangulfad-
venture.co.uk

Start av en dagsetapp

Det är mycket varmt, Här är två Bentley som tar igen sig
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En tradition är en tradition när den är + 
10 år. Vårt julbord är numer till och med 
en och en halv tradition, nämligen mer än 
15 år. Den började mycket försiktigt med 
ett par RREC vänner på Skärgårdskrogen i
Saltsjöbaden. Vi var ej fler än 6-8 personer 
och det var inte tänkt att skulle bli någon 
efterföljare till denna lilla klubbträff. Efter 
vad jag minns var det Eva och Bengt Löht-
ner, Ulla och Hans Gehlin, Bernt Apell, Mats 
Forntegen och kanske några till. Tiden har 
gått och julbordet har vuxit till att bli dryga 
30 personer ungefär. Det har varit roligt 
att ordna dessa träffar och vad jag har 
förstått har nöjet även varit på gästernas 
sida. Det har varit många som under åren 
hört av sig och tackat för senast. Vackra 
ord av vår ordförande Göran Berg och Fin-
lands ordförande Jonny Häggström tyder 
även på stor uppskattning. Den senare har 
varit en av de mest frekventa besökarna
under alla år och alltid medförande en 
hela Remy Martin som tack. Kai och Eva 

Adolfsson har alltid tackat med en vacker 
julstjerna. Några nämnda men inga glöm-
da. Det har som sagt varit mycket vär-
mande att få förtroendet att ordna dessa 
julluncher under denna långa följd av år.

Årets evenemang skall nu beskrivas så 
gott det nu går. Enligt traditionen skall det 
finnas följande: Ett skapligt julbord till ett 
lågt pris, litet musik, en dum pristävling 
med enkla priser och sist ,men inte minst, 
glada vänner från RREC och deras likasin-
nade vänner. Vi hade i år flyttat till Bel-
gobaren i Stockholm, där vi tidigare haft 
våra, dåligt besökta, måndagsluncher. Re-
stuarangen hade ordnat med ett eget rum 
där vi nu kunde spela ut hela vårt register 
utan att störa andra gäster. Jag tror att 
detta gjorde stämningen än mer avspänd 
och kanske blev det litet mer tjo och skim 
och snapps och sånt tack vare detta. Det 
blev även en del, såväl nya som gamla, 
snappsvisor som kröp fram. Vi kunde gläd-

RREC julbord den 5 december 2009 
på Belgobaren

text Tommy Strömberg
bild: Göran Berg
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ja oss åt att man åstadkommit en mycket
prisvärt julbord med allt man där kunde 
förväntas hitta. Jag minns med glädje den 
otroligt fina Jansons Frestelsen och de oli-
ka sill och lax kompositionerna. Ett upprik-
tigt varmt tack till Belgobarens ledning för
ett mycket fint arrangemang. Vi hade nöj-
et att få se nästan hela familjaen Hägg-
ström inresta från Helsingfors, Eva, Jonny 
och deras två pojkar. Aune sände sina var-
ma hälsningar från det fjärran Portugal. 
De alltid lika välkomna Helene och Kurt 
Möller från Västervik. En första gångsbe-
sökare var Lars Nord med sin Lucia men i 
övrigt var vi i stort sett de gamla vännerna 
från förr i världen. Miro Simic hade 
varken glömt sin hustru Odvei eller 
sin gitarr hemma. Detta musikinslag 
blev en trevlig återkomst från att ha 
varit s a s på driven något år när 
han som många vet blev eratt av en 
usel trumpetare som troligen ej ef-
terlämnat något djupare musikaliskt 
intryck. Så blev det äntligen tid för 
kaffe och avec och till detta årets 
duma lilla tävling. 

Ett helt nytt upplägg mest för varia-
tionens skuld. En rad frågor ställdes 
nu de flesta där kundskap om våra 
kära automobiler premierades. Den 
som först ropade rätt svar fick ett 
poäng. Tillhopa blev det ett tjogotal 

frågor där var och en fick hålla 
reda på sina antal rätta svar. 
Du undrar kanske vilka som 
blev vinnare i denna dumma 
tävling. Det minns jag faktiskt 
inte men de finns bevarade på 
foto taget av Göran Berg. Jag 
minns emellertid vad de fick 
för priser. En rad med vackra 
och ovanliga ljusstakar ur min 
litet för stora samling. Hoppas 
de kunde lysa upp denannal-
kande julen.
En liten knorr på detta repor-
tage vill jag lämna efter mig i 
hopp om att någon skall för-
stå den. En finne kom in i en 
snabbköpsaffär och frågade 

efter juice. Expediten frågade då om det 
skulle vara grape eller orange juice. Finnen 
sa då att det skulle vara julgransljus.

Alla nöjda och alla glada och på gott hu-
mör. Om Liisa och Willy Mattsen hade ro-
ligt vet jag ej då de ej hittade till Belgoba-
ren och oss alla andra. Jag hade glömt att 
skicka honom en karta på norska.

Tack för denna dag

Tommy

RREC julbord på Belgobaren
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Den 12 december förra året samlades 
RREC-medlemmarna från Göteborg med 
omnejd samt ett par långväga stockhol-
mare för att avnjuta årets traditionella be-
givenhet, gemensamt julbord, på ett icke 
tidigare prövat men välrenommerat ställe, 
Fiskekrogen vid Lilla Torget. Det blev sär-
skilt välbesökt genom att fyra medlemmar 

JULBORD I GÖTEBORG
text: Jan Segerfeldt

bild: Jan Segerfeldt och Göran Berg

i den danska sektionen slöt upp liksom två 
från den norska sektionen. Stämningen 
var på topp och maten var välsmakande. 
Innan de danska och norska sällskapen 
skulle återvända för den långa resan hem 
i snögloppet hann vi ha med en kort över-
läggning om Bulletinen. Alla närvarande 
tycktes nöjda med resultatet hittills och 

därmed har upplägget med de 
tre sektionernas gemensamma 
ansvar för klubbutgåvan en 
säkrad framtid, i vart fall för 
2010. 

Ovan ser vi Trollhätteborna 
och Åge Antonsen, ordf i 
vår systerförening i Norge 
och till vänster Claes-Thure 
med Carina och Jens Røn-
neberg
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JULBORD I GÖTEBORG

Åge och Svante, två filosofer?Våra danska gäster i glatt samspråk med Rose-
Marie studerande den senaste Bulletinen

Våra danska gäster ur en annan vinkel

Uppslutningen var stor 
och Fiskekrogen dukade 
två bord för oss i den 
trevliga runda avdel-
ningen
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"Low fuel" nå igjen!? For fjortende gang, 
minst, svingte vi inn på en bensinstasjon 
for å skaffe vårt forslukne transportmiddel 
påfyll på tanken. Jeg hadde hørt rykter 
om at Rolls Royce ikke er av de bilene 
som er mest nøysomme når det gjelder 
drivstoff-forbuk, men 3,5 liter på mila i 
snitt forekommer meg å være lovlig drøyt.
Det var fredag den 12. februar 2010.Det 

var ettermiddag, og vi hadde rast nedover 
i Tyskland, forbi Lübeck, Hamburg, 
Bremen og Osnabrück, kun avbrutt av 
jevnlige stopp på bensinstasjoner. Redwin, 
som bilen heter, oppførte seg relativ 
eksemplarisk, og vi lå fortsatt passe godt 
an i forhold til vårt skjema. 

Etter en behagelig seilas med de forenede 
damskipselskab (danskebåten) fra Oslo til 
København startet bilen uten protester da 
vi skulle av fergen. København ønsket oss 
velkommen med strålende sol og finvær 
som holdt seg helt til vi krysset over fra 
Rødby til Tyskland. Fra Fehmarn, øya der 
fergen kommer inn fra Danmark, var været 
grått og gufsete,og møkkete motorveier 
med buskas langsmed var alt øyet kunne 
skue.

Men hva i all verden gjorde vi på en slik 
maraton-tur gjennom Europa, med en 
Rolls-Royce på vinterstid – en bil som 
på toppen av det hele hverken har tette 

dørpakninger eller varmeapparat? Flere av 
de som hørte om planen før den ble satt 
iverk mente at galskap muligens var en 
korrekt diagnose. Dette kan naturligvis 
ikke fullstendig utelukkes, men i all 
hovedsak var det Redwins helbred som 
var i tankene på både undertegnede 
og gemalen. Redwin, en Silver Shadow 
78-modell ble i et ivrig øyeblikk anskaffet 
fra California. 

Den stakkars bilen hadde dessverre ikke 
blitt tatt spesielt godt vare på, og hadde 
som følge av dette pådratt seg alle mulige 
slags problemer. Etter mye pleie hos Auto 
Askim, og deltakelse på flere tekniske 
seminarer med Patrick Lloyd-Jacob fra 
England har den kommet seg - men 
fortsatt er vel "tipp topp stand" et stykke 
unna. Ekspedisjonen hadde derfor kommet 
i stand for å frakte Redwin til England slik 
at den kan stå i Patricks verksted frem 
til sommeren og bli pleiet til liv. Spesielt 
gjelder dette motoren, som jeg har fått 
rede på at man helst ikke skal høre – 
selv når den går. Men gjerne skulle også 
kjøle-og varmesystemene fungere. Det 
siste ønsket vi oss intenst mens vi hutret 
oss ned igjennom Tyskland iført topplue, 
polvotter, skjerf og pledd – inne i bilen.

Etter omlag 11 timers ferd fra København 
kunne vi lettet trille ombord i fergen fra 
den Haag til Harwich. Vi var reddet! Kom vi 
bare til England skulle vi vel alltids få bilen 
ned til Patrick om den så skulle taues. 
Grytidlig neste morgen startet imidlertid 
bilen uten et knyst, og for første gang 
siden sin ungdoms vår kunne den suse 
avsted på venstre side av veien. 

Forfatteren og den fordrukne Shadow hos  
Aral i Puttgarten

What do you mean, ”Low fuel”?
Tekst og foto: Hanne Enger
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Og dermed måtte undertegnede til med å 
navigere. Etter mye blaing i kartbøker og 
noen runder ekstra i et par utvalgte rund-
kjøringer kunne vi stolte føre Redwin over 
Tower Bridge. 

Å navigere gjennom London var faktisk 
ikke så ille som man kunne tro, og etter 
hvert spratt vi ut på M25, ringveien rundt 
London, igjen. Herfra var det bare strake 
veien ut til verkstedet, og da Redwin en-
delig hadde luktet at den skulle til legen, 
begynte motoren å male som en katt, og 
lystret det minste trykk på gasspedalen. 
Patrick sitt verksted, Royce Service & engi-
neering, ligger syd for London i Surry Hills, 
et landskap av bølgende åser og små søte 
landsbyer. Da Redwin seilte inn porten 
ble vi mottatt av en noe forfjamset, men 
smilende, Patrick. Vi mistenker kanskje at 
ikke alle som ble informert om ekspedisjo-
nen var like sikre på at vi skulle nå frem, 
inkludert Patrick...

Nå står imidlertid Redwin trygt forvart i 
England under Patricks vinger til vi henter 
den hjem i tide til deltakelse i Rally Vest-
fold.

Gemalen var i perlehumør, og mente at vi 
måtte reise inn til London sentrum for å 
pynte opp litt i det offentlige rom – det var 
sikkert ikke så mange andre Royce'er ute 
og kjørte nå. 

Docklands med kanaritårnet til høyre

Det var få norskregistrerte Roycer på 
Tower Bridge midtvinters

En forfrossen gemal til venstre og Patrick  
Lloyd-Jacob til venstre. Redwin har kjørt 
hele veien til Surry Hills!

What do you mean, ”Low fuel”?
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En mann i førtiårene kom i 1915 inn døren 
til C.S. Rolls’ London showroom i Conduit 
Street. Han ville se på en Silver Ghost og 
fikk en grundig intoduksjon av selgeren. 
Selgeren fant av samtalen ut at mannen 
var selvstendig næringsdrivende ingeniør 
og at han nylig hadde oppnådd slik vel-
stand at han kunne kjøpe en så kostbar 
bil. Selgeren var fast bestemt på å selge 
denne mannen hans første Rolls-Royce.
Selgeren mente salget var i boks da in-
geniøren plutselig fikk en bisk mine og 
pekte stivt på et hull i bilens frontstøt-
fanger, der hådsveiven til motoren ville bli 
satt inn. Selgeren hadde nettop fortalt om 
den elektriske selvstateren. Kunden antok 
naturligvis at den legendariske kvaliteten 
også måtte gjelde selvstarteren og at han 
alltid ville få bilen startet ved å vri om en 
nøkkel fra førersetet. Bilen skulle da gå 
uten å mukke, uten å lage vibrasjon, uten 
lyd og selvsagt uten at noen noensinne 
skulle svinge en sveiv! 

Selgeren skjønte raskt hvilket stort pro-
blem han hadde for seg. Kunden var som 
alle nye RR-entusiaster, velsignet med 

historier, myter og legender om himmelsk 
kvalitet, perfeksjonert, balansert, uanfek-
tet, selvfølgelig og spøkelsesaktig ytelse. 

Til en slik kunde kunne ikke selgeren for-
telle at selv en Rolls-Royce bare er en ma-
skin og at den teoretisk kan gå i stykker. 

Å si noe slikt ville være å ødelegge Rolls-
Royce-auraen, ødelegge kundens illusjon 
og muligens koste selgeren hele handelen.
Her måtte kraftig lut til og selgeren inntok 
den samme bistre holdning som kunden, 
men selgeren pekte ikke på hullet, men på 
kundens bryst og utrykte: ”Hva er det?” 
Stammende fikk kunden frem: ”M-min 
brystkasse.” Han fant selgerens oppførsel 
totalt uforsvarlig og svarte bare i ren for-
fjamselse.

“Nei”, sa selgeren høyt, “- det er din ene 
brystvorte!” Selgeren pauset og den lam-
slåtte kunden var selvsagt målløs. Selge-
ren fortsatte så i en rolig, vennlig og for-
sonende tone: “Den er der, - men den vil 
aldri bli tatt i bruk.”

Hans Edvard Sunde

RØVERHISTORIE
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Den här vårliga bilden av ett engelskt 
herrskap ute på sin första utflykt till konti-
nenten i sin nya Bentley 3 ½ litre med en 
öppen kaross från Vanden Plas coachbuil-
ders publicerades i den engelska tidningen 
the Motor i mitten av 1930-talet. Snön har 
inte smällt bort helt ännu i de europeiska 
alperna men utomhustemperaturen verkar 
ändå så behaglig att damerna har kunnat 
lätta litet på de värmande kapporna, trots 
att de åker öppet i denna tidiga vårtid. 
Fotografen har så bråttom att ta bilden 
med de tjusiga snöklädda alptopparna i 
bakgrunden att han glömmer flytta på det 
bruna skinnklädda kamerafodralet innan 
han knäpper bilden. Men var gömmer de 
allt bagaget? En sådan långresa på konti-
nenten kräver en del extra kläder och an-
nat men här syns inte att bilen skulle vara 
lastad. Har de månne skickat bagaget i en 
följebil?

Tidningen the Motor 
skriver inte något alls 
om det alpina äventy-
ret. Den fina bilden får 
bara bilda blickfång till 
en artikel om ett test 
av ett helt annat ex-
emplar av Bentley 3 
½ litre, en öppen ka-
briolet från Park Ward. 
Förmodligen har testla-
get haft tillgång till den 
bilen på närmare plats 
i England.  The Motor 
beskriver den nya 
Bentleyn som en väl-
digt tystgående sport-
bil som kan klara långa 
resor

Artikelförfattaren är så 
lyrisk över bilens egen-
skaper att man lätt får 
en känsla av att han har 
fått betalt av Bentley för 
att skriva en insmick-
rande reklampamflett 
snarare än en kritisk 
test av bilen. Några 

uppmätta objektiva fakta redovisas ändå, 
som till exempel att toppfarten var 90 mph 
och att accelerationen från 0-50 mph gick 
på 12,3 sekunder. Bränsleförbrukningen 
uppgavs till 17-19 mpg utan närmare upp-
gifter om körförhållandena under testpe-
rioden. 

Biltester från denna tid var ofta rätt sub-
jektiva och inte särskilt kritiska mot bilen 
som de generöst hade fått låna av bilföre-
taget. Om det var något som testlaget inte 
var helt nöjda med så fick man försöka ut-
läsa detta mellan raderna. Hur som helst 
så bestämde sig Bentley Motors (1931) 
Ltd för att trycka upp en kopia av tidnings-
artikeln med the Motors benägna tillstånd 
och på en klart bättre papperskvalitet än 
originalet för att använda som reklambro-
schyr att delas ut till presumtiva köpare 
av den nya Bentley 3 ½ litre. Those were 
the days…

BENTLEY 3½ LITER OCH VÅREN
Jan Segerfeldt
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Denne Bentley hører til den 2. sidste se-
rie af Derby Bentleys som blev fremstil-
let på fabrikken i Derby, England i pe-
rioden 1933 – 1939. MR serien og MX 
serien var de sidste serier der blev 
fremstillet i 1939 og er forskellig fra tid-
ligere serier med overdrive gearkasser 
beregnet på ”Continental” touring. Det 
vil sige de bedre kunne holde høje mar-
chhastigheder på autobanerne i Tyskland. 
 
Rolls-Royce overtog resterne af Bent-
ley i 1931. Bentley var indtil da be-
gyndt at blive en vægtig konkurrent til 
Rolls-Royce med luksusbiler og i stærk 
konkurrence med andre fabrikker over-
tog Rolls-Royce fabrikkerne Bentley. 
 
Bentley har altid været meget invol-
veret i motorsport og havde i 20´erne 
vundet mange løb med deres kompres-
sor modeller. Fabrikken byggede 3½, 
6 og 8 liter motorer og mange kaldte 
dem for verdens hurtigste lastbiler. 
 
Efter overtagelsen af Bentley fabrikken be-
gyndte udviklingen af en Bentley at tage 
form. I 1923 var Rolls-Royce gået ind i pro-
duktionen af en Twenty (20). Horsepower 
model også kaldet baby Rolls. Det var for at 
kunne få del i det lavere ende af markedet 
en de relativt store biler som Rolls-Royce 
fremstillede med motorer på over 7 liter.  
 
20´modellen var i produktion fra 1922-
29 hvor den blev afløst af en 20/25 med 

en 3,6 liter motor, en model som blev i 
produktion indtil 1936 hvor den afløs-
tes af en 25/30 med 4 ¼ liter motor. 
 
Derby Bentleyen blev udviklet på 20/25 
konceptet med lavere chassis og karosseri. 
Et andet topstykke med cross flow, andre 
stempler og højere kompression. Derved 
kom ydelsen op. Rolls-Royce motorerne 
er kendt for at de er lydløse og Bentley 
variationen gav de prædikatet ”The si-
lent sportscar” – den tyste sportsvogn. 
 
Omkring samme tid hvor Rolls-Royce 
modellen skiftede til 25/30 kom ligele-
des Bentley 4 ¼ liter modellen. Model-
lerne blev udviklet over tid og endte så 
med MR og MX modellen med overdrive. 
 
Ser man mange af optegnelserne fra den 
tid så testede man bilerne på Brooklands 
banen. Bentley´erne kunne dengang opnå 
en tophastighed på ca 90 miles. En ikke 
uvæsentlig hastighed dengang. Man lå i 
konkurrence med bla. Jaguar 3½ liter så 
der blev gået til vaflerne. Fabrikkerne kon-
kurrerede indbyrdes hvem der kunne slå 
hinanden.

Bentleyen som denne artikel handler om 
stiftede jeg første gang bekendtskab med 
omkring 1990 da den var til salg eller var 
omtalt i et klubblad i en af vore søster 
klubber. Jeg var på det tidspunkt begyndt 
at interessere mig for Bentley så anten-
nerne var ude efter alt hvad man så. Men 

Bentley 4 ¼ liter, B194MR
Tekst og billeder: Hans Jørgen Enemark
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første gang jeg så den rigtigt for nogle år 
tilbage, var på foranledning af et klub-
medlem som havde givet mit tlf. num-
mer til et andet klubmedlem, som i mel-
lemtiden havde købt bilen sammen med 
en del andre sportsvogne. På det tids-
punkt havde den stået stille siden 1981. 
 
Historien på den er at den i 1939 bliver 
købt af Bentley fabrikken som chassis og 
bliver sendt til en kunde i Schweitz som 
får et karosseri sat på den – ifølge pa-
pirerne en cabriolet. Denne kunde som 
er direktør ved et kemi firma sælger bi-
len på et tidspunkt og en dansker køber 
den og importerer den til Danmark om-
kring 1955- 1957. I Danmark blive den 
solgt til en O.K.Petersen, Ceres Alle i 
København i 1957.  O.K.Petersen sælger 
bilen igen 1981 efter at have ejet den i 
ca 25 år til Klaus Eskildsen. Eskildsen 
flytter derefter til Grønland for at drive 
virksomhed og derved får bilen lov til at 
stå stille i et ”hønsehus” i Nordjylland. 
 
Efter købet af bilen kontakter jeg 
O.K.Petersen i Kbh. og får en snak om-
kring bilen. O.K.Petersen mindes at have 
hørt at der var bygget en cabriolet karos-

seri på den i starten men kunden som 
ejede bilen, en direktør for et kemisk fir-
ma i Basel mente det var for koldt i de 
Schweiziske alper så han fik den ombygget 
til Sports Saloon. Men jeg måtte hellere 
rette henvendelse til ham der havde im-
porteret bilen for at få noget mere at vide. 
Det var noget med familie til en soldater-
kammerat og jeg fik navn og tlf nummer 
på en Erik Koux som nu boede i Frankrig.  
 
Erik Koux fandt jeg ud af ikke er en hvem 
som helst. Koux går under navnet Mr. 
Bugatti og har hele sit liv interesseret 
sig for Bugatti og har vundet stor aner-
kendelse på det felt. En aften fik jeg fat i 
Koux og det første han spørger mig om er 
om den er bygget tilbage til en cabriolet. 
Jeg kunne kun sige at den stadig er som 
Sports Saloon og jeg selvfølgelig søgte 
oplysninger omkring det oprindelige ka-
rosseri – dvs. om historien var sand eller 
ikke. Koux mente det var sandt men bevis 
havde han ikke. Vi forsøgte via kontakter 
at finde ud af om Walter Köng karosseri-
fabrikken havde efterladt materiale efter 
lukningen midt i 90´erne. Det kunne jo 
være tegninger mv. men intet resultat.  
 

Bentley 4 ¼ liter, B194MR
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Kort efter kontaktede jeg Klaus Eskildsen 
på Grønland for at høre omkring bilen. 
Klaus kunne egentlig ikke fortælle så me-
get omkring bilen. Han havde dog været 
på ferie i den ned i Europa og taget over 
til England. De havde været helt ude og 
vende ved Lands End og tilbage igen. Bi-
len havde kørt upåklageligt. O.K.Petersen 
kunne ligeledes også berette at han 
havde været i Spanien i den engang. 
 
Eskildsen kunne ikke fortælle mere 
men mente at have nogle papirer lig-
gende som jeg på et tidspunkt vil-
le få når han kom til Danmark. 
 
Så der var dødt løb i at få oplysninger omkring 
karosseriet. Det førte ikke ligesom til noget. 
 
Det næste der skete var at Will Morri-
son, en englænder som forsker i bilhisto-
rie sender mig et billedet af en cabriolet 
som ligner til forveksling blot man skæ-
rer det øverste af og erstatter af ca-
briolet taget. Men billedet er dateret fra 
1938 så der antages ikke at være bilen.  
Ved at surfe på internettet efterfølgende får 
jeg øje på en artikel som er i et Schweizisk 
magasin omkring karosseri byggeren Walt-

her Köng.  Köng har bygget 3 karosserier 
på førkrigs Bentley´er og i artiklen er netop 
min bil med datering af billede 1941. Så 
hvis ombygningen er foretaget så må det 
være 2 år efter at den er bygget 1. Gang. 
Men noget eksakt leder det ikke hen til. 
 
Der var nu gået 3 år siden købet og der var 
ikke sket mere. Eskildsen kunne jeg ikke 
få fat i mere tilsyneladende. Pludselig en 
dag ringer telefonen og Eskildsen melder 
sin ankomst til Danmark og at han har pa-
pirer med til mig. Det viser sig at der i slut 
70´erne er noget korrespondance med en 
interesseret køber dengang som kunne 
afdække historien. En autoforhandler af 
klassiske biler, ved navn Loyens som boe-
de i Belgien kendte Walter Köng særdeles 
godt og havde talt med ham omkring bi-
len. Historien blev bekræftet at bilen blev 
bygget om fra cabriolet til sports Saloon 
1 eller 2 år efter. Hvilket passer godt med 
billedet fra 1941 hvor den fremstår som 
Saloon

Jeg er endnu ikke begyndt restaure-
ringen af bilen. Det kommer vist til at 
vente lidt. Min plan er at få den bygget 
om igen til cabriolet som den har været 

Bentley 4 ¼ liter, B194MR
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engang. Formodentlig som på dette foto 
som jeg regner med er et foto af den 
dengang selv om det er dateret 1938. Der 
er så mange ligheder at det er slående. 
Skærme, bagagerum, - hvis man i bille-
de behandlings program sætter taget på 
fra fotoet over på et foto af min så er det 

slående at det er den bil. Men det kræver 
da noget at bygger den om. Kalechestativ, 
døre, sæder osv. Så er der nogen der har 
tegninger og evt. ideer til hvem der kunne 
være ferm til sådan et arbejde hører jeg 
gerne. Kontakt mig på 
webmaster@dvmc.dk

Bentley 4 ¼ liter, B194MR

Silver Shadow som Off-Road?

Vad sägs om ett sådant här alster? Frågan är väl om hur mycket som är Silver Shadow 
i den här bilen, bara kaross, eller även stora delar av underredet? Det verkar ju som 
om det hela är monterat på ett ramverk (som inte Silver Shadow hade då den modellen 
hade självbärande kaross). Men vackert kan man väl knappast kalla ekipaget.
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För alla er som älskar snö och skidåkning har Bentley Motors Styling Stu-
dios designers i samarbete med den schweiziska skidtillverkare Zai kom-
mit fram med helt handgjorda skidor som bara kommer att säljas i strikt 
begränsade 250 par för Bentley Supersports kunder. Skidorna är gjorda i 
materialet zaiira som är en karbonfiber hämtad från flygindustrins teknik 
och kommer att garanterat att hålla i ägarens livstid. Naturligtvis är de 
här skidorna något alldeles enastående för den som kan hantera skidor 
på rätt sätt och är beredd att betala £ 5 900 (ca SEK 70 800) . Först till 
kvarn gäller…

Jan Segerfeldt

Den nya Rolls-Royce Ghost har knappt hunnit komma ut på markna-
den förrän de första modifierade versionerna från allehanda special-
firmor började presenteras. Ett företag som har specialiserat sig på 
uppseendeväckande ombyggnader av Bentley och Rolls-Royce är det 
tyska företaget Mansory. Nyligen släppte de sin överdrivet färgglada 
Rolls-Royce Ghost för presentation på årets Genevemässa. De hoppas 
locka till sig köpare från Saudi-Arabien, Förenade Arabemiraten och 
Ryssland, där intresset för sådana här skapelser är större än i Europa. 
Man har valt att lackera bilen i blått och guld. Men förändringarna 
går också på djupet. Man har satt till kraftigare turbomatning, annan 
katalysator och omprogrammerat datachipsen och på det viset ökat 
hästkraftsantalet från 570 till hela 720 samtidigt som vridmomentet 
stigit från 780 till 1 020 Nm. Toppfarten är nu 310 km/tim och 0-100 
går på 4, 4 sekunder, en halv sekund snabbare än originalet. Speci-
alfälgarna i guld är på 22 tum, 9J breda fram och 10,5J breda bak, 
medan däcken är av typ Dunlop SP Sportmaxx. Är det någon som 
tycker att bilen har blivit vackrare? 

För den som vill ha en mer diskret modifierad Rolls-Royce Ghost finns 
en version från Deutsche Manufaktur som erbjuder en bil som har 
kinesiskt sneda ögon men annars är i stort sett som vanligt. Man har 
skärmat av standardstrålkastarna litet snett i underkant för att göra 
bilen mer ”personlig”. Men är det värt några hundratusen extra för ett 
par sneda ögonlappar?

AVDELNINGEN FÖR UDDA 
EXISTENSER (FORTS)

HYPEREXKLUSIVA BENTLEY SUPERSPORT SKI
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ROLLS-ROYCE 20/25 HP LIMOUSINE AV WINDOVER, 1930, RHD
Chassinummer: GDP29

Bilen har stått inställd i varmgarage under ett tag och är i ett gott originalskick, kan 
behöva viss genomgång då den inte har körts på ett tag. Säljes för dödsbos räkning.
Pris: 250.000 SEK

  

 

ROLLS-ROYCE 20/25 HP LIMOUSINE AV WINDOVER, 1930, RHD
Chassinummer: GDP29

Bilen har stått inställd i varmgarage under ett tag och är i ett gott original-
skick, kan behöva viss genomgång då den inte har körts på ett tag. 
Säljes för dödsbos räkning.

Pris: 250.000 SEK
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ROLLS-ROYCE SILVER SPUR IV , 1996, LHD
Chassinummer: TCX57414

Bilen är i nästan nyskick, inte så konstigt när bilen endast gått 26 000 km. Bilen är 
lackerad i svart med magnolia inrede. Extrautrustad med bland annat barskåp bak i ett 
öppningsbart armstöd och picnic- bord bak, justerbart baksäte, samt larm för gudin-
nan. Sista generationens Spirit och Spur fick heta Serie IV och tillverkades 
mellan 1996 - 1998 och detta är det ända exemplaret som finns i Sverige.
Pris: 635.000 SEK
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var det en uppstressad version av Bent-
ley 3-litre som gav hela 85 hästar och som 
för första gången i världshistorien kunde 
uppnå en garanterad toppfart på 100 mph 
(drygt 160 km/timma). Det var häftigt i en 
tid när konkurrenternas bilar kanske hade 
15-20 hästar och inte ens kunde komma 
upp i 100 km/timman. 

Tiderna förändras. Idag erbjuder Bentley 
en Supersports med en dubbelturbomatad 
V8-motor som levererar 620-630 hästar i 
en bil som ger en körupplevelse som är 
enastående. Vad säger ni om en miljövän-

NYA BENTLEY SUPERSPORTS CONVERTIBLE
text: Jan Segerfeldt
bild: Bentley Motors

I mitten av 2009 presenterade Bentley en 
ny Bentley Supersports coupé med otro-
liga prestanda och med en motor som går 
på miljövänlig flexfuel-teknik (etanol). Det 
var väl inte någon större överraskning för 
de flesta Bentley-fantaster att den nya 
Supersports-coupén snart skulle komma i 
en öppen version. Nu är den här. Den 17 
februari i år släpptes nyheten. Detta är 
Bentleys snabbaste öppna bil någonsin. 
Inte nog med det – den är också världens 
snabbaste fyrsitsiga cabriolet alla katego-
rier!

När Bentley första gången presenterade 
en Supersportsmodell (året var 1925), så 
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lig cabriolet som kan toppa 325 km/timma 
(202 mph) och axar från 0-100 km/timma 
på 4,2 sekunder (0-60 mph på 3,9 sek-
under) och gör 0-160 km/timma på 9,5 
sekunder (0-100 mph på 9,6 sekunder). 
Ändå behåller den sina behagliga egenska-
per som gör att man kan få den här otro-
ligt härliga körupplevelsen i en bil som ger 
högsta bekvämlighet för såväl förare som 
för passagerare.

Bentley Supersports Cabriolet har överta-
git coupémodellens design med de extra 
muskulösa skärmsidorna. I förhållande till 

NYA BENTLEY SUPERSPORTS CONVERTIBLE
text: Jan Segerfeldt
bild: Bentley Motors

den vanlliga GTC kabrioleten är den sänkt 
10 cm fram och 15 cm bak. Den har också 
fått en inredning med betoning på spor-
tighet med sin kombination av karbon-
fibermaterial, satin-finish alcantara och 
extramjukt skinn. Sammantaget har man 
lyckats få ner vikten med 90 kilo jämfört 
med Bentley Continental Speed.

Den nya ZF-växellådan med sin 
”quickshift”-funktion innebär 50 procent 
snabbare växlingar och ger möjlighet att 
göra dubbla nedväxlingar. Fyrhjulsdriften 
har förbättrats genom att fördelningen är 
40/60 fram/bak, vilket bland annat mins-
kar eventuella understyrningstendenser. 
Givetvis ingår det allra senaste inom ke-
ramisk bromsteknologi i standardutrust-
ningen.
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Bentley Supersports Convertible ska enligt 
fabriken ha en bränsleförbrukning på 1,67 
liter per mil i snitt, på 2,55 liter per mil vid 
körning i stadstrafik och på 1,16 liter per 
mil vid ren landsvägskörning.

Bentley har tagit på sig ett seriöst ansvar 
för miljön genom att från 2012 garantera 
att alla tillverkade Bentley ska kunna dri-
vas med miljövänliga bränslen. Redan från 
och med 2011 års modeller (som börjar 

levereras från juni i år) ska alla versioner 
av Bentley Continental vara utrustade med 
den nya motorn, som innebär att oavsett 
hästkraftsantal ska man valfritt kunna köra 
bilen på bioetanol eller på vanlig 95-okta-
nig bensin eller på alla kombinationer av 
båda. Genom detta kan man uppnå en re-
ducering av koldioxidutsläppen med upp 
till 70 procent. 

Alltså: Köp dig en Bentley för miljöns skull. 

NYA BENTLEY SUPERSPORTS CONVERTIBLE

PRINFO
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Når uheldet er ude, kan heldet godt være med
- snak erstatningssager med advokat Jesper Anhøj

Odensvej 16, 5600 Faaborg. Tlf 62610661. Mail: advokat@anhoej.dk
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LONDON I JULETID
text och bild Jan Segerfeldt
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Väldigt många svenskar åker till Thailand 
eller Kanarieöarna så här års. För mig är 
London ett intressantare alternativ oavsett 
årstid. Har man otur regnar det i London 
hela tiden, som på de stackare som den 1 
november 2009 övervarade det årliga Lon-
don-Brighton Veteran Car Run. Till rallyt 
kvalificerar deltagande med bilar tillverka-
de senast 1904 (557 åldersdigna ekipage 
ställde upp, 375 klarade resan) och körs 
till minne av att man 1896 avskaffade den 
lag som bara tillät framförandet av mo-
torfordon om en person gick framför bilen 
försedd med en varningsflagga. 
Nu hade Irene och jag bättre tur med väd-
ret i mitten av november när vi kom dit. 
I London börjar man julskyltningen redan 
i oktober. Miljarder lampor hänger över 
hus och gator och dekorerar och lyser upp 
affärsgatorna Oxford Street och Regent 
Street i härliga ljuskaskader. Något lika 
påhittigt och färgglatt finns inte hemma i 
Sverige.

Efter att finkulturen hade fått sitt; teater 
(Truman Capotes lättsamma pjäs Break-
fast at Tiffanys på Royal Theater Hay-
market) musikliv (London Jazz Festivals 
konserter), konst (strålande fräscha Cana-
lettotavlor hos National Gallery) och anti-
kviteter (Malletts och Sothebys på Bond 
Street), blev det tid över för att avlägga 
visit på viktiga adresser där bilar är huvud-
temat. Som Adressen Nummer Ett måste 
räknas Berkeley Square i Mayfair, för där 
huserar återförsäljaren för Rolls-Royce i 
Londonområdet vägg i vägg med Barclays 
som säljer nya Bentley. Nu var det litet 

för tidigt att 
komma för 
att beskåda 
nya Rolls-
Royce Ghost 
eller senaste 
Bentley Mul-
sanne. Det 
dröjer nog 
nästan ett 
halvår innan 
de kommer 
att locka till 
köp i de ex-
klusiva bilhal-
larna i centra-
la London.

Men det finns 
andra bilmär-
ken som är 
väl så spän-
nande. Ett så-
dant är Bristol, som sedan urminnes tider 
har haft sin försäljningslokal på 368-370 
Kensington High Street. Förutom helt nya 
bilar fanns också i skyltfönstret en märk-
lig Bristol 406 från 1959-60 med extremt 
ovanlig kaross av italienska Zagato. Egen-
domligt nog var bilen svenskregistrerad 
och dessutom med det köpta registre-
ringsnumret 100MPH, identiskt med det 
nummer som kontinuerligt har använts av 
Bristolfabriken på sina demobilar sedan 
den första Bristol 400 kom ut 1946 - men 
då förstås 100MPH i det engelska registre-
ringssystemet, där man kan handla med 
intressanta nummer och bokstavskombi-

nationer, ofta till hutlösa priser. Här 
samtalade jag med den nye ägaren 
till Bristolföretaget sedan några år 
tillbaka, Toby Silverton. Han tog 
över 2002 efter nu snart 90-årige 
Anthony Crook som hade delägt 
Bristol sedan 1961 och var ensam 
ägare till i många år innan Toby Sil-
verton kom in i bilden. Enligt Toby 
Silverton har Mr Crook fortfarande 
arbetsuppgifter i företaget och är 
vid god hälsa. Innan Toby Silverton 
efter vårt samtal gav sig iväg i full 
fart ut i den täta Londontrafiken som 

LONDON I JULETID
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LONDON I JULETID
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passagerare i en öppen Bristol Speedster 
körd av en affärskollega, rekommendera-
de han att jag borde köpa den nya första 
riktiga boken om Bristol som kom ut 2009 
skriven av Christoffer Balfour, en man 
som han har ett mycket stort förtroende 
för (Bristol Cars - a very British story, pris 
£ 50, mycket billigare på www.amazon.
com).

Oundvikligt är besöket hos Dale and Step-
sons på Harlequin Road som ligger i ett 
industriområde en bit väster om Londons 
centrala delar. Lokaliteterna är något ned-
gångna men innehållet är alltid fascineran-
de. Ivor Gordon, som tillsammans med sin 
bror har jobbat i firman sedan hans svärfar 
Frank Dale la av för bortåt 30 år sedan, är 
alltid lika välkomnande och ger sken av att 
känna igen och komma ihåg vem man är 
och kan säga ungefär hur länge sedan det 
var sedan man sist träffades. Här fanns 
som vanligt ett 20-tal fina Rolls-Royce 
och Bentley att titta närmare på. Dess-
utom råkade han ha två stycken (av åtta 
tillverkade) öppna Jensenbilar från mitten 
av 30-talet till försäljning.  Han visade mig 
stolt vilka fina renoveringsarbeten man 
har gjort i den egna verkstaden och näm-
ner gärna hur många pund arbetena har 
”kostat”. Svindlande summor som knappt 
går att få täckning för på försäljningspri-
set. Sedan pekade han på en Bentley R-
type Continental från 1953 (BC-9-B, en av 

208 stycken tillverkade) och sa att det här 
exemplaret inhandlade han personligen på 
1970-talet för £ 3 800, vilket var mycket 
pengar på den tiden, men nu säljer han 
liknande exemplar för mellan £ 300 000 
och £ 400 000 stycket! Det egna exem-
plaret vägrar han däremot att sälja. Han 
visade mig också sin ”hemliga” stora extra 
lagerbyggnad på andra sidan gatan. När 
han låste upp dörren till det diskreta ut-
rymmet visade det sig att han hade bortåt 
30-40 bilar till stående där. Förutom en 
Bentley Turbo R kombi specialtillverkad för 
sultanen av Brunei för enorma pengar och 
många fina Rolls-Royce och Bentley av va-
rierande typer och årgångar fastnade jag 
särskilt för en supersportig tvåsitsig Bent-
ley roadster som jag aldrig har sett i någon 
av alla böcker om märket. Kanske inte så 
konstigt för den visar sig vara byggd på ett 
chassi från en Bentley R-type 1954 med en 
på senare tid nytillverkad kaross av den 
respekterade karossrenoveraren Pete Jolly 
i en design som påminner starkt om det 
exemplar som 1935 specialtillverkades för 
maharadjan av Indore av karossmakaren 
J Gurney Nutting & Co Ltd i London på ett 
Duesenberg SJ-chassi och nu finns i USA. 
Den alldeles för höga fronten avslöjar att 
Bentleyn inte är ett riktigt original från 
1930-talet men karossen i övrigt är otro-
ligt spännande. Jag tackar Ivor Gordon för 
att jag återigen har blivit så väl omhänder-
tagen under mitt besök.

Nu kommer vi till höjdpunk-
ten på resan: Parlamentets 
högtidliga öppnande eller 
som det heter på engelska 
The State Opening of the 
Houses of Parliament. Detta 
sker en gång per år genom 
att drottningen närvarar 
personligen och läser upp 
ett tal i parlamentet skrivet 
av premiärministern och ut-
gör en sammanfattning av 
den sittande regeringens 
förslag till åtgärder som ska 
genomföras under det kom-
mande året. Irene och jag 

LONDON I JULETID
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LONDON I JULETID
hade gett oss ut tidigt för att få en bra 
skymt av drottningen och prins Philip i 
processionen på väg till parlamentet. Först 
i paraden kom Londons borgmästare (för 
närvarande Ian Luder) i en Rolls-Royce 
Phantom VI 1984  (EWH08840) med det 
unika registreringsnumret LM 0. (Hans 
chaufför åkte fast för rattfylla i den bilen i 
våras!) Sedan kom den Rolls-Royce Phan-
tom VI (PGH101) som drottningen fick i 
gåva från motororganisationen SMMT till 
hennes jubileum 1977. Därefter kom flera 
hästspann med galavagnar ockuperade av 
olika dignitärer. Så såg jag längre bak att 
drottningens unika Bentley State Limou-
sine från 2002 började närma sig. Här 
begick jag mitt stora misstag för i en av 
de hästdragna galavagnarna framför Bent-
leyn och bara några meter ifrån oss, satt 
drottning Elisabeth och prins Philip och jag 
hade vänt kameran mot den efterföljande 
Bentleyn! Där klantade jag mig ordentligt! 
Jag borde ha lagt märke till att man hade 
täckt över den heraldiska skylten på taket 
på Bentleyn och som kylarprydnad använ-
des Bentleymärket – vilket allt signalerar 
att drottningen inte satt i bilen för tillfället, 
för när hon gör det byter man ut Bentley-
badgen mot hennes speciella statyett med 
Sankt Göran och Draken. Men vilken bilka-
valkad! Borgmästarens och de unika kung-
liga bilarna samlade till ett och samma till-
fälle - bara tre bilar (och diverse hästeki-
page) men ändå inte någon vanligt bilrally 

precis. Det var 
en alldeles sär-
skilt imponeran-
de upplevelse 
som man inte 
lär vara med om 
igen.
Hur skulle man 
bättre kunna 
avsluta en så-
dan här särskild 
dag om inte ge-
nom att avnjuta 
afternoon tea 
med traditio-
nellt sötsliskiga 
engelska tår-
tor och kakor i 

The Orangery i anslutning till Kensington 
Palace, som har varit drottning Victorias 
respektive prinsessan Dianas privatbo-
stad. Orangeriet uppfördes cirka 1705 för 
vinterförvaring inomhus av stora exotiska 
träd som inte klarade engelskt vinterklimat 
men är nu omgjort till ett trivsamt kafé.
För den obotlige klockfantast som jag är, 
blev det en närmast religiös känsla att 
hos en av Londons mest välrenommerade 
klockbutiker på Kensington Church Street 
få studera i verkligheten och på nära håll 
ett exemplar av ett fint golvur tillverkat 
av den engelska klockmakartraditionens 
största mästare Thomas Tompion cirka 
1705. Detta extremt högkvalitativa ur var 
till salu med en prislapp väl i nivå med vad 
man numera får betala för en Bentley R-
type Continental. Hur jämför man vilken 
av dem som är mest prisvärd? 
För mig är London alltid ett otroligt spän-
nande resmål! Thailand och Kanarieöarna, 
släng er i väggen! 
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News
2010 – February

We now have fi nished a 
Bentley R-Type 1954, that 
has undergone a total engine 
rebuild and body work. The 
engine is pure art, run in 20 
km on the forth gear and 
give the throttle, the accele-
ration is sensational even on 
low revs.

2010 – January

The new workshop is com-
pleted and we now also have 
a department for Auto Body 
and Metal Shaping.

2009 – January 

The black Rolls Royce 
from the movie “The Yel-
low Rolls Royce” arrives in 
our workshop for extensive 
restoration work.

Self System AB
“The Work Shop”

Bjällum, Valsborg, 521 98  Broddetorp, Sweden

Call Kent at +46 708-480 400

• Classic car restoration 
 to concourse standard

• Classic car buy and sell

• Classic car parts and Automobilia

• Car transportation for 
 your high valued car

Welcome to Self System, Sweden, founded in 1977.

We are a small independent company specialising in the  
restoration of Historical Cars. Our history started with 
designing and making tools and instruments for hospitals.

Visit our website for more information, www.selfsystem.seViViViViViVi isisisisittttt ououourrr wewewebbbsbsitititee ffoforr more i i fnformation, www.s
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Är det möjligt att holländaren Victor Mul-
ler, VD på Spyker Cars och den som 2000 
återupplivade märket Spyker efter 75 år i 
dvala, kanske sålde sin dyrgrip, en Rolls-
Royce New Phantom prototyp med chassi-
numret 17EX, för att få ihop de pengar 
som behövs för att kunna köpa Saab Au-
tomobile?

Rolls-Royce Motors Ltd har alltid använt 
särskilda chassinummer som börjar på EX 
på sina experimentbilar. Chassinummer 
17EX har en särskild betydelse i Rolls-Roy-
cehistorien. Tillsammans med 10EX, 15 EX 
och 16EX byggdes den under 1920-talets 
första hälft för att testas inför introduktio-
nen 1925 av den nya Rolls-Royce 40/50 
hp som skulle efterträda Silver Ghosten 
efter nästan 20 år i produktion och som 
gavs namnet New Phantom. De fyra expe-
rimentbilarna hade försetts med den nya 
motorn på 7 668 cc och 144 tums hjul-
bas och alla kläddes i olika karosser. 17EX 
fick en lätt Torpedo sportkaross av Jarvis 
& Sons Ltd of Wimbledon och var den som 
hade den bästa prestandan av de fyra. Det 
finns uppgifter som tyder på att företaget 
sneglade på framgångarna för konkurrent-

företaget Bentley, som hade betydligt mer 
sportbetonade modeller och Rolls-Royce 
behövde ta fram något liknande att er-
bjuda sina mer och mer krävande kunder 
som själva ville kunna sitta bakom ratten 
ibland. (Några år senare löste Rolls-Royce 
det på sedvanligt sätt, dvs man köpte upp 
Bentley!) Efter att Rolls-Roycefabriken 
hade använt 17EX för diverse hastighets- 
och uthållighetsprov såldes den vidare 
till Indien och hans höghet maharadjan 
av Kashmir, Hari Singh Bahadur. Han och 
hans familj hade redan köpt 26 Rolls-Roy-
ce, så de var goda kunder hos företaget. 
Det överenskomna priset på 42 000 rupier 
som betaldes den 18 mars 1928 innebar 
att köparen hade fått en rejäl rabatt. Ma-
haradjan behöll 17EX till 1932. Bilen sål-
des vidare i flera omgångar mellan andra 
indiska potenater tills den 1976 något 
nergången lämnade Indien för att skep-
pas till Italien. Tjugo år senare påbörjade 
Gianni Penna en totalrenovering av bilen. 
Här kommer Victor Muller in, för han köp-
te 17EX mitt under pågående arbete och 
såg till att avsluta renoveringen lagom för 
att kunna visa upp bilen i all sin glans på 
Pebble Beach Concouse 2004. Två år se-

BYTTE SIN ROLLS-ROYCE MOT SAAB?
text: Jan Segerfeldt
bild: WorldCarFans



55 - RREC SCANDINAVIA

nare vann han och bilen ett viktigt pris för 
snyggaste Rolls-Royce på Concorso Villa 
d´Este. Men så hände det sig nu att Mul-
ler tydligen behövde ha fram pengar (till 
Saabköpet?) så han bestämde sig för att 
sälja bilen på auktion i London den 28 ok-
tober 2009. Förväntat pris vid auktionen 
låg mellan £ 500 000 och £ 800 000. När 

klubban föll hade budgivningen bara nått 
upp till £ 429 000. Eftersom bilen såldes 
utan nedre prisgräns så blev det ändå af-
fär. Frågan är bara: Hur långt räcker de 
här drygt fem miljonerna i svenska pengar 
för att Victor Muller ska kunna genomföra 
köpet av Saab från GM?

BYTTE SIN ROLLS-ROYCE MOT SAAB?
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Sören Markdal
kilde: The complete Works (1984)

- Mere end 6 ud af 10 Rolls-Royce´s er sta-
dig kørende

- En 40/50 Phantom kan uden besvær ac-
celere fra 5 kilometer i timen til 108 km/t 
i 4 gear.

- Den nuværende rekord i antal kørte ki-
lometer holdes af en 20 HP fra 1922, den 
har kørt 700.000 miles

- Airconditioneringen i en Rolls-Royce ko-
ster lige så meget som Austin Metro 

- Henry Royce´s rigtige navn var Henry 
Runnicles. Selskabet hed Rolls-Runnicles 
de første tre måneder, men efter konstant 
pres fra Charles Rolls, blev navnet Run-
nicles ændret til det bedre klingende navn 
Royce.

- I 1939, forsøgte Adolf Hitler at købe den 
eneste eksisterende Silver Wraith i det tre-
die Rige.    Forsøget blev spoleret af Rolls-
Royce kontoret i Conduit Street. Kontoret 
foretog en diskret natlig opringning og be-

ordrede bilen til Polen. Efter en tur på 300 
miles krydsede den grænsen tæt forfulgt af 
en hel panzerdivision. Datoen dette skete 
var den 1. september - resten er historie.

- Blandt ekstraudstyret i Maharaja´en af 
Nohrapurs Phantom V var en cocktail sha-
ker - han hed Patel.

- Det har ikke været et ukendt fænomen 
at direktørerne i Rolls-Royce har modtaget 
en blank check med posten sammen med 
en anmodning om levering af den seneste 
model.

- Rolls-Royce køleren blev først registreret 
varemærke i 1974.

- En tidlig direktør i Rolls-Royce blev en-
gang spurgt; ”hvor hurtigt bevæger jeres 
samlebånd sig?” og direktøren svarede; 
”jeg mener at kunne huske at det bevæ-
gede sig i sidste uge”

- Under første verdenskrig fremstillede 
Rolls-Royce rifler.

- Affjedringen i en Silver Spirit er så fintfø-
lende at det løbende kompensere for tøm-
ning af benzintanken.

Anekdoter fra fortiden
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ROLLS-ROYCE MONTER 
PÅ EARLS COURT 1954
Jan Segerfeldt

Det gamla svartvita fotografiet på den 
här sidan visar hur det såg ut inför 
öppnandet den 20 oktober 1954 av 
bilutställningen på Earls Court. Bilden 
är tagen dagen innan, alltså den 19 
oktober. Alla bilar verkar vara på plats 
utom DKW-kabrioleten som står kvar 
mitt i gången. Man skyndade på med 
den sista finputsningen innan 1955 års 
bilmodeller skulle bli granskade av en 
mycket bilintresserad allmänhet. Rolls-
Royce monter är närmast till höger i bild. 
Man kan se en tvåfärgad Rolls-Royce 
Silver Dawn saloon med stålkarossen 

från Standard Steel. Den var en nyhet 
redan på bilmässan 1952, så Rolls-Royce 
hade inte direkt något nytt att visa upp 
det här året. I samma monter stod två 
exemplar av Rolls-Royce Silver Wraith. 
Ett av dessa hade kaross från Hooper 
& Co, body nr 9979, design no 8400 
på chassi nr DLW47.  Är det den som 
syns i bild? Det är inte så lätt att avgöra 
eftersom den är så skymd. Jag tycker 
mig kunna se att den har strålkastarna 
inbyggda i framskärmarna. I så fall är 
det nog inte Hooperbilen, för den hade 
de stora fristående kromade Lucas 
P-100 strålkastarna. Bilen på bilden är 
nog snarare den Touring Limousine från 
H J Mulliner & Co Ltd som hade chassi 
nr DLW46, body nr 5720, design nr 
7356 (totalt 76 tillverkade 1954-1959), 
som levererades till kund i november 
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med engelskt reg nr PLH789. Man 
kunde välja om man ville ha design nr 
7356 med fristående eller inbyggda 
strålkastare. Men det fanns fler Rolls-
Roycebilar på Earls Court men dessa 
stod i avdelningen för karossmakare. Där 
hade till exempel H J Mulliner sin egen 
monter i nära anslutning till Park Wards. 
Där visade H J Mulliner en modernare 
rundad Rolls-Royce Silver Wraith Touring 

Limousine, design no 7348, identisk med 
klubbmedlemmen Jan Ängs vita bil. På 
Park Ward-montern stod bland annat en 
öppen Bentley Continental. James Young 
ställde ut sin Rolls-Royce Silver Wraith 
med design WRM30, nästan identisk med 
vår klubbordförande Göran Bergs fina bil, 
design nr WRM31, bortsett från de dubbla 
vecken på karossidorna, där ordförandens 
är enkla (och snyggare).     

EARLS COURT 1954

7.marts – Vinterkomsammen - møde i Ulstrup hos Søren markdal
1-4. april Auto-Classica-Essen for tilmeldte deltagere.
3-5- april Møde i Hunt House
21-23. maj årsmøde med generalforsamling, DK-Sektion, Hindsgavl, Fyn DK
27 maj kl. 19.00 Bernt Hansen i Rødovre åbent hus.
12-13. september Efterårsløb, DK-sektion,
10-11 oktober – Teknisk Seminar, Tåstrup, DK

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

Gl. Tangevej 2
DK - 8850 Bjerringbro
Tlf. 0045 86 68 41 47

www.kimsvintagecars.dk

Kim´s
Vintage Cars
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ROHDIN 50, del 3

ANDERS ROHDINS 
FANTASTISKA 
50- ÅRSRESA, 
del 3
text och bilder: Oddveig och 
Miroslav Simic, Anders Rohdin

OXFORD
Från Beatles Liverpool gick färden till Uni-
versiteternas Oxford (ca 280 km). Vi var  
32 personer i bussen och blev mottagna av 
en god vän Gerald Garcia, en ganska känd 
personlighet i den klassiska gitarrvärlden,  
som guidade oss genom Oxford. 

Oxford - främst känt för sina universitet, 
men även betydande industristad, grafisk 
industri och bokförlag. University of Ox-
ford är den engelsktalandes  världens äld-
sta universitet(från ca 1100 talet) . Av ca 
40 colleges blev vi guidade i en av Oxfords 
mest berömda; Magdalen College grundad 
av William Waynflete 1458. Gerald, vår 

Anders i sällskap med grundare av porslinsfabriken J. Wedgwood , två män med visioner

 Möte med Gerald Garcia som guidade 
oss i Oxford

Här fortsätter sagan om Anders Rohdins 
50 års firande. Vi (Miro & Oddveig) in-
stämmer fullständigt  med tidigare för-
fattare att det var en fantastisk och oför-
glömlig fest-resa.
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ANDERS ROHDINS 50-ÅRS RESA
guide är utbildad i Magdalen College plus 
många andra kändisar bl.a. Oscar Wilde. 
Vi hade tur att ha Gerald som guide, för 
att han är känd i stan, även stängda dörrar 
öppnades när vi kom.

Efter ca 2 timmar genom Oxford var det 
dags att bege sig till en mycket trevlig 
indisk restaurang vid Themsen för att av-
njuta 3-rätters måltid med lätt underhåll-
ning av guiden med vänner. Restauran-
gens ägare är Geralds goda vänner, så det 
var bara positivt.

När middagen var avslutad så startade 
bussen med nöjda och mätta passager-
are till London (ca 80 km) för nästa över-
raskning som Anders noga har planerat. 
Oddveig och jag stannade kvar i Oxford 
ett par dagar med Gerald. Han är mycket 
trevlig och duktig musiker, kompositör, di-
rigent och mästare på att laga god mat. 

Hemma hus Gerald träffade vi några ge-
mensamma vänner bl.a. en världsberömd 
gitarrbyggare Paul Fisher. Min åttasträn-
gade gitarr som jag hade med på resan är  

byggd av just P. Fisher, men han visste inte 
att jag ägde den så det blev en obeskriv-
lig överraskning när han upptäckte att det 

Inne i Magdalen College

Slussingång över Themsen till restau-
rangen

Trerättersmiddag vid Themsen

”Så lunka vi så småningom” Miro med 
8-strängad gitarr

Gerald Garcia  och  Paul  Fisher (glad att 
återse sin mästargitarr efter 30 år)
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ANDERS ROHDINS 50-ÅRS RESA
var en gitarr han specialbyggt för en känd 
gitarrist för ca 30 år sen.

För dom som skulle vilja få mera info. om 
Gerald, här är hans webb: 
www.geraldgarcia.com 

LONDON, 20 juni
Vi vaknar nu på ett mellanklasshotell i 
London, dit vi anlänt kvällen innan. Solen 
lyser från en klarblå himmel som den gjort 
nästan alla dager hittills. Vid frukostbordet 
berättar vi för sex nya festgäster över vad 
festresan hittills givet oss för upplevelser. 
Två har anlänt från Sverige och ytterligare 
fyra från Åland. Jag (Anders) går genom 
en sista gång med vår busschaufför hur 
han skall köra omkring oss i London. Da-
gens program är nämligen en guidad tur 
genom London, med mig som ciceron. Ja 
det skall nog gå bra, för är det något jag 
kan så är det nog London. Vi kom att köra 
runt och titta på nästan alla kända platser/
byggnader och gå ur bussen och titta när-
mare på många ställen. När vi tittade på 
Royal Albert Hall, och den ännu mer fan-
tastiska Albert & Victoria Memorial, gick vi 
också ned bakom Queen Gate och vand-
rade runt bland ”newserna” Dessa vackra 
gränder missar ofta den valiga turisten. 
När husen byggdes för runt 100-150 år 
sedan användes dessa gränder till att hysa 
tjänstefolk och djur. Nu är de ”lyxsane-
rade” och det är en enorm status att bo i 
dessa. Inte så konstigt för det är vackert, 

lugnt och knäpptyst, trots att man är mitt 
inne i en storstad. Vi hann också med ett 
varv i London eye, värdens största Pariser-
hjul som byggdes till millenniumskiftet. Ett 
varv tar 40 minuter och man får verkligen 
se London från ovan. Vi kom hem på kväl-
len bara för att byta om lite och ut igen för 
nya äventyr. Kvällen och natten tillbringa-
des runt Picadilly´s många pubar och så 
det roliga spel/aktivitetshuset Trocadero 
Center.   

Några av gästerna ”vallas” omkring på Queens 
Gate Mews.

Anette Svantesson framför London Eye.

Ett glatt gäng vid ”Picadilly by night” 
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ANDERS ROHDINS 50-ÅRS RESA

LONDON den 21 juni.
Även denna dag skall vi vara med om lite 
guidning. På morgonen kör bussen ned oss 
till Westminster där vi går ombord på en 
av båtarna som går till Greenwich. Turen 
dit blir riktigt trevlig tack vare den trev-
liga guiden som berättar om allt intressant 
som vi passerar utefter Themsens strand. 
Väl framme i Greenwich ser vi direkt båten 
som enligt grundplanen skulle bli dagens 
”stora mål” Cutty Sark. Detta fina fartyg 
genomgår ju en renovering till nyskick. 
Tyvärr var det några berusade ungdomar 

som tände eld på båten ett par månader 
före vi anlände. All inredning, rigg, mas-
ter och utsmyckning var dock bortplockat 
så det var ”bara” skrovet som fick svåra 
brandskador och däcket som brann upp 
helt. Vi gick istället och tittade på det un-
derbara marina museet och så tidens med-
elpunkt förstås. På eftermiddagen blev vi 
upplockade av vår buss som körde oss till 
Canary Wharf, Europas högsta hus, som 
byggdes av svenskar i slutet på 1980-ta-
let. Här jobbar idag 60.000 personer.

LONDON - HARD ROCK CAFÉ
Efter två dagar i Oxford återförenades vi 
med festgruppen i London och hann att 
besöka den legendariska ”Hard Rock Café” 
en restaurangkedja grundad av Peter Mor-
ton och Isaac Tigrett 1971. Det första i sitt 
slag med tema: restaurang-musikmuseum 
relaterade till rock`n`roll och amerikanskt 

kök. Kombinationen blev mycket populär 
och började erövra hela världen (ungefär 
som Mac Donalds). Det var rikligt med mat 
och dryck. De flesta blev också riktigt im-
ponerade av museet med alla gitarrer som 
tidigare har ägts av  någon rocklegend. 

THE ANNUAL RALLY - KELMARSH HALL  
utanför Northhampton den 22 Juni.
Vi åkte (ca 24 entusiaster) 130 km till 
en mycket annorlunda och trevlig even-
emang, nämligen en årlig återkommande 
”happening” för Rolls-Royce & Bentley en-
tusiaster: The Annual Rally. Dom som inte 
var pigga på att åka 130 km till Kelmarsh 
Hall stannade kvar i London för egna ak-
tiviteter.

Även om det blåste ganska kraftigt hela 
dagen det var en obeskrivlig känsla att 

Ett delvis nedbrunnet Cutty Sark under 
totalrenovering. 

Jonas Rohdin - Hard Rock Cafe hamburgare

RR Silver Ghost AX201
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få beskåda mer en tusen Rolls-Royce och 
Bentley´s, ”konstverk” från första års 
modell till det senaste ”underverket”, och 
inte minst att beskåda alla entusiaster 
med sina skönheter. Det var riktigt upp-
levelse att lägga till minnet.

TOWER OF LONDON
”Tower of London” är mycket populär turist 
mål. Det är en medeltida kunglig borg vid 
Themsens norra strand. Fungerade som  
fästning, kungligt palats och fängelse. 
Towern har varit en plats för avrättningar 
och tortyr, här finns även vapenhus, skatt-
kammare och sedan år 1303 plats där de 
brittiska kronjuvelerna förvaras.

Vi beskådade med nöje alla kronjuvel-
erna inklusive berömda diamanten på 
över 7,000 karat, stående på ett rullband 
som sakta körde förbi oss. Det var im-
ponerande!

Men, det blev inga bilder där inne, däre-
mot passade jag på att ta bild av en Korp 
utanför, det skall finnas 8 stycken med 
speciella namn. Jag ”fångade” en med min 
Nikon och vi tror det är Hugin? 

En annorlunda Rolls–Royce

Picnic i det gröna bland gamla klenoder

Korpen ”Hugin” i Tower of London
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Så för vår del var det dags att ta tåget 
till Stansted, lyckligtvis ,tillsammans med 
goda vänner, Jan-Erik & Gun-Britt Ottos-
son. Tusen Tack Anders. Vi ser fram emot 
60 års jubileum!!! Miro och Oddveig Simic 
i Södertälje

LONDON den 23 juni.
Efter det att vi var klara på Towern tog vi 
oss upp högst upp på Tower Bridge. Här är 
det en gångbro med en fin utställning om 
denna värdens kanske mest kända bro. 
När vi väl vandrat över på andra sidan gick 
vi ned i underjorden för att bese de två 
stora ångmaskinerna som användes för att 
driva klaffarna förr i tiden. Vi tog sedan 
en kort promenad utmed Themsen, förbi 
Kryssaren, H M S Belfast. Alldeles efter lig-
ger två gamla varvsbyggnader, som gjorts 
om till en underbart fin galleria. Här ligger 
Café Rouge med sin extremt trevliga in-
teriör. Anders hade tur, för det blev något 
fel vid beställningen så han fick (av miss-
tag!?) fyra stycken Crème Brulée, vilken 
tur att det är hans favoriträtt! 

LONDON den 24 juni.
Under sista dagen i London besökte vi 
först Madame Tussaud som ju är totalt 
ombyggt 2007. Kul att gå runt på ett cock-
tailparty med så många celebra personer 

även om de är gjorda 
i vax. Vi gick sedan 
den lilla biten upp till 
Regent park. Parken 
är helt otroligt fin men 
farmför allt på vår 
och försommaren, här 
finns bland annat över 
40 fält med olika rosor 
att beskåda.  Bussen 
tog oss sedan till ”Har-
rods Word” ett absolut 
måste för Anders när 
han är i London. Här 
intog vi också ”After 
Noon Tea” med Cham-
pagne. Bredvid vårt 
bord satt det en riktigt 
duktig entertainer och 
spelade för oss. Kväl-
len avslutades på sed-
vanligt sätt med en 
pubrunda. Det var ju 
sista natten i London 
med gänget. Ångmaskinerna på Tower Bridge inspekteras av Fredrika Ger-

mundsson, Ylva Rohdin samt Ebba & William Molinder.

Ola Germundsson ger Tiger Woods lite råd i 
golf, kanske skulle han behöva lite andra råd 
i stället?!
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BRIGHTON den 25 juni.
På morgonen lämnar vi så London i 
vår svenska buss. Färden går nu till 
den trevliga staden Brighton belägen 
på Englands sydkust. Vi tog ett litet 
tåg från bussen utefter stranden mot 
den berömda piren. Vädret var vackert 
men det blåste storm, hur skulle det 
bli i morgon när vi skulle ut till havs? 
Anders hade nog gjort allt för att pla-
nera allt i detalj, men vädret skulle han 
kunna råda över det också? Väl ute på 
Piren roade vi oss mycket. På kvällen 

Jonas Rohdin på Brightons strand, sekun-
den senare blev han genomblöt.

Nygamla gäster kommer tillbaka till festen, 
Tommy och Ann-Christin Mårder samt Siv och 
Clifford Helzén.

kom några gäster tillbaka till oss Tommy 
och Ann-Christin Mårder samt Siv och Clif-
ford Helzén. Helzéns hade varit på ett kort 
besök i Sverige. Clifford förklarade att de 
var tvungna att åka till Sverige för att göra 
en inteckning i sin Rolls-Royce Silver Sha-
dow, så att de skulle ha råd att följa med 
på värdens lyxigaste fartyg Queen Mary 2 
till Amerika, men hur var det nu, hade inte 
Siv sålt sin guldaffär i Saltsjöbaden för det 
ändamålet?!  Om det, får de själva berätta 
i kommande nummer av vår trevliga bul-
letin.

Ylva & ”Rose”, ser på rosor i Regents Park.
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Rolls-Royce Silver Dawn presentera-
des 1949 i första hand med sikte på den 
amerikanska marknaden. Det var första 
gången i historien som man kunde köpa 
en färdig bil med standardkaross. Därmed 
slapp man att som före kriget vänta flera 
månader på att karossfirman skulle bygga 
en kaross på Rolls-Roycechassiet man just 
hade inhandlat. Den färdiga bilen passade 
amerikanarna särskilt väl. Silver Dawn 

var i alla avseenden en Bentley Mark VI 
standard steel saloon men försedd med en 
Rolls-Roycegrill. Då hade den så gott som 
identiska Bentley Mark VI redan hunnit till-
verkats i två år. Silver Dawn infördes som 
ett komplement till Bentley Mark VI för 
dem som absolut ville ha en Rolls-Royce 
att köra själv. Rolls-Royceägare som fort-
farande höll sig med chaufför för att slippa 
köra själva kunde i stället välja den mer 

en broschyr - Jan Segerfeldt
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traditionella Rolls-Royce Silver Wraith med 
separat tillverkad kaross precis som förr.

De allra första exemplaren av Rolls-Royce 
Silver Dawn fanns bara som vänsterstyrda 
och hade rattväxel. Det var inte många 
Silver Dawn med den första versionen av 
bakparti (”small boot”) som var höger-
styrda. När sedan John Blatchley hade 
reviderat designen på bakpartiet (”big 
boot”) kom också möjligheten att få bilen 
med automatlåda. Efter att bilen hade vi-
sats på Earls Court i oktober 1953 började 
den också att säljas mer i England. Den 
tidigaste försäljningsbroschyren, en en-
kel dubbelvikt folder i svartvitt, är tryckt 
i England. Den kom ut i sitt första utfö-
rande 1949 och hade blå bakgrundsfärg 
på omslaget. Det här avbildade utförandet 
av broschyren med vinröd bakgrund kom 
året efter alltså 1950. Man använde sig av 
samma bil på bilderna. Enda skillnaden var 
att den hade ett dimljus centralt placerat 
rakt framför grillen på utgåvan från 1949 
medan det ersattes av två lampor framför 
framskärmarna på 1950 års utgåva. Pris-
lappen på den färdiga bilen visade £ 2 750 
men det gällde fortfarande bara för köp på 
export och således exklusive skatter. 

Förmodligen användes den här reklamfol-
dern främst av bilförsäljarna i USA. Jag har 
också köpt broschyren från USA på senare 
år.
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GJØR DET SELV - styreoljekjølerlekkasje
Har du aldri hørt om styreoljekjølere så 
stiller du i samme kategori som under-
tegnede. 

Her er forklaringen på hva en styreolje-
kjøler er: Noen biler har såkalt styrekraft-
forsterker, et system som gjør det lettere 
å dreie på rattet enn om alt skulle gjøres 
med rå muskelkraft. Oftest er dette et 
hydraulisk system som er fylt med såkalt 
“girolje”, dvs. en rødfarget olje som bru-
kes i automatgirkasser og altså i servosty-
ringssystemer. Oljen i styresystemet skal 
ikke bli for varm og derfor er den koplet 
til en liten radiator. Dette er styreoljekjø-
leren. 

Rød olje på garasjegulvet er altså et tegn 
på at girkassen eller styringen lekker. Hvis 
flekkene ligger langt fremme, under ra-
diatoren, tyder alt på at det er styresyste-
met og ikke girkassen som er lekk. Styre-
oljekjøleren er plassert rett over den store 
radiatoren som motorens kjølevann pas-
serer gjennom. Begge disse radiatorene 
sitter rett bak den ikoniske grillen på våre 
biler. For å komme til må grillen demon-
teres og bilen blir seende noe redusert ut. 
Selve grillen sitter i noen få store bolter 
som lett lar seg fjerne straks panseret er 
åpnet.

Her ser man at det har rent olje nedover 
hovedradiatoren, på høyre side bak viften. 
Under styreoljekjøleren er det et lite kar. 
Når karet er fullt av olje, renner det over 
både på høyre og venstre side.

Når man ser bildet over tenker man at det 
er styreoljekjøleren i seg selv som er lekk 
og man vil ofte se seg om etter en ny. I 
dette tilfellet var det imidlertid tilkoblings-
slangene mellom kjøleren og tilførselsrø-
rene som ikke var tett. Derfra hadde det 
rent olje ned i karet og, da det ble fullt, 
derfa og nedover hovedradiatoren. 

For å komme til med verktøyet er det nød-
vendig å demontere den platen som ses 
over de to radiatorene. Dette er gjort en-
kelt nok med standard skruer og verktøy, 
men er litt kinkig fordi det er festet en del 
ledninger i delen og den skal helst fjernes 
uten å skade lakken på bilen. Er man to vil 
denne jobben gå lett på fem minutter.

Nå må slangene av rørene. De sitter hardt 
og derfor trengs noe lirking. Det kan være 
en fordel å være to personer når denne 
jobben skal utføres. De nye slangebitene 
går imidlertid lett på.

Tips: bytt for all del begge slangene når du 
først står der med demontert grill, selv om 
bare en er lekk.

Jeg monterte nye (ikke originale) slang-
eklemmer samtidig.

Jeg synes Redwin fortsatt har noe ma-
jestetisk ved seg, selv uten grill. Min 
kone derimot, har lagt ned forbud mot 
å vise seg offentlig uten grill før mør-
kets frembrudd.
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GJØR DET SELV - styreoljekjølerlekkasje

Man ser den lekke, våte, koblingsslangen.

Her ser en også at det har rennt noe fra 
lekkasjepunktet og nedover hovedradiato-
ren. 

Selve slangene koster en bagatell hos din 
bilrekvisitabutikk. Om man vil ha tette, 
men uoriginale slangeklemmer, kan man 
kjøpe nye slangeklemmer også. 

Tips:Husk å plassere skruklemmene slik at 
skruehodene peker rett fremover. Da kan 
de strammes med en skrutrekker forfra, 
selv når grillen er remontert. 

Monter platen over radiatorene og remon-
ter grillen, som i mellomtiden er pusset, 
og vips, ingen flere røde oljeflekker.

Hilsen den stolte førstegangs-mekaniker

text o bild: Hans Edvard Sunde

Michael Andersson, Bil & Maskin KB tel 08-54354376
Besöksadress Björnhuvudvägen 10, 184 91 ÅKERSBERGA

Öppettider Må-To 8 - 17, lunch 11.30 - 12.30

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.
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Clint Eastwood har regien i filmen Gran 
Torino, der han selv spiller hovedrollen.

Eastwood spiller her en gammel mann 
med et hjerte for en gammel bil. (Er det 
noen som kjenner seg igjen?)

Filmen er verd å se i seg selv, men har 
også et klimaks for bilelskere.

Uten å røpe alt om handlingen, kan røpes 
at mye dreier seg om bilen og jeg svede 
i kinostolen under sluttscenen der hoved-
personens testament leses av en noe brydd 
advokat, lett beskjemmet over utrykkene 
som er brukt i testamentet. For oss er det 

selvsagt avgjørende hvordan klenodiet, en 
Gran Torino fra 1972, behandles.

”Dersom, og bare dersom, du klarer å be-
handle bilen med respekt og aldri maler 
den med grusomme eldflames på siden, 
påsetter den horrible ”five-spokes”-felger, 
kutter av den taket, eller påmonterer en 
av disse satans vingespoilerne bakpå, er 
bilen din!”

Til skrekk og advarsel:
Her har testator ikke vært like nøye med 
betingelsene og den unge håpefulle har 
gått fullstendig bananas med den stolte 
Clouden.

FILM: Clint Eastwood i Gran Torino
Tekst: Hans Edvard Sunde
Foto: PistonHeads.com
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ÄNNU EN GAMMAL GODING SÅLD PÅ 
AUKTION

För bara något år sedan såldes den äldsta 
Rolls-Royce 10 HP 1904 för rekordpris. Nu 
var det dags igen.På Bonhams auktion i 
London den 7 december 2009 bjöds ut en 
Rolls-Royce Light 20 hp från 1906, chassi-
nummer 40520. Bilens hela historia är 
känd från 1906 till idag. Värderingen var 
satt till £ 400 000 till £ 600 000. Bilen kom 
från en numera avliden samlare, Thomas 
Love. Det märkliga med bilen är att den i 
princip saknar en riktig kaross. Den såldes 
ändå för £ 400 000 vilket blir £ 
441 500 för köparen att betala 
inklusive avgifter. 

Detta är alltså en av de tidigas-
te Rolls-Roycebilarna som har 
överlevt. Det här året 1906 bil-
dades företaget Rolls-Royce Ltd 
formellt och de första fyra olika 
modellerna 10, 15, 20 och 30 hp 
(och en V8) ersattes alla av en 
enda modell, Rolls-Royce Silver 
Ghost, världens bästa bil. Av 40 
tillverkade 20 hp finns bara två 
kända överlevande exemplar. 
Den andra bilen är från 1905 

och har chassinummer 26350. Den är mer 
känd och ägdes av Stanley Sears i många 
år. 20 hp som har en fyrcylindrig motor på 
4 000 cc kunde fås som Heavy (21 st) el-
ler Light (19 st). Lightversionen var 35 cm 
kortare i hjulbasen och chassivikten var ca 
675 kilo mot ca 750 kilo för Heavy. Model-
len tillverkades bara 1905 och 1906.

Bilens historia börjar egentligen redan 
den 25 oktober 1905 när bilen beställdes. 
Den 7 november 1905 betalades hand-
penningen på £ 50. Bilen skulle enligt vad 
som överenskommits vid beställningen 

1906 ROLLS-ROYCE LIGHT 20 HP
text: Jan Segerfeldt
bild: rrec.co.uk
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levereras till Midlands Counties Motor Ga-
rage på Alfreds Place, Granby Street, Lei-
cester, som var en av de tidigt utsedda 
agenterna för Rolls-Royce. Karossen skul-
le byggas hos Barker & Co Ltd på South 
Audley Street i London och skulle vara av 
den då mycket populära öppna typen Roi 
de Belge. Den skulle vara grönlackerad. 
När chassiet var klart levererades det till 
Barkers den 5 mars 1906. När bilen var 

färdigbyggd den 3 maj 1906 kördes den 
till Rolls-Royce nya huvudkontor på 14/15 
Conduit Street i London. Fakturerat pris 
var £ 665. Det dröjde med registreringen 
av bilen ända till den 24 juni 1907 då den 
fick numret AF274. Vi hoppar nu snabbt 
vidare till året 1939 när Stanley Sears hit-
tade den då 33 år gamla bilen i form av 
ett nästan komplett renoveringsobjekt. 
Han hade då samtidigt den ett år äldre 20 
hp:n 26350, som han valde att restaurera. 
För att kunna färdigställa den använde han 
delar från båda bilarna. Den renoverade 
bilen försågs med en nytillverkad kaross, 
som var en kopia av den berömda täv-
lingsbil som Charles Rolls hade tävlat och 
vunnit med i The Tourist Trophy race 1906. 
Under tiden fick reservdelsbilen 40520 stå 
kvar i sitt nedmonterade och dåliga skick 
och nu var den alltså ytterligare berövad 
på  några av sina originaldelar. 

Hela Stanley Sears Collection av fina tidiga 
Rolls-Roycebilar såldes 1983 och 40520 
köptes då av Thomas Love som började 
försöka nytillverka sådana delar som sak-
nades, vilket var både komplicerat och 
krävde stort tekniskt kunnande, eftersom 
motsvarande originaldelar inte fanns att 
utgå från. I september 1995 var bilen så 
långt färdig att den kunde framföras på 
vägen igen och fick sin godkända registre-
ring AF274 tillbaka. Thomas Love byggde 
nu också en slags nödkaross som han lik-
nade vid de testkarosser som ofta använ-

des av Rolls-Roycefabriken själ-
va på sin tid när de testkörde 
nya prototyper. Det är den enkla 
karossen som sitter på bilen 
än idag. Det blir en grannlaga 
uppgift för bilens nya ägare att 
försöka göra en korrekt replica-
kaross av den som Barker & Co 
gjorde 1906.

Varifrån har jag fått all denna 
information? Jo givetvis från 
den mycket förnämliga Rolls-
Royce Enthusiasts Clubs hemsi-
da (www.rrec.org.uk)! Där finns 
ännu mer detaljer om bilen för 
den vetgirige.

1906 ROLLS-ROYCE LIGHT 20 HP 1906
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Rolls-Royce har nu 
avslöjat sin försälj-
ningsstatistik för 
2009. Man hade kun-
nat befara att med 
den recession som 
har varit i världen på 
grund av finanskriser 
och djup lågkonjunk-
tur så skulle Rolls-
Royce försäljning av 
nya bilar sjunka som 
en sten. Nu visar det 
sig att Rolls-Royce 
Motors har haft ännu 
ett framgångsrikt år. 

Så här ser siffrorna 
ut för antalet sålda 
nya Rolls-Roycebilar 
för hela verksam-
hetsåret 2009: totalt 
1 002 stycken.

Sortimentet har omfattat sammanlagt 
fem olika modeller: Phantom, Phantom 
EWB, Phantom Drophead Coupe, Phantom 
Coupe och Ghost. Det var de fyrdörrade 
Phantom som sålde bäst, dryga tredjede-
len av totalen, men man hann också le-
verera 150 stycken av den nya modellen 
Ghost i december, vilket naturligtvis för-
bättrade statistiken betydligt. 

Man får intryck av att det var viktigt för 
att kunna redovisa en snygg försäljnings-
statistik för året 2009 att man fick med 
även nya Ghost. Det kan nog ifrågasät-
tas om dessa 150 bilar verkligen var klara 
för leverans innan årsskiftet. När jag ta-
lade med bilförsäljarna i London i novem-
ber fick jag beskedet att det inte kommer 
att finnas några klara Ghostbilar förrän i 
början på 2010. Å andra sidan är i så fall 
Rolls-Royce inte ensamma att laborera 
med försäljningsstatistiken vid årsskfiten, 
det förekommer hos alla biltillverkare. Det 
är naturligtvis en definitionsfråga när en 
bil ska anses såld. En del bilföretag tycker 
det räcker med att de kan ange ett be-
stämt chassinummer för en bil så finns 

den även om den 
ännu inte har hun-
nit sättas ihop på 
tillverkningslinan. 

Från Rolls-Royce 
Motors framhåller 
man också att de 
flesta bilarna som 
har sålts har haft 
inslag av så kall-
lad bespoke, dvs 
de har varit indi-
viduellt och speci-
ellt extrautrustade 
vilket ofta fördyrar 
totalpriset betyd-
ligt. Enligt Tom 
Purves, CEO Rolls-
Royce Motors, har 
denna starka pre-
station att behålla 

och stärka sin position bland de absoluta 
lyxbilarna i världen, trots ett så besvärligt 
ekonomiskt klimat för bilbranschen i stort, 
sin främsta grund i en mycket yrkesskick-
lig och starkt målmedveten personal. När 
man gick in i det nya året 2010 hade man 
beställningar på nya bilar så att hela pro-
duktionen fram till april redan är såld.

Det har nyligen meddelats att Tom Purves 
ersättare är utsedd. Torsten Müller-Ötvös 
inträder från slutet av mars i år som Chief 
Executive Officer för Rolls-Royce Motors 
medan Tom Purves stiger av med ålders 
rätt efter 25 år i BMW-koncernen, trots 
att han bara varit CEO för Rolls-Royce se-
dan juli 2008. Även om han rekryterades 
från BMW för posten som CEO så har han 
genom alla år haft en särskild känsla för 
Rolls-Royce för han började faktiskt i fa-
briken i Crewe som ung ingenjör 1966 och 
gick över till BMW först 1985! 

Torsten Müller-Ötvös har 20 år hos BMW 
och ansvarade bland annat för den lyckade 
lanseringen av den nya Minin för några år 
sedan. BMW-folket verkar veta hur man 
lyckas i affärer, förhoppningsvis gäller det 
även med nya Rolls-Roycebilar.

ROLLS-ROYCE HÅLLER STÄLLNINGARNA

Jan Segerfeldt



	

Veteranforsikring Danmark
”Vi	sætter	pris	på	sjæl	og	charme	…”

Præmieeksempler	for	klassiske	køretøjer	fra	
1976	til	og	med	1983:

	 Dagsværdi	 Ansvar	+	kasko	 Ansvar
	 25.000	 	1.323		 452
	 75.000	 	1.927		 452	
	 125.000	 	2.374		 452
	 175.000	 	2.817		 452
	 225.000	 	3.240		 452
	 275.000	 	3.712		 452
	 325.000	 	4.289		 452
	 375.000	 	4.863		 452
	 400.000	 	5.143	 452
	 475.000	 	5.893		 452
	 o.s.v.	
	 Selvrisiko	 kr.	3.988	 kr.				0

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

Veteranforsikring Danmark	 	 	 	

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

Veteranforsikring	Danmark	er	en	nicheafdeling	i	Thisted	Forsikring	g/s

Præmieeksempler	for	veteranbiler	og		motorcykler	
fra	1975	eller	før:

	 Dagsværdi	 Ansvar	+	kasko	 Ansvar
	 25.000	 	538		 199
	 75.000	 	783	 199
	 125.000	 	965		 199
	 175.000	 	1.145		 199
	 225.000	 	1.317		 199	
	 275.000	 	1.509	 199
	 325.000	 	1.743		 199
	 375.000	 	1.977		 199
	 400.000	 	2.091		 199
	 475.000	 2.396	 199
	 525.000	 2.679	 199
	 o.s.v.	
	 Selvrisiko	 kr.	1.330	 kr.				0
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ROLLS-ROYCE WRAITH 1939
Touring Limousine by H J Mulliner design No 4628

Denna Rolls har varit i Sverige i många år och har nu blivit till salu. Den kommer tro-
ligen att säljas i England i juni, men chansen finns fortfarande att någon här i landet 
vill ta över den. Den kommer inom kort finnas för visning i mitt garage i Saltsjöbaden. 
Har du intresse av att denna ovanliga modell (491 tillverkade varav 62 Mulliner) skall 
få stanna kvar i Sverige så ring mig och boka tid för visning. Lägg därefter ett bud så 
får vi se om Du får den.

Tekniska data:
Motor, rak 6-cylindrisk toppventil cross flow, 89 x 114 mm = 4,257 liter. RAC rating 
29,4 hp, sannolikt 125 bhp, Stromberg DC42 förgasare, 6-lagrad vevaxel, batteritänd-
ning Delco Remy. Dubbla SU elektriska bensinpumpar. Justerbara stötdämpare.
Övrigt:
Hjulbas 11´4”, spårvidd fram 4`10,5”, bak 4´11,5” Separat framfjädring med spiral-
fjädrar, stel bakaxel semi elliptic, servomekaniska trumbromsar, koppling Borg and 
Beck enkel torrlamell, 4 växlar + back, 1:an ej synkroniserad. Totallängd 16´11” bredd 
6´2”. Vikt ca 38 cwt. Tank 81 liter. Däck 6,50 X 17´

För vidare information ring Tommy Strömberg, tel 0705 17 18 77

MEDLEMSANNONSER
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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, cloud1@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

Bestyrelsen RREC Danish Section

Den norske seksjonens styre og funksjonærer

„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“

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

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

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

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

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

Styreleder Åge Antonsen
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
Niels@nokadesign.no 

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 



Den norske seksjonen:

Jens B. Relling, P.B. 1297 Vika, 0111 Norway
Bjorn Morten Wold, Asperholen 123, 4329 Sandnes, Norway
Espen Thoemt, Dyreveien 133 c, 1525 Moss, Norway

Vi ønsker velkommen til teknisk seminar og sommerrally.

Svenska sektionen

Jan Näslund, Fläderbacken 4, 891 78 BONÄSSUND, Rolls-Royce Silver Spur 1987
Per-Olof Persson, Kaggensgata 13 392 32 KALMAR
Bo Viktorsson, Höjdvägen 8 135 52 TYRESÖ, Rolls-Royce Silver Spirit III
Leif Forsberg, Fridhemsgatan 84 854 61 SUNDSVALL, Bentley T II Std Saloon

Vi önskar Er hjärtligt välkomna i klubben och hoppas att vi ses på några av 
klubbens arrangemang

Den danske Sektion

Vi vil byde velkommen til nye medlemmer:

Bent Pedersen, Havgårdsvej 23, 9440 Aabybro
Jens Østen, Gullev Byvej 40, 8850 Bjerringbro
Erik Wendelbo Nielsen, Odinsvej 5, 3460 Birkerød

Vi ønsker Jer velkommen i klubben, og håber I må få stor glæde af 
medlemskabet.
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PASCO AB TAR GÄRNA INBYTEN

 
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

Bentley Mark VI 1952, Freestone & Webb. 
Vinröd och silver med vacker beige skinnkläd-
sel samt fantastiskt vackra bord i baksätet. 
Tillverkad i aluminium i endast ett fåtal exem-
plar. 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 skinnin-
redning. 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

Maserati Royale 1989, Grafitmetallic med vacker 
magnolia skinnklädsel. Obs! Endast körd 1 900 mil. 
En alldeles unik bil, som tillverkats i endast 48 exem-
plar, helt för hand för stadsöverhuvuden och perso-
ner 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 över-
växel. 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 
mörkgrön piping och mörkgröna mattor. En 
mycket vacker bil i ett utomordentligt gott 
skick.

Rolls-Royce Phantom II 3-position drop head by 
Ranalah. Gräddfärgad med vacker skinninteriör i 
oxblod. Unik 2-dörrars Rolls-Royce, som vunnit 
Concour d´Elegance bland 500 bilar. Endast 2 
tillverkade. Bilen har genomgått en 4 000 tim-
mars nut and bolt restoration.
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