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Omslagsbild

En vacker miljöbild frånVätternrallyt med An-
deres Björkmans vackra 25/30 HP från 1936 
framför en tidstypisk lanthandel från samma 

tid, eller.... 

Får man önska våra medlemmar en skön som-
marsvalka vid havet med önskan om en god 

seglats mot kända mål

RREC tar inget ansvar för annonser och 
dess innehåll

Bäste medlem!

Sedan sist har vi hållit årsmöte i strålande vack-
ert väder på Gyllene Uttern. Får jag börja med 
att tacka för förtroendet att fortsätta som ordfö-
rande i vår fina klubb. Jag ber också att få tacka 
avgående ledamöter – Jan Möller, Kent Sävåsen 
och Gunilla Lennström för gott samarbete och 
fina insatser, och hälsa nya ledamöterna – Anders 
Malmqvist, Jan Segerfeldt och Robert Nironen 
hjärtligt välkomna i styrelsen. 

Moderklubbens Club Conference i The Hunt 
House är en av årets viktigare aktiviteter där vi 
som sektion har möjlighet påverka framtiden i vår 
ärorika klubb. Kalle Giertz rapporterar om detta 
längre fram i denna bulletin. Det har under se-
nare år varit litet si och så med ledningens skötsel 
av moderklubben, men årets konferens kan för-
hoppningsvis gå till historien som en vändpunkt. 
Vi var dock tvungna att acceptera en höjning av 
medlemsavgiften, som vi emellertid har kunnat 
begränsa till 100 kr kommande år (dvs till 850 kr 
per år), vilket beslutades på årsmötet. Tack vara 
generösa bidrag från annonsörer och donatorer, 
vilket vi hoppas kunna utveckla ytterligare, kan vi 
förhoppningsvis hålla medlemsavgiften på denna 
nivå framöver. 
Och för den pengen är Du medlem i en av de fi-
naste bilklubbarna i världen med tillgång till det 
fantastiska klubbhuset The Hunt House, det ena-
stående arkivet med tillverkningshandlingar på 
alla RR-tillverkade bilar, tekniska seminarier i 
England och Sverige, trivsamma träffar med lika-
sinnade och - inte minst - de engelska och svenska 
bulletinerna!

Det är denna klubb som firar 50 årsjubileum den 
12 augusti. Boka in datumet, häng med att fira 
detta! Vi återkommer med detaljer.

Väl mött på vägarna, och 
kör försiktigt!

Göran 
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Ord från vår redaktör - 
Jan Segerfeldt
Du kanske inte har märkt det så tydligt ännu 
att RREC Svenska sektionen just har fått en ny 
redaktör. Men jag är övertygad att du kommer 
att märka det efter hand.

Vår förre redaktör Jan Möller har nu överläm-
nat arbetet med att troget och kunnigt leverera 
ett nytt nummer av den svenska Bulletinen fyra 
gånger per år så som han har gjort de senaste 
åren. Det är väl inte undgått någon vilken upp-
ryckning i kvalitet den svenska Bulletinen har 
genomgått under Jan Möllers regim. Samtidigt 
har omfånget på tidningen ökat och vi har fått 
ett snyggt färgtryck. Jan Möller har lagt ned ett 
storartat arbete som han ska ha mycket beröm 
för. Han har lovat att inte överge oss helt, så det 
kan nog bli en och annan intressant artikel av 
Jan Möller framöver. Tack och lov!

Så nu kommer jag och ska ta över efter en sådan 
gigant. Hur ska jag kunna leva upp till detta?

Jag inser att jag inte kan göra allt på samma sätt 
som han gjorde. Därför kommer den nye redak-
tören förmodligen inte att märkas lika mycket. 
Det kan hända att jag vill förändra designen 
något på Bulletinen och satsa mer på att göra 
den mer bildmässig på bekostnad av textutrym-
met. Till exempel kommer jag inte att ha någon 
stående spalt som Redaktören har ordet (med 
undantag för den här gången). Däremot kom-
mer jag till exempel att försöka skriva enskilda 
”seriösa” artiklar med nedslag i delar av Rolls-
Royce och Bentleys historia.  Om ni håller med 

mig om att det är roligt att läsa om sig själv från 
träffar man varit med på eller att få veta mer om 
medlemmarnas egna bilar och deras bakgrunds-
historia, så kommer jag att samla in underlag 
för att kunna publicera artiklar typ ”Cars and 
their owners” i kommande nummer. Jag hop-
pas kunna förse mina skriverier med lämpliga 
bilder, till exempel bilder ur originalbroschyrer 
eller gamla foton från tidigare ägares arkiv men 
självklart också nytagna egna färgbilder från 
årets rallyn och träffar. 

Men det allra roligaste tycker jag ändå är att få 
in färdigskrivna artiklar från er medlemmar så 
att undertecknad redaktör bara kan luta sig till-
baka och ta det lugnt i förvissning om att Bul-
letinen på detta sätt garanterat får ett rikt och 
intressant innehåll som avspeglar exakt det som 
medlemmarna själva vill ha! Jag vet att det finns 
massor av skrivarglädje hos er alla som behöver 
släppas loss och delas av oss andra. Så kom igen 
och dela med dig av dina intryck och idéer om 
klubben, Rolls-Royce- och Bentleybilarna eller 
bara tyck till om det du anser är det som mest 
fascinerar dig med att vara med i en av världens 
bästa bilklubbar! 

Det ska givetvis inte vara svårt att få framföra 
vad man tycker om klubben. Man kan vända 
sig till vem som helst i styrelsen om man har 
några viktiga synpunkter på verksamheten. Det 
ska givetvis också finnas plats för insändare i 
Bulletinen. Kanske har du synpunkter på de 
senaste förändringarna av bulletinen? Enklast 
är att maila mig på jan.segerfeldt@goteborg.bo-
stream.se .

Ha en skön sommar!

LEDAREN

Vi hälsar Fiona Östlund, 6 år, hjärtligt välkommen som 
Svenska Sektionens allra första Juniormedlem. Fionas pappa 
anmälde henne som medlem omedelbart efter att årsmötet 
beslutat följa moderklubbens nya giv för att föryngra med-
lemskåren. Tills man fyller 20 år kan man bli juniormedlem. 
Årsavgiften är halva ordinarie och ingen inträdesavgift. Vi 
välkomnar alla unga som är intresserade av Rolls-Royce och 
Bentley bilar att ta vara på denna chans! 

Vår första juniormedlem



5	-	RREC	SWEDISH	SECTION

KOMMANDE EVENEMANG
Luncherna i Göteborg fortsätter, fortfarande på Elite Park Avenue och adressen är som tidigare 
Kungsportsavenyen 36-38. Vi startar sista tisdagen i augusti (28/8) kl 12.00

Liksom luncherna i Stockholm:  Första måndagen varje månad kl 12.30 på Restaurang Stallet, Tek-
niska Museets Lunchrestaurang (Mueseivägen 7, Djurgården). Nästa gång 3 september kl 12.00

15-17 juni 2007
Moderklubbens 50 års jubileums ANNUAL RALLY, Kelmarsh Hall 

22 juli 2007
GARDEN PARTY för 40 års-medelmmar, The Hunt House, Paulerspury 

12 augusti 2007
Wheels on Road – vi firar RREC 50 års jubileum över hela världen.  Lokala träffar planeras på flera 
håll i Sverige. Se vidare på vår hemsida www.rrec.se. Vill Du hjälpa till att arrangera en lokal träff så 
hör av Dig till Göran Berg, tel 0708-108118, e-mail goran.berg@rrec.se  

21-25 september 2007
RREC EURO Rally, Bad Saarow (några mil sydost om Berlin). Vi arrangerar gemensam tillresa, sam-
ling torsdag kväll 20 september på Nötesjö Wärdshus, 25 minuters resa till färjan i Trelleborg, som 
avgår fredag 08.15 till Sassnitz. Mer info: Håkan Johansson, tel 0705-905558 eller e-mail hj@nvbk.se  

27-30 september 2007
Skördefest Rally på Öland. Stort  evenemang i samband med Ölands Skördefst med nattrundtur 
och trevlig dagtur med våra bilar till trevliga ställen på Södra Öland. Vi övernattar på Hotell Skan-
sen i Färjestaden. Svante Runberger och Johan Arnell arrangerar. Detaljerat program på hemsidan. 
Anmälningstiden har utgått men plats kan finnas vid återbud. Är Du intresserad, kontakkta Svante 
Runberger tel 031-146306, e-mail svante.runberger@swipnet.se 

ÅHAGA-PROGRAMMET
Vår medlem Lennart Rosengren har vänligen att inbjuda våra medlemmar till konsertprogrammet 
i Åhaga, Borås. Kom med till Åhaga och bli kulturella och träffa andra musikintresserade RREC-
medlemmar.

Tisdag 25 september 2007 
Middag och symfonikonsert på Åhaga i Borås med start kl 18.00
Borås symfoniorkester. Dirigent Joachim Gustafsson. och gitarrsolisten Magnus Gutke framför Rod-
rigues älskade gitarrkonsert ”Aranjuez”. Programmet innehåller även Sibelius tondikt ”Finlandia” 
samt Dvorak symfoni nr 9 ” Nya Världen”  
Pris  middag ca 275.-, Borås Symfoniorkester bjuder RREC-medlemmar på denna konsert
Anmälan till middag och konsertbiljett till Åhaga, tel 033-13 15 10

Tisdag 20 november 2007
Barbara Hendricks & Mozart på Åhaga 
Jubileumskonsert med Borås symfoniorkester och världsberömda sopranen Barbara Hendricks, di-
rigent Joachim Gustafsson.
Pris konsert 395.-/495.-/595.-, biljetter bokas på Borås Turistbyrå, tel 033-355 355 eller www.ticnet.se 
Konserten startar kl 20.00 
Middag slutsåld och endast ett fåtal biljetter kvar
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Vätternrallyt med årsmötet 2007
Text Barbro Hiderström. Foto Svante Runberger, Göran Berg.

I år gladdes Kjell och jag åt att resan till årets 
RREC-träff var förlagd så nära, bara 15 mil he-
mifrån. Den tidiga våren gjorde att det var ett 
fagert försommarlandskap vi åkte genom, un-
derbart vackert trots att molnen hängde tungt 
över oss. Vi vågade inte chansa att åka öppet.
Vid framkomsten till Gyllene Uttern välkomna-
des vi av Rallygeneralen Håkan Johansson och 
anvisades uppställningsplats. Vi checkade in på 
hotellet och hälsade på nya och gamla medlem-
mar i klubben.

Redan klockan 18.30 var det dags för årmötes-
förhandlingar, som kunde avslutas vid 8-tiden.
Göran Berg ledde vant och rappt mötet, som 
genomsyrades av en positiv anda. Den enda 
livliga diskussionen uppkom ang. den höjda 
medlemsavgiften till moderklubben och deras 
sätt att styra densamma.

Kvällens höjdpunkt blev den enorma Barbeque-
buffé, som dukats upp. Vi lät oss väl smaka av 
allt det goda. Vädret gjorde att vi satt inomhus.

Efter frukost på lördagen åkte vi den gamla 
vägen genom vackra dalar och sjöar  till Hus-
qvarna Fabriksmuseum.. Vi blev väl mottagna 
och med Håkans fiffiga indelning i tre grupper 
redan vid fredagens buffé, fick vi var sin guide. 
Det var mycket imponerande, att se hur många  
olika produkter som tillverkats under alla år 
produktionen var igång. Många av prylarna 
vi såg, kände vi igen sedan tidigare. Det blev 
en tillfällig nostalgitripp som gladde oss. Tiden 
gick fort och det blev dags för lunch på Kroa-
torpet. 
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VÄTTERNRALLYT

Vid avfärd därifrån hände det, 
som man inte räknar med. När 
Kjell lade in en växel för att åka 
iväg, så hände ingenting. Det hade 
blivit något fel med drivningen till 
ett bakhjul. Det är första gången 
under alla de 15 år vi kört med 
”Lilla Gubben”, som något sådant 
här hänt. Vi kallar bilen för ”Lilla 
Gubben” för den har chassinum-
mer GUB16.

Tur i oturen var ju, att det 
hände på parkeringsplatsen, 
så att bärgningsbilen hade 
svängrum, att få upp bilen på 
flaket för transport till Troll-
hättan och Anders Rohdins 
Verkstad. 
Kjell och jag fick fortsätta vår 
färd med Karl G och Gunilla 
Giertz, som välvilligt ställde 
upp. Det är vi mycket tack-
samma för. 
Vi fortsatte genom det vack-
ra landskapet till Björkenäs 
Mopedmuseum. Där finns 
alla moped-märken, som till-
verkats från starten 1952 re-

presenterade, tillsammans med 
andra föremål. Museet är inrett 
på höskullen i en ladugård. Här 
blev det också många nostalgi-
minnen, speciellt för de manliga 
deltagarna.
Under rundturen fanns kluriga 
frågor att besvara, som ingick för 
inteckning i klubbens vandrings-
pris. Som avslutning på turen, 
skulle man avgöra hur långt bilen 
kommer när hjulen rullat tre varv, 
ganska svårt men roligt. 
Som en extra bonus innan kväl-
lens gemensamma måltid, bjöds 
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VÄTTERNRALLYT
vi på en improviserad konsert 
i hotellets kapell, som låg en 
smal trätrappa ner under jord. 
Vi fick njuta av vår egen mu-
sikprofessor Ralph Gustafsson, 
som spelade vackra brudmar-
scher och andra stycken på 
kyrkorgeln. Det blev en min-
nesvärd och njutbar stund i 
stillhet.
Kvällens övningar började i 
foajén med ett glas champagne 
och mingel, för att senare fort-
sätta med supé och prisutdel-
ning.

Menyn för kvällen var:

Förrätt:
Sill, ål & laxkomposition
 

Varmrätt:
Tournedos med ankleeversky, 
vårlök & rostade grönsaker
 
Efterrätt:
Polkagrisparfait m Kardemum-
masirap

Inteckningen vanns i år av Eri 
Heijligers, som uttryckte oro över 
transporten till England. Många 
fina priser, som skänkts av Anders 
Rohdin m fl., erhölls av oss andra, 
som utmärkt sig väl i tävlingen.  En 
underbar kväll med god mat och 
vin i glada vänners lag.

På söndagen fanns det två program 
att välja på, dels en utflykt till Vi-
singsö och dels en titt in i André-
museet i Gränna.

Eri mottar vandringspriset ur Cliffords hand

Vyer från Visingsö
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VÄTTERNRALLYT

SWEDISH DELIGHT

Every single moment of our stay in Sweden was a delight.
From the moment Annie and I were met by Håkan (Johansson) at Göteborg Airport until we 
were taken back again after a glorious weekend at Gyllene Uttern!  
An overnight stay at Fars Hatt in Kungälv was a bonus, after which Håkan  kindly took us up 
to Lake Vättern, picking up another “foreign” Swedish Section member en route, Justin An-
derson (I think he should really put another “s” in his name – it might help finding a Swedish 
bride….)
My memories of Gyllene Uttern go back to 1982 when I organised a Rally staying there and 
every time it never disappoints me, stunning scenery, good food and a wonderful building!
This time the pleasure was added by meeting so many old friends and making new ones.
We were both overwhelmed by Swedish hospitality, as usual.
The AGM, the actual purpose of my visit, went smoothly and I think I managed to answer all 
questions to the satisfaction of the gathering.
It was great to see both “Best Section” trophies proudly displayed, they could not have gone to 
a better Section of the RREC.
Saturday saw Annie and I being wafted along in Göran Berg’s Silver Wraith, the comfort being 
added by picnic tables on which I could answer the questions (with some help –they were in 
Swedish!) of the quiz ably put together by Håkan.
The visit to Husqvarna made us realise how little we know of the multitude of quality products 
which come out of their factory and in the afternoon we also found out how many mopeds you 
can put in a Swedish shed….
It was excellent seeing Kent Sävåsen’s  Phantom II chassis on display which he kindly brought 
in a truck – making us realise that there is also some serious work being done on old motor cars 
outside the UK, I wish he luck and am sure he will continue at the same level of excellence it 
showed.
A truly wonderful tour was followed by an excellent gala dinner ( I must learn the words of 
Helan går!)
The usual visit to Johnny Häggström’s Finnish Bar ended in having to find the entrance of the 
hotel while it was spinning around – one of those beers must have been off !
Sunday on Visingsö was a trip to remember, adding to our knowledge of Swedish history and 
geography – thank you Håkan for taking us there.
Sadly it meant that after that we had to go back to Blighty but at least I managed to get a pytt i 
panna in Kungälv before boarding the plane!

Thank you, on behalf of Annie also for giving us such a wonderful time in Sweden.

Eri

Not: “Blighty” är gammalt slangutryck  från första varldskriget, betyder “hemlandet England”

Nedan, Eri´s inlägg vid årsmötet, som vi väljer att inte översätta för att det skall ha kvar sin speci-
ella prägel. Vi har även gjort detta när det gäller RREC:s nya ordförande Suzanne Finchs inlägg på 
annan plats i denna Bulletin (sid 44)
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Födelsedagskalas på HÄRINGE SLOTT
text och bild Göran Berg

Häringe Slott 20 maj 2007

Rolls-Royce Silver Wraith med chassinummer 
LFLW89 levererades för precis 50 år sedan till 
sin första ägare, den svenske finansmannen, 
Electrolux skapare och donatorn Axel Wenner-
Gren.

Som nuvarande ägare till 
denna bil tyckte jag det var 
lämpligt att fira detta jubi-
leum, och var kunde man 
göra det bättre än på Häringe 
Slott, som Axel Wenner-Gren 
köpte 1934. Många såg Axels 
bil med registreringsnumret 
A85 färdas från familjens bo-
stad i Stockholm till Häringe 
även efter Axels död 1961, då 
hans änka Marguerite fort-
satte att bruka både bilen och 
slottet. 

Hela 48 medlemmar slöt upp 
till detta subscriberade kalas 
som inleddes med lunch var-
på följde en guidning runt 
slottet med berättelser om 

dess  månghundraåriga historia och Axel och 
Marguerite Wenner-Gren i synnerhet, initierat 
och engagerat framfört av Stefan Holmgren. Ett 
särskilt tack till vädergudarna som ordnat det 
mest förträffliga sommarväder denna söndag.

Samling framför slottet

A85 hemma igen
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TEMA JUBILARER - HÄRINGE SLOTT

Vår engagerade guide Stefan 
Holmgren med porträttet av Axel 
Wenner-Gren

Slottet från sjösidan med simbassängen som Tor-
sten Kreuger lät anlägga på 1920-talet

I nästa nummer av bul-
letinen kommer jubilaren 
sjäv att berätta om sina 
första 50 år på svenska 
mark.

John Lindberg, Rolls-Royce försäljare på 60-70 talet, 
berättar om svunna tider

Andäktigt lyssnande medlemmar 
hör Stefan berätta om det magnika 
skåpet som byggdes på plats 1929 
av 6 tyska snickare



Jag har härmed nöjet att erbjuda mina tjänster för renovering av äldre bilar. 
Genom mitt intresse för detta bilmärke kombinerat med mitt yrkesval har jag 
både kunskapen och noggrannheten som krävs för att slutresultatet ska bli 
till glädje för ägaren. Några exempel på arbeten:

• Kompletta ”chassi” renoveringar

• Lackering

• Förmedlar återuppbyggnad av träkarosser

• Byte till nytt men ändå tidsenligt korrekta elsystem

• Ytbehandling av muttrar skruvar mm

• Glas och sandblästring

• Besiktning av bilen innan köp till fördel för både köpare och säljare

• Förmedling av reservdelar, ”missing parts” från England och USA

• Polering av rostfritt, aluminium mm

Läs mer på www.selfsystem.se

Self System AB

”The Work Shop”

Kent Sävåsen, Self System AB • Bjällum Valsborg, 521 98 BRODDETORP • Tel: 0708-38 90 00 • www.selfsystem.se

Transport av bil på lastbil inom hela EU
Säker transport av din bil inom hela EU. 
Kontakta Self System för offert.

1000 HK i en De Tomaso Pantera

NYHET!
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Det blev än en gång en sexrätters slottsmiddag 
som vi som var med sent skall glömma! Och 
vilka viner! Både vid vinprovningen och vid 
middagen! Och sådana fantastiska kombina-
tioner av mat och dryck! Gourmetafton är bara 
förnamnet…
 
Men låt oss börja från början: Ännu en gång 
bjöd klubbens alldeles egen munskänk Svante 
Runberger in till en superb gourmetafton med 
vinprovning och middag på Bjertorp Slott, i år 
näst sista helgen i mars. 

För de RREC-medlemmar som inte längre be-
höver förtjäna sitt levebröd genom att arbeta 
varje dag började festiviteterna på Bjertorp re-
dan under fredagseftermiddagen med kaffe och 
hembakat i slottets vackra salonger. Och man 
behöver inte trängas, måtten är väl tilltagna. 
Den blivande slottsfrun, gift med dåvarande 

oljemiljonären (idag motsvarande miljardär) 
Knut Henrik Littorin, från början verksam inom 
familjen Nobels oljekoncern i Ryssland, tyckte 
att det utkast till slott som fanns på den store 
arkitekten Ferdinand Bobergs ritningar var all-
deles för litet då det begav sig för runt hundra 
år sedan. Man bestämde då snabbt och enkelt 
att ritningarna var helt OK, det var bara det att 
man skulle ändra alla mått från aln till meter. 
Det resulterade bl a i att den lilla nätta matsalen 
för familjens vardagsmåltider – med väggar i 
Hondurasmahogny och tak i magnifik stucka-
tur - blev på 70 m2 och herrns arbetsrum på 65 
m2. Så kom det sig då att det 1914 stod färdigt en 
helt överdådig bostad i form av ett slott på hela 
1 954 m2 mitt ute på Varaslätten. Såväl inred-
ning (ädelträ- och marmorpaneler, stuckaturer 
etc) som möbler hade dessutom ritats av Boberg 
själv – allt i utpräglad jugendstil – idag unikt p 
g a sitt konsekventa genomförande. Slottet, som 

Ännu en fantastisk gourmetafton på Bjertorp Slott!
Text: Jan Möller
Bilder: Göran Berg och Ulla-Britt Rost Runberger
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BJERTORP

är helt byggt i sten, var avsett att bli privatbo-
stad för en familj på sju personer plus gäster. 
Kapprummet i hallen rymmer därför c:a 200 be-
sökares ytterplagg… Ändå sägs familjen ha haft 
högst begränsat umgänge. Slottet var byggt av 
de bästa material som fanns och med hjälp av 
Europas allra främsta hantverkare. 

Flera av de närvarande medlemmarna (läs Ylva 
och Göran Berg samt Claes-Thure Flinck) är inte 
bara stora bil- utan även Alsace-entusiaster. Det 
passade därför som hand i handske att årets 
vinprovning handlade om just Alsace, en regi-

on och ett vindistrikt som nu tillhör Frankrike, 
men som under perioder varit en del av Tysk-
land. Vi fick följa med på en fascinerande resa 

runt Alsace med Svante som säker guide bland 
alla vackra slott och vinodlingar. Totalt testade 
vi fem vita viner från Alsace och som jämförelse 
även ett vitt vin från det tyska Rhendistriktet. 
Alla viner var dock mycket goda, men det blev 
en livlig diskussion om vilket som var den per-
sonliga favoriten. För att kunna komma fram 
till detta var man tvungen att pröva och smacka 
åtskilliga gånger. Inte undra på att många där-
med snabbt tömde alla sex glasen. Och här 
gällde det ju även att få bästa möjliga valuta för 
pengarna… 

Hustrun Elisabeth och jag själv kom skamset 
insmygande när vinprovningen nästan var slut 
- efter en snabb och kanske inte helt lagenlig 
körning från Göteborg med vardagsbil och ef-
ter avslutat arbete. (Undrar hur många vackra 
porträttfoton Polisen fick med alla sina ”trafik-
säkerhetskameror” på vägen?) Svante gjorde 
dock som den vänliga person han är en snabb 
sammanfattning av vinprovningen bara för oss. 
Och slank inte det mesta av alla de sex upp-
slagna vinerna snabbt ned även i våra strupar? 
Dock insåg jag plötsligt att vardagsbilen nu fak-
tiskt skulle få stå kvar där vi nyss ställt den d 
v s vid sidan om slottets port. Det finns annars 

Håkan, Ylva och 
Göran, Ann-Christin 
och Tommy sitter 
och kopplar av före 
vinprovningen

Svante försöker beskriva Alsace vingårdar
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BJERTORP

tydliga skyltar som vänligt uppmanar gästerna 
att köra bort bilarna till parkeringsplatsen efter 
urlastningen av bagaget. Vi får vara mer ord-
ningsamma nästa gång. Vem kan tacka nej till 
sex glas utmärkta viner som bara står där och 
väntar? 

Efter vinprovningen var det dags för nästa 
programpunkt: Vår medlem Göran Petersson 
höll ett mycket intressant och underhållande 
föredrag om sin verksamhet som seglare och 
hög funktionär inom den internationella seg-
larrörelsen. Göran gjorde intressanta nedslag 
och berättade anekdoter från olika 
sammanhang genom åren. Åren 1977 
och -78 ingick Göran, då ung advo-
kat på Advokatbyrån Vinge, i gänget 
på de svenska tolvorna i Americas 
Cup med Pelle Pettersson som skip-
per. Vi fick bl a veta att den svenska 
båten 1978 faktiskt var sned i fören. 
Så det kanske inte var så konstigt 
att det gick som det gick, d v s inte 
alls. 1980 var hans första OS i sin nya 
roll som höjdare inom seglarvärl-
den. OS gick då i Moskva och skiljde 
sig därför på många sätt från andra 
olympiska spel. Högre funktionärer 
behandlades som statsmän på allra 
översta nivån. Det var limousiner 
med polisbilar, blåljus och rödljus-
körningar i hög fart som gällde vid 

minsta lilla transport från hotell till OS-are-
nor etc., egna värdinnor osv. (Det var väl 
sådant som karaktäriserade det klasslösa 
samhället i Sovjettappning?! Författarens 
anmärkning.) Vi fick också inblickar i vad 
som händer i de slutna styrelserummen, 
inom seglarförbunden och internationella 
olympiska kommittén. Göran berättade bl a 
initierat om möten med norske Kung Olov, 
vår svenske Kung Carl XVI Gustaf och den 
legendariske OS-kejsaren Samaranch. 

Själv anser jag mig ha verksamt bidragit 
till svensk seglings utveckling genom att 
kanske mot bättre vetande godkänna en 
av Sveriges främsta seglare så att han trots 
sina något bristfälliga kunskaper kunde få 
ut sin civilingenjörsexamen från Chalmers. 

Han var dock inte så skral i mitt ämne att han 
behövde lova på heder och samvete att aldrig 
någonsin utföra några som helst arbetsuppgif-
ter inom området, för att först därefter bli god-
känd. Det har ju annars hänt det också…

Så var det dags att för en skål i mousserande vin 
– även detta från Alsace. Medan vi njöt av vi-
net presenterade Bjertorps chefssommelier An-
ders Tidfeldt på sitt vanliga personliga, oefter-
härmliga och målande sätt kvällens sexrätters 
slottsmeny med hans tillhörande val av viner. 
Beskrivningen fick det att vattnas i mungiporna 
på alla närvarande. Anders sätt att målande be-

Göran berättar om sitt liv i olympiaseglingen

Anders, slottets fantastiska somelier berättar lustfyllt om middagens 
uppöevelser 
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skriva mat, dryck och mötena dem emellan 
kan bara karaktäriseras som poesi på allra 
högsta nivå…Det skulle med andra ord bli 
lyrikafton!

Nästa punkt på programmet var för dem 
som så önskade en inspektion av Bjertorps 
vackra och högst imponerande vinkällare, 
belägen längst ned i slottet.  

Så bars då den ena rätten ljuvligare än den 
andra in på vackert porslin och med ackom-
panjerande underbara viner. Vad sägs t ex 
om ”rökt koljatimbal serverad med ugns-
bakade cocktailtomater samt avrugarom”? 
(Avrugarom är en spansk motsvarighet till 
den numera förbjudna ryska kaviaren.) Man 

kunde höra belåtna suckar runt borden och 
framåt huvudrätten i form av ”Honungs-
glaserat ankbröst med lättrökt potatispuré, 
rödlöksmarmelad med kanelsmak samt 
anksky” började de flesta även inse att 
man skulle bli mätt den här kvällen också. 
Rökt potatismos var en nyhet för mig, men 
jag njuter gärna av detta fler gånger!  Här 
blev alla smaker tillfredsställda!

Desserterna var som sig bör två till anta-
let: Slottets ostbricka samt ”Vit kaffeterrin 
med syltade körsbär och brunt socker-
flarn”. Lyckliga leenden spreds över läp-
parna! Ljuvligt!

Kort sagt fick vi njuta av fem rätter 
(sex med den delikata äppelsorbe-
ten) av absolut yppersta klass. Och 
tala om mat och vin vars smaker gif-
ter sig: Här var det det ena lyckliga 
äktenskapet efter det andra!  

Efter denna kulinariska resa var det 
dags för kaffe och avec, som återigen 
intogs i slottets salonger.

Efter en god natts sömn – utan besök 
av slottsspöken - återstod så bara en 
härlig, delikat slottsfrukost. Man kan 
undra om alla slottsherrar får en så-
dan frukost?! Vad jag kan förstå kan 
det vara rätt knapert att hålla igång 
ett stort slott?!

BJERTORP

Kända RREC-profiler samtalar under middagen 
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Många fortsatte så vidare i gemensam tropp 
för att beskåda trandansen vid Hornborgar-
sjön, besöka Nils-Bertil Sundblad och Kent 
Sävåsen i deras gemensamma garage samt 
inhandla delikat och perfekt lagrad ost i en 
legendarisk ostaffär, väl värd en omväg – allt 
med Svante som säker ciceron. 

För Elisabeths och min egen del åkte vi direkt 
efter frukost tillbaka till Göteborg i vår då 
nyinköpta vardags-Mercedes. Det var första 
gången vi var utanför Göteborg med bilen 
och jag var helt uppslukad av att se hur snålt 
vi skulle kunna köra de tolv milen hem. Vi 

höll därför denna gång hastighets-
gränserna och gjorde enbart ett fåtal 
omkörningar. Enligt bilens datorise-
rade infosystem var bränsleförbruk-
ningen på hemvägen i snitt bara 0.69 
liter per mil, en fantastisk siffra för 
en Mercedes E-klass med turboben-
sinmotor, automatlåda och en tjäns-
tevikt på 1 570 kg. Det är inte utan 
att man önskar att någon av motor-
konstruktörerna (och kanske även 
aerodynamikerna) från Stuttgart 
även fått hjälpa till i Crewe… Skall 
verkligen en bil (Rolls-Royce Silver 
Spirit) som väger ”bara” 780 kg mer 
än en E-klass behöva dra ungefär 
tre gånger så mycket per mil?! Men 
som bekant: Den som ens behöver 
fråga om priset eller bränsleförbruk-
ningen har förmodligen inte råd att 
köpa en Bentley eller Rolls-Royce… 
så det är bäst att bara tyst acceptera 
faktum Vem vill ha en Toyota Prius 
eller Hyundai Atos som finbil?! Inte 
ens ledande miljöpartister…

Ett stort tack till Svante Runberger 
för ett fantastiskt trevligt arrang-
emang! Och vi har förstått att även 
lördagsprogrammet var mycket 
uppskattat! Dessutom ett stort tack 
till Göran Petersson för hans mycket 
trevliga och intressanta föredrag!

BJERTORP

Nils-Bertil Sundblad och Kent Sävåsen berättar

Stora trandansen



Vad en vinprovare bör känna till

Först och främst måste man kunna skilja mellan röda och vita viner. Lättast går detta genom 
att hälla ut en skvätt av vardera på bordsduken. Det vin som lämnar en gredelin fläck efter 
sig är ett rödvin

Riktiga kännare kan även på bara smaken avgöra om ett vin är rött eller vitt. De vita smakar 
i regel ättika medan de röda smakar stämpelfärg. Man kan alltså genom att suga på en 
vanlig kontorsstämpel och sedan jämföra med smaken med ett vin avgöra om detta är rött 
eller inte.

Om man serverar rött vin är det lämpligt att ge var och en av gästerna en servett att hålla 
under hakan medan de dricker, så att de inte förstör sina kläder om de spiller på sig.

Till fiskbullar och matjessill föredrar de flesta vitt vin, medan man till kötträtter som 
falukorv och sylta bör ta ett rött vin.

Portvin är ett vin som serveras i porten. Har man inte någon port kan man bjuda på det i 
trappan eller i hissen.

När man serverar torra viner, bör man se till att det inte är tvärdrag eller att någon av gästerna 
nyser, för då ryker dammet kring. Det är lämpligt att ha en dammsugare till hands.

När man själv bär hem sina flaskor från Systembolaget, gör man klokt i att välja ett lätt vin, 
så man inte får för mycket att kånka på.

Till vilt bör man välja något vildvin, medan man till grillat och annat bränt kött serverar 
brännvin. Renstek sköljer man ner med renat.

Har man druckit för mycket vin är det väldigt svårt att säga

Oöverträffat
Kvastskaft

Västkutstskt
Konstitutionell
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Första året 2006 gjorde vi i klubben ett impo-
nerande intryck med en monter full av Bentley 
och Rolls-Royce. Skulle vi kunna upprepa en så-
dan tour de force igen 2007? Någon vecka innan 
det var dags igen såg det något bekymmersamt 
ut. Bara två medlemmar hade anmält sitt delta-
gande till mig. Skulle vi få stå där med bara ett 
par bilar och en nästan tom gräsyta reserverad 
till ingen nytta?

Morgonen söndag den 20 maj började med 
mycket fint väder. Köerna till den fjortonde 
Tjolöholm Classic ringlade sig långa redan vid 
åttatiden. Ett par timmar senare skulle utställ-
ningen öppnas för allmänheten. Redan nu vi-
sade det sig att mina farhågor var obefogade. På 
plats hade vi redan tidigt Kent Sävåsen med sitt 
otroligt fint renoverade Rolls-Royce Phantom II 
Continental chassi från 1931 (chassi nr GX61). 
Här gällde det att passa på att bese chassit och 
alla dess utsökta detaljer (se småbilderna nästa 
sida) innan det ska komma att helt skymmas av 
den Sports Saloon-kaross från Hooper som varit 

monterad från begynnelsen. På plats på Tjolö-
holm var också en Rolls-Royce Silver Shadow 
II som jag inte kände till sedan tidigare. Bilen 
tillhör Hans Nordén som har försett sin bil med 
det mesta i extravagans inklusive barskåp i bak-
sätet. En verkligt pålitlig deltagare i detta sam-
manhang är Kurt Andersson från Kungsbacka 
som har varit med och ställt upp på Tjolöholm 
många gånger tidigare och nu för andra gången 
deltog på vår avdelning med sin fina Rolls-
Royce Silver Shadow LWB Saloon 1975 (chassi 
nr LRX21372). Snart dök också Lars-Bertil Nils-
son upp i sin tvåfärgade Rolls-Royce Silver 
Cloud II Standard Steel Saloon 1961 (chassi nr 
SWC572) inklusive svenska flaggor och livs 
levande hund. Nu var det bara det där andra 
märket, det vill säga Bentley, som saknades för 
att vi skulle få balans i utbudet. Precis i tid före 
kl 10.00 anlände Claes-Thure Flinck i sin urläck-
ra mörkgröna Bentley Azure H J Mulliner Park 
Ward 1998 (chassi nr VCX61175). Nu kan man 
säga att vi var kompletta. Visst har vi en liten 
bit kvar till Kjell Linds vision om att vi skulle 

RREC-SWEDISH SECTION PÅ TJOLÖHOLM 2007
text o bild Jan Segerfeldt
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TJOLÖHOLM CLASSIC

försöka ha varje mo-
dell av Rolls-Royce 
och Bentley represen-
terade på Tjolöholm 
samtidigt. Men jag 
tycker att vi har börjat 
bra. Intresset för våra 
bilar visade sig bli 
stort när utställning-
en väl öppnade och 
publiken började 
strömma in. Särskilt 
verkade det som 
om det djärva till-
taget att ställa ut ett 
naket chassi i all sin 
härlighet var ett ge-
nidrag (tack Kent!), 
eftersom detta drog 
till sig mycket upp-
märksamhet. 

Det vackra vädret i kombination med ett stort 
deltagande av utställare och publik gjorde 
den här dagen till en succé för arrangören 
Christer Olsson och Tjolöholm Classic. Men 
utställningen är inte bara bilar. Här finns allt för 
den intresserade av motoriserade fordon. Ett 
smörgåsbord av vanliga men också många uni-
ka bilmärken fanns att beskåda. Och inte minst: 
Fantastiska flyguppvisningar med helikoptrar 
och med en dubbeldäckare som gjorde livsfar-
liga loopar och annat med Jerry Edwardsson 
vid spakarna. 

Man räknade till cirka 1 300 bilar 
totalt på utställningen och då har 
vi inte räknat in alla de fina bilarna 
som ställde sig på finparkeringen 

utanför själ-
va utställ-
n i n g s o m -
rådet. Dit 
kom för öv-
rigt senare 
på dagen 
vår nybliv-
ne medlem 
T h o m a s 

P l a n h a g e 
med sällskap 
i sin Bentley 
S 2 Standard 
Steel Sa-
loon. Märket 
Rolls-Royce 
var också 
företrätt på 
en annan del 
av utställ-

ningsområdet av en silverfärgad Silver Cloud 
III (ej medlemsbil), så summeringen får bli att 
fem Rolls-Royce och två Bentley fanns med på 
Tjolöholm Classic 2007. Inte så pjåkigt ändå! 
Tack alla som ställde upp! Vi gör väl ett nytt för-
sök att genomföra Kjells idé 2008?

PRINFO



21	-	RREC	SWEDISH	SECTION

Rallyts höjdpunkt var nog lunchen på en exklu-
siv tvåstjärnig restaurant i de bergiga ödemar-
kerna ett par mil från Medelhavet. Det servera-
des ett 40-tal olika rätter om man räknar med 
alla småsaker man fick att äta – men så tog lun-
chen också hela fyra timmar!

Två svenska Rolls-Royce-ekipage deltog. Dess-
värre fick den ena bilen fel på vattenpumpen 
och immobiliserades redan första dagen efter-
som den gjorde av med mer vatten än bensin. 
På den andra, en Silver Shadow, låste sig bak-
bromsarna och en tät rök spred sig över öde-
marken vid nedfarten från lunchrestauranten. 
Det var inte så att man glömt att lossa hand-
bromsen utan hydraulslangarna till bakhjulen 
hade svällt sedan felaktig bromsvätska använts. 
Det gick bra att bromsa, men returfjädrarna 
orkade inte trycka tillbaka bromsvätskan när 
man släppte bromspedalen. Använd bara den 

av fabriken rekommenderade bromsoljan! En 
kunnig deltagare kunde montera av bakhjulen 
och släppa ut överflödig bromsvätska med luft-
ningsventilerna. Sedan kunde bilen köras, men 
man skulle ju helst inte bromsa med fotbrom-
sen! En verkstad bytte slangarna så fort reserv-
delarna anlänt några dagar senare. 

De andra deltagarna åkte till ostronodlarna vid 
kusten och provade traktens vita vin till olika 
sorters ostron, musslor och snäckor. 

Trakten kring Perpignan är rik på minnen. Här 
tågade Hannibal förbi med sina stridselefan-
ter år 217 f Kr på väg att gå över Alperna för 
att näpsa romarriket. Via Domitius går genom 
trakten. Det är en väg, byggd av den romerske 
ståthållaren i Spanien utmed Medelhavet för de 
romerska legionerna 37 år före Jesu födelse.	

Visigoterna flydde år 375 för hunnerna under 
folkvandringstiden. De var i hundra år Roms al-
lierade men slog sig ned i denna trakt när väst-
romerska riket föll år 476.

När islam erövrade Spanien år 711 blev den 
franska delen av Katalonien ett ofta invaderat 
gränsland, som dock förblev kristet.

Coupe Milik – rapport från Frankrike
text och bild Patrik Wahren

Vår svenska sektionsmedlem Patrik Wahren har 
fått den franska Rolls-Royce-klubbens vand-
ringspris Coupe Milik som erkänsla för att han 
arrangerat ett rally i södra Frankrike.
Här är hans berättelse som innehåller både his-
toria, god mat, konst och  tekniska äventyr!

Katharslottet Queribus som ral-
lydeltagrna klättrade upp till
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På 1100-, 1200- och 1300-talen kämpade katha-
rerna här för sina liv, förföljda av kyrkan och 
franska staten. De utgjorde en kristen, dualis-
tisk sekt, som avvek alltför mycket från den 
romerska katolicismen. Katharernas (kättarnas) 

religion dog ut sedan deras fästningar belägrats 
och intagits en efter en, särskilt under påven In-
nocentius III:s ”korståg mot albigensarna” 1209 
– 1255. Inkvisitionen förföljde sedan sektens 
medlemmar och brände den siste kättaren på 
bål 1321. Rallydeltagarna klättrade upp till ett 
väl bevarat sådant slott, högt uppe på en brant 
kalkklippa med milsvid utsikt. Slottet föreföll 
ointagligt, men hade kapitulerat sedan kom-
mendanten tagits till fånga och vattenförrådet 
nästan tagit slut.

Fransmännen erövrade trakten från spanjorerna 
på 1640-talet och tillerkändes överhögheten vid 
freden år 1659 under Ludvig XIV tid.

På återvägen från Katharslottet till det nybygg-
da fyrstjärniga hotellet vid Medelhavet passe-
rade bilkaravanen en trång och mycket djup ra-
vin, som grävts ut i kalkbergen av en liten bäck 
under årmiljonerna. Vägen slingrar sig fram 
femtio meter över bäcken på uthuggna, smala 
klipphyllor, hundra meter under bergstop-
parna. Denna dal liknar en jättespricka i bergs-
kedjan. Här och var finns mötesplatser på den 
smala vägen, men bara en rätt bräcklig stenmur 
har murats för att hindra bilar att störta ned.

En dag gjorde rallyt en visit in i Spanien. Efter 
ett besök i den franska konstnärsstaden Col-
lioure med en utsökt lunch på en enstjärnig 
fiskrestaurant vid hamnen körde vi den svind-
lande vackra gamla vägen mot söder utmed 
Medelhavet. Pyrenéerna reser sig tvärbrant ur 
det solglittrande blå vågorna. Vägen slingrar i 
hårnålskurvor upp och ned på klipphyllorna. 
Kör man söderut kan man för det mesta hålla 
sig långt från stupen, som vanligen finns på den 
sida som vetter mot havet.

Vi besökte Salvador Dalis museum i Figueras. 
Han var en excentriker, som blev mycket rik på 
sin surrealistiska konst. Dali har byggt ett stort 
museum över sig själv i sin födelsestad. Han 
sade: ”Felet med dagens ungdom är att man 
inte längre hör dit.”
”När jag var sex år ville jag bli kock. Som sjuår-
ing ville jag vara Napoleon. Och sedan dess har 
min ambition bara vuxit.”
”Folk älskar mysterier och det är därför de äls-
kar mina tavlor.”

COUPE MILIK

Det surrealistiska Salvador Dalis Museum i Figueras, 
Spanien
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Vi tog den moderna motorvägen tillbaka. Den 
har byggts med EU-hjälp och klättrar rakt upp 
utefter bergssidorna, där man skurit ut passan-
de terrasser. Den intensiva bil- och långtradar-
trafiken leds på långa broar rakt över Pyrené-
ernas avgrundsdjupa dalar, som alltid tidigare 
försvårat samfärdseln.

Tvärs genom bergskedjan borrar man just nu 
milslånga tunnlar för expresstågen från Barce-
lona till Perpignan. Tyvärr har fransmännen inte 
kunnat finansiera fortsättningen av expressba-
nan så tågen får efter Perpignan fortsätta mot 
Lyon på gamla krokiga spår ännu många år. 
Spanien valde liksom Ryssland en annan spår-
vidd än resten av Europa. Den nya banan byggs 
dock med europeisk spårvidd. Fruktan för en 
militär invasion har numera minskat betydligt. 
Bilar rullar lugnt förbi tullkontrollen, nästan all-
tid utan att stoppas. 

COUPE MILIK

Dana Milik, som tillsammans med sin framlidne 
make skänkte vandringspokalen Coupe Milik, 
överlämnar den 7 kila (!) tunga pjäsen till Patrik

NORRORTS BIL & VANSERVICE

Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10



BENTLEY MULSANNE TURBO, STD SALOON, 1983
LHD, chassinummer: DCX 07687. En extremt fin Bentley 
Turbo med få mil på mätaren. Lackerad i blå metallic och 
med magnolia inrede.
Nuvarande ägaren har under många år låtit oss sköta 
denna klenod
Pris: SEK 295 000.-

VI HAR ALLTID CA.  30  ROLLS-ROYCE & 
BENTLEY TILL SALU FÖR VÅRA KUNDERS 

RÄKNING.

RING FÖR MER INFORMATION

 
 
ROLLS-ROYCE SILVER SPIRIT II 1990, RHD 
Chassinummer: LCH 33310. En snygg Silver Spirit 
av nyare typ. Mörk blåmetallic med inredning i 
ljust skinn med blå sömmar och mattor. Extramattor 
medföljer. Bilen kom till Sverige 2006 då den engel-
ske ägaren flyttade till Överkalix. Väldigt mycket bil 
för pengarna..

Prissänkt: 215.000:- !!!

 
BENTLEY TURBO R STD SALOON 1986, LHD
Chassinummer: LCX 32063. En av de absolut finaste 
turbobilarna i Sverige. Svensksåld med endast 42 000 
km på mätaren. Röd med magnolia inrede och bord bak. 
Dubbla extra mattor, ”Flying B” på grillen, extra emblem 
på C-stolpen, original biltäcke mm, fullservad

Pris: SEK 395.000:-



 
 
 
BENTLEY MULSANNE TURBO STD SALOON 1986
LHD, chassinummer: GCX 14311. Denna grafitgråme-
tallic bil har magnolia läderinrede och bord bak. Bilen 
är såld ny i Sverige och är i ett mycket fint skick. Vi har 
servat bilen under stor del av dess liv. Endast 52.000 
km.
Pris: SEK 345.000.-
 

BENTLEY MULSANNE, STD SALOON, 1981, RHD
Chassinummer: BCH 02037. En mycket snygg Mul-
sanne, med fin inredning. Karosseriet kan behöva lite 
rostlagning på skärmkanter och lacken är litet sliten. 
Bra motor och en trevlig bil för ett extremt lågt pris.
Bilen har just reparerats i vår verkstad för 25.000:- och 
blivit nybesiktigad. 

Pris: SEK 99 000.-
 

 
BENTLEY TURBO R, STD SALOON, 1991, LHD
Chassinummer MCX 33957. Bilen är lackerad i grå me-
tallic med matchande inrede. Den är i bra bruksskick. 
Påkostad hos Rohdins Automobile Service AB det se-
naste året.

Pris: SEK 345 000:-

A. Rohdins Automobile Service i Trollhättan AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan, Sweden

Tel. +46 (0) 520-108 06 or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
Email: info@rohdins.nu - Website www.rohdins.nu
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.Vi fick ett tips av Mona-lisa och Derek Illing-
worth om ett rally i Skottland som skulle vara 
extra roligt. Galna skottar, mycket fest och na-
turligtvis whisky. Utan att närmare tänka på 
konsekvenserna utnyttjade vi den kontaktinfor-
mation vi fått och vips stod vi på en väntelista. 
Rallyt är populärt, inte bara i Skottland utan 
även i grannlandet i söder, och därför alltid full-
bokat. Vi hade flera kontakter med den lätt ex-
centriske hotellägaren Robert Wiles-Gill,  som 
arrangerar evenemanget, innan vi plötsligt som 
sjutton hade fått ett rum.

Det skulle visa sig vara relativt äventyrligt att ta 
sig till Skottland t o r för en weekend. Den snab-
baste och billigaste vägen för oss gav 4 resdagar, 
2 färjor och 1600 km i vardera riktningen. Men 
har man bestämt sig så är det bara att köra…. 

Den sista biten fram mot hotellet kändes rejält 
ödslig. Inte ett hus i sikte och en riktigt smal 
liten väg. Men plötsligt dök den lilla byn upp 
mitt i skogen. Och i utkanten av byn hittade vi 
det alldeles för stora hotellet. Det var på fredag 
em och Robert själv dirigerade oss in på vår par-

keringsyta. Sedan blev det full rulle. – You must 
be the Lagercrantz! Is it true that you did this 
journey just 
to visit us? 
Let me in-
troduce you 
to the rest 
- Massor av 
glada skottar 
ville bjuda 
oss på drin-
kar och pra-
ta. Allt var 
mycket in-
formellt och 
stämningen 
var suverän. 
Det är gan-
ska säkert att 
många av de 
närvarande 
var grevar, 
baroner, lor-
der och vad 
man nu kan 

The Nethybridge Weekend 11/5 2007 – 14/5 2007
text Carl & Eleonor Lagercrantz. Bild Carl Lagercrantz & Derek Illingworth

Nethybridge hotel

Säckpipblåsaren förkunnar att mid-
dagen är serverad
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THE NETHYBRIDGE RALLY
vara i Skottland. Det märktes dock inte. Sir Ja-
mes, eller James som han kallades hade sett till 
att alla fick ett glas whisky eller två (eller tre..) 
före välkomstmiddagen. James äger Grant’s 
upplysningsvis. Efter middagen öppnades yt-

terligare en bar och ständigt nya vänner kom 
och ville bjuda på drinkar. 

Lördag var en utflyktsdag som kanske inte gav 
oss så mycket med tanke på all bilåkning. Ral-
lyts upplägg påminde för övrigt mycket om ett 
svenskt årsmöte men med en extra övernatt-
ning. Lördagen var också 
den stora festkvällen (hjälp) 
med sedvanliga drinkar före 
maten. När maten skall ser-
veras dök det upp en säck-
pipsblåsande skotte i full 
mundering. Det var så att 
säga startskottet för midda-
gen. En av rätterna var na-
tionalrätten haggis som både 
jag och Eleonor uppskattade. 
Det är egentligen väldigt likt 
pölsa, men aningen kryd-
digare, och serverades med 
en pepparotssås. Ingen smo-
king syntes och väldigt få 
kostymer. Däremot ganska 
många kiltar.
Söndag var en ny utflykts-
dag och medan Eleonor val-
de att vila sig på hotellet fick 

jag nöjet att besöka Lossiemouth, RAF’s största 
flygbas. Vi fick lyssna på föredrag om basen och 
om hur man anskaffar flygvapensystem. Vi fick 
besöka en hangar där ett flertal Tornado’s höll 
på att servas. Dom ser inte så stora ut på bild 

men i verkligheten är dom mäktiga. Start-
vikten 28 ton säger en del. Vidare visade 
man oss hur man tränar hundar för olika 
syften. Flertalet av hundarna föreföll rätt 
störda och det bekräftades av att de avlivas 
när de inte längre kan tjänstgöra. Som säll-
skap fungerar de helt enkelt inte. Ett undan-
tag från regeln är bombhundarna där det av 
naturliga skäl inte fungerar så bra med ett 
nervöst beteende. Vi träffade en sådan char-
mig vovve som mycket enkelt hittade en 
gömd tennisboll. Grundförutsättningen för 
en lyckad bombhund var för övrigt bollin-
tresse, vilket jag kan förklara närmare nästa 
gång vi ses.
Söndagen innefattade naturligtvis också 
drinkar och middag, efterföljt av drinkar.

Vid måndagsmorgonens frukost kom vi att sitta 
bredvid ett äldre par från Glasgow. Jag berät-
tade för mannen att jag köpt vår bil i Glasgow 
för tio år sedan. Han förhörde sig om vilken 
firma det var och till min stora förvåning kände 
han till den. Själv har jag aldrig före eller efter 
köpet sett något om denna firma. Inspirerad 
av detta sammanträffande berättade jag om Dr 

Glada svenskar, australiensare, engelsmän och skottar

Tre engelsmän underhåller Calle (till höger) i baren
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Cant som fått bilen av Khadaffi. Då utbrast han 
– Oh Stanley Cant! I know the man and I know 
the car, but he is dead now - Så genom denna 

THE NETHYBRIDGE RALLY

James, Mona-Lisa och Derek svalkar av sig

lilla slump fick vi en ytterligare bekräftelse på 
bilens historia vilket kändes upplyftande inför 
den låååånga hemfärden.

I samband med utcheckningen blev vi tillfrå-
gade om vi kommer nästa år igen. Vi sa ja och 
ett litet kryss på notan bekräftade en bokning 
för nästa år. Om inte vi kan åka finns en chans 
för någon annan svensk att uppleva skottarnas 
gästfrihet.

När vi passerat incheckning och passkontroll 
i Newcastle klev plötsligt en barsk tjänsteman 
ut i vår väg och gav oss stopptecken. Skit också 
han man tänka. Vi körde ner rutan och hörde 
– You will have to send her back to the factory. I 
could actually hear the tyres – Det var väl så det 
var ungefär. Bilen gick bättre än någonsin i vår 
ägo på denna resa.

Författaren till boken Vägen tillbaka – en Bent-
ley, Erik Ahlsén, har som han själv beskriver det 
skrivit en historia om upprustning av människa 
och maskin. 

Hans berättelse handlar inte bara om upprust-
ningen av en gammal bil. Att bilen överhuvud-
taget blev upprustad och berättelsen skriven, är 
emellertid en alldeles egen historia. Det hade 
kanske också varit naturligare att författaren, 
som är arkitekt, valt något inom det ämnesom-
rådet att skriva om. Man kan i detta fall säga att 
ämnet valt honom – och inte tvärtom. Upprust-
ningen av bilen kom att bli ett av författarens 
sätt att finna vägen tillbaka efter att han drab-
bats av vår tids folksjukdom – utbrändhet.

Om man vill läsa en berättelse om en amatörs 
mödor och glädje med att meka, om tankar 
kring design och kvalitet, hundar och natur, 
lite nostalgi och något om renoveringsmetodik 
– men också om ångest och sjukdom och en 
vanlig familj i Sverige på tjugohundratalet – och 
där handlingen hela tiden kretsar kring en ele-
gant och flärdfull Bentley, så kan detta vara rätt 
historia!

Erik Ahlséns spridda dag-
boksanteckningar som han 
först inte visste vad han skul-
le göra med och som handlar 
om innehavet av en Bentley 
Mk VI Standard Steel sa-
loon 1949 (B177EW) blev så 
småningom en bok. Boken 
gavs ut på Trafik-Nostal-
giska Förlaget under 2004. Den 
är på 96 sidor och rikt illustrerad.

Den har fått goda recensioner i motortidning-
arna.

När Motorhistoriska Riksförbundet hade sin 
förbundsstämma i oktober 2006 fick Erik Ahl-
sén under pompa och ståt motta sitt stipendium 
från Bertil Lindblads Stiftelse för boken. En 
lyckosam avslutning på en lång och krävande 
tid för att förverkliga en dröm.

Det finns mer att läsa om boken och fortsätt-
ningen av arbetet med Bentleyn på www.en-
bentley.se. 
Jan Segerfeldt

VÄGEN TILLBAKA – EN BENTLEY     EN BOKRECENSION
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 Strandvägen 7, 114 56 Stockholm
Tel 08-661 07 50  E-post info@bentley-stockholm.com

www.bentley-stockholm.com

bentley Stockholm

bentley 
continental flying Spur

världenS SnabbaSte limouSine
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Tekniska hörnan
Text: Lars Amarald. Bild Cheister Jansson

TEKNISKA HÖRNAN

Hej igen!
Det var roligt att det kom så många till meck-
träffen i Bromma. Hans Helmerson som har 
företaget R-R&B Motors i Mellerud instruerade 
och hjälpte oss med råd och skruvande. Hans 
har många års erfarenhet av våra bilar och ni 
kan se bilder från träffen på vår hemsida. Ett 
stort tack till Hans för alla tips vi fick, ett stort 
tack skall också gå till grabbarna som lånade ut 
sina lokaler till oss samt bjöd på en trerätters 
grillmeny. Merparten av dom bilar som var där 
var Silver Shadows, är det så att övriga model-
ler inte behöver service, eller? Våra träffar är för 
alla medlemmar oavsett modell även om det 
finns mest av Shadow modellerna represente-
rade i klubben. Alla tog inte in sina bilar i lo-
kalen utan gick småmysande omkring och för-
kovrade sig med att titta på dom som skruvade. 
Anders Malmqvist kommer säkert att se till att 
flera träffar blir till inom snar framtid.

 Äntligen har jag hittat en bra lackerare som jag 
är nöjd med. Jag har lackat tre bilar nu i vinter 
hos tre olika lackerare. En av dom har till ett 
anständigt pris lackerat min stora vita Phantom 
med ett bra resultat. Firman heter HG lack och 
ligger i Arninge/Täby strax norr om Stockholm. 
Fråga efter Anders han har tfn 08 630 01 81. Pro-
blemet med denna yrkesgrupp är att det inte 
alltid blir som dom lovat eller så vill dom ha 
1000 kr svart i timmen för att det är en RR eller 
Bentley som ska lackas.
 
 Jag har haft ett litet problem med värmen på 
en av mina bilar. När jag har stannat en liten 
stund ca 5 minuter och ska starta igen uppstår 
problemet. Motorn startar direkt utan några 
problem men efter några hundra meter börjar 
bilen rycka. Den rycker i någon minut och går 
sen perfekt igen, jag skall nedan förklara pro-
blemet och vad jag har gjort åt det.

 Åderförkalkning i kylsystemet.
Det förekommer ett stort slarv när det gäller 
byte av glykol i våra motorers kylsystem. Gly-
kolen har fler uppgifter än att eliminera frys-
ning den ska också smörja fläktens lager samt 
förhindra korrosion i kylkanalerna. De bilägare 

som har aluminiumblock ska vara extra noga. 
Bilfabrikanterna brukar rekommendera att man 
byter glykol vart annat år för då riskerar man 
inte att få igenkalkade kanaler. Det uppstår en 
oxidering som täpper till kylkanalerna och den 
blir hård som sten och kallas för pannsten. När 
bytte du senast? Problemet i min motor var just 
detta. Tidigare ägaren var inte så noga. När 
motorn stängdes av värmdes förgasarens flot-
törhus upp och ett övertryck uppstod. Bensinen 
började koka och av övertrycket som bildades 
pumpades den kokande bensinen in i förgasa-
ren och ett ånglås bildades. När jag åter star-
tade bilen kom problemet men efter någon mi-
nuts hackande var problemet över när ny kall 
bensin pumpades in i förgasaren. Motorn kan 
också bli svårstartad men så var inte fallet för 
mig. Det är främst värmen som vandrar upp 
genom insugningsröret från motorblocket som 
gör problemet. Strålningsvärmen från blocket 
till flottörhuset är ingen fara så länge motorn 
går. Kylfläkten ventilerar bort strålningsvär-
men. Så vad göra? Min enda möjlighet var att 
minska värmen som vandrade upp från motorn 
till insugningsröret och därifrån till flottörhu-
set när motorn var avstängd. Min första tanke 
var att hitta en bit backelit och såga ut en extra 
insugspackning och därigenom förhindra vär-
mespridningen. Men var finner man en sådan 
bit nu för tiden? Då motorn inte kokade så var 
inte temperaturen 100 grader så lösningen blev 
att åka till alla riktiga killars varuhus Claes Ohl-
son i Täby och köpa en skärbräda av teflon till 
en kostnad av 10 kr. En bit av teflonet sågades 
av och ett värmeprov i ugnen gjordes när lilla 
frugan var ute. Ugnen sattes på 125 grader, ef-
ter 1 timme togs teflonbiten ut för kontroll. Den 
var felfri och hade inte smält av värmen. Reste-
rande del av skärbrädan förvandlades med en 
såg till en exakt packning mellan förgasaren och 
insugningsröret, Skärbrädan var ca 7 mm tjock 
och en packning av papp sattes på varje sida om 
den nya teflonpackningen. En liten skruv skru-
vades fast under teflonplattan för centrering 
mot insugningsröret och på ovansidan borrades 
ett litet hål där normalt förgasaren centreras. 
Efter återmontering var jag tvungen att ändra 
spjällaxlarnas läge då förgasaren nu var 8 mm 
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högre upp än tidigare. När sen spjällaxlarna 
och luftflödet var justerat med vakuumklocka 
var det dags att provköra bilen. Motorn kördes 

varm och stängdes därefter av i 5 minuter, 
bilen provkördes sen utan några som helst 
hackningar. När jag några kvällar senare 
samtalade med Christer Jansson, en av An-

ders Rohdins mekaniker, så berättade Christer 
att man på den amerikanska marknaden monte-
rat en platta mellan förgasaren och insugnings-
röret då vissa värmeproblem uppkommit på 
Silver Shadow modellen. Denna platta finns att 
köpa hos Anders Rohdin. Den heter ”joint pie-
ce” med artikel nummer RH 13183. Priset är ca: 
750 kr + moms. Anders berättade att man kan 
försöka ventilera ut bensinångorna genom att 
trycka ner gaspedalen i botten i 4 minuter innan 
man startar motorn om man har detta problem. 
På bilderna nedan kan ni se hur plattan ser ut. 
Bilderna är tagna av Christer Jansson.

TEKNISKA HÖRNAN
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BREV FRÅN RIVIERAN

Oscar Almgren startade i förra numret vad som 
kan bli en ny artikelserie genom sitt ”Brev från 
Egypten”. Det är ju många av RREC:s svenska 
medlemmar som helt eller delvis är bosatta 
utomlands. Andra har funderingar på att med 
tiden även de slå ner sina bopålar utomlands. 
Vi hoppas nu att fler RREC-medlemmar med 
boende i andra länder skall höra av sig med 
artiklar så att vi andra får ta del av olika erfa-
renheter. 

Liksom t ex Patrik Wahren, som skriver på an-
nan plats i detta nummer, vurmar jag själv i 
detta sammanhang främst för Frankrike. Jag 
kommer därför här att försöka beskriva en del 
av livet och hur man kan etablera sig på Franska 
Rivieran, som svar på många frågor jag fått de 
senaste åren från RREC-medlemmar. I ett senare 
nummer återkommer jag med en artikel om det 
engelska inflytandet och de starka relationerna 
mellan Rolls-Royce och Bentley å den ena sidan 
och Frankrike och Rivieran å den andra. 

Jag har här avsiktligt uteslutit alla berättelser 
om franska hantverkare, deras sätt att jobba, 
den franska byråkratin etc. I stället vill jag bara 
först diplomatiskt konstatera att det finns på-
tagliga kulturskillnader mellan olika länder och 
att detta delvis är charmen med boenden på 
olika håll… 

Min fru Elisabeth och jag tillbringar alltså sedan 
sex år kortare och längre perioder i vår lägenhet 
på Franska Rivieran – en liten kustremsa vid 
Medelhavet med bl a ett ovanligt behagligt kli-
mat. Solen lyser 300 av årets 365 dagar, liksom 

på många andra platser runt Medelhavet, t ex 
Mallorca eller spanska sydkusten - Costa del 
Sol. Och även på vintern kan man på Rivieran 
sitta i solen på sin balkong eller på sin favoritres-
taurangs uteservering för att avnjuta sin lunch. 
En kall öl eller ett glas vin därtill smakar aldrig 
godare och kos-
tar dessutom inte 
skjortan. En burk 
Heineken starköl 
går på 7 kronor i 
snabbköpet (men 
det finns även bil-
ligare fransk öl), 
en flaska Bour-
gognevin kostar 
25-30 kr och bra 
champagne (dock 
ej från de stora 
champagnehu-
sen) finns att få för 
under en hundra-
lapp. Förutsätt-
ningarna kunde 
vara sämre.

En del av Rivi-
erans städer och 
byar lever främst 
upp på somma-
ren, t ex Saint 
Tropez, Cannes, 
J u a n - l e s - P i n s , 
Antibes m fl. 
Med erfarenhet 
från svenska 

Brev från Franska Rivieran
Text och foto: Jan Möller

Nice på Franska Rivieran: Från vänster Medelhavet och Baie des Anges (änglarnas bukt) med sitt azurblå 
vatten, stranden, strandpromenaden Promenade des Anglais (engelsmännens promenad) och legendariska 
Hôtel Negresco. Stranden är så lång att det finns plats för alla. Här en av de delar av stranden som är gratis. 
Lägg märke till den molnfria himlen. 

Middag på balkongen. Denna kväll 
bjuds grillad, färsk tonfisk med sä-
songens grönsaker och färsk spenat 
samt en röd Bourgogne. 
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BREV FRÅN RIVIERAN
sommarorter ville vi undvika orter som delvis 
stänger igen elva månader på året. Vi bor därför 
i centrala Nice (på motsvarande Östermalm i 
Stockholm eller i Lorensberg i Göteborg). 

På Rivieran är konst och kultur en viktig del: 
hundra meter från vår lägenhet ligger ett av Ri-
vierans alla konstmuséer: Musée Chagall, som 
man kan besöka hur många gånger som helst. 
Och ytterligare en kilometer upp på höjden i 
grannområdet Cimiez, motsvarande t ex Örgry-
te i Göteborg, ligger Musée Matisse bland alla 
romerska fornlämningar. Strömmen av turister 
till dessa museer är strid: japaner, amerikaner, 
tyskar, engelsmän, ryssar, kineser o s v. Nice 
flygplats är följaktligen Frankrikes näst största, 
men väl fungerande och med flera terminaler, 
varför man aldrig märker dess storlek. 

Direktflyget från Landvetter till Nice tar 2 tim-
mar och 35 minuter med Sterling eller Malmö 
Aviation, varefter vi har en tio minuters taxi-
resa via den vackra, palmkantade strandpro-
menaden Promenade des Anglais. Och efter ett 
snabbt besök i bageriet och kvarterets ena, näs-
tan ständigt öppna, välskötta snabbköp kan vi 
sätta oss och njuta i solen på vår söderbalkong 
med en kall öl och en fräsch smörgås gjord på 
färsk baguette. 

Bara att handla mat är f ö mycket njutbart. 
Grönsaker, kött, charkuterier, ost, färska bär 
(året om), bröd, konditorivaror m m håller en 
kvalitet som inte finns att få i Sverige. Varje mål-
tid blir därför en njutning, inte bara beroende 

på miljön och klimatet utan även p g a råvaror-
na. Vad sägs t ex om solmogna, djupröda Pro-
vence-tomater, förmodligen skördade dagen 
före inköpet eller sydfranska jordgubbar?! Och 
en bra grönsakshall finns bara ett kvarter bort 
från där vi bor. 

Det finns i Frankrike fortfarande mäng-
der av små, specialiserade butiker, 
charkuterier, ostaffärer, affärer som 
säljer färsk pasta, pennor, modellbilar, 
sällskapsdjur, vin och sprit, radio och 
TV, små men bra snabbköp, kemtvättar, 
(privata) apotek, mängder av bagerier, 
kläd- och skoaffärer and you name it! I 
Sverige försvann ju alla dessa specialaf-
färer på några decennier för att ersättas 
av enahanda butiker, alla följande det 
standardkoncept som ICA, Coop, Ax-
food, Kapp-Ahl, HM, Lindex, Din Sko, 

OnOff eller någon annan bestämt uppifrån. De 
franska småbutikerna har ofta passionerade 
ägare som gör allt för att hålla högsta kvalitet, 
erbjuda även sådant som är annorlunda samt 
råda och hjälpa kunden till bra köp. Och över-
allt kan man använda svenska betalkort. För att 
handla i dessa små butiker bör man dock kunna 
en del franska, även om de flesta säljare numera 
kan hyfsad engelska.    

Två av Marc Chagalls berömda glasfönster på Musée Chagall.

Öl och macka på balkongen. Smörgåsarna, varav 
den ena delvis redan uppäten, är gjorda på nybakad 
baguette, solmogna Provence-tomater , krussallad 

och en fantastiskt god kokt skinka.
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För vår egen del valde vi att köpa lägenhet där 
det främst bor fransmän. 70 % av bostäderna på 
Rivieran ägs av fransmän (varav alla dock inte 
bor där permanent), 30 % av utlänningar, varav 
70 % är italienare. Rivieran gränsar ju till Italien. 
Precis som i svenska sommarorter är det ofta de 
icke permanentboende som äger bostäderna 
med bäst standard och läge, t ex de högst upp 
i husen med sol året om. Dessa betingar därför 
även de högsta priserna och särskilt de helt 
unika objekten med unika lägen har på senare 
år haft en kraftigt accelererande värdeökning. 
Många som tittade på bostäder samtidigt som 
oss för sex år sedan, men då inte köpte, har nu 
upptäckt att priserna ökat så mycket att de inte 
längre har råd, åtminstone inte med den storlek 
och standard på bostad man då tänkte sig. Men 
precis som på den f n överhettade bostadsmark-
naden i de svenska storstäderna kan ju detta 
ändras väldigt snabbt när marknaden vänder. 
Bostadspriserna i Rivierans kustorter ligger f n 
ungefär på samma nivå som i Stockholm eller 
Göteborg. Det finns dock hus och lägenheter till 
lägre priser, men då handlar det om en standard 
som vi svenskar betraktar vara på rivningsnivå 
eller något bättre. Medelfransmännens lägenhe-
ter har lägre standard än i Sverige, bl a är köken 
ofta små. En bit från flygplatsen och kusten blir 
priserna dock lägre och detta behöver inte vara 
ett sämre alternativ om man skall bo där under 
längre perioder och t ex inte behöver bo nära 
strand och bad. Skidåkning finns f ö året om 

bara någon timmas bil-
väg från kusten.

Flertalet svenskar sägs ta 
lån i Frankrike. Räntan 
är troligen något lägre 
än i Sverige, men man 
minskar framför allt va-
lutarisken genom att ha 
bostad och lån i samma 
valuta. Driftkostnaderna 
för en bostad i Frankrike 
är mycket lägre än i Sve-
rige. När bara lägenheten 
väl är betald är kostna-
derna således låga, även 
om fastighets- och boen-
deskatterna är högre än 
i Sverige. Men det sägs 

vara vanligt att man förköper sig och får försöka 
ordna det hela i efterhand genom att hyra ut. 
Man skall dock inte räkna med att kunna leva 
särskilt mycket billigare än i Sverige. Men det 
sägs vara billigare i andra delar av Frankrike än 
på Rivieran.

Jag vill dock varna för en del av de nybyggen 
där oinformerade svenskar lägger många sköna 
slantar. Kusten är ju numera nästan fullt exploa-
terad. Nya hus byggs därför bl a nära trafikle-
der eller långt från centrum, i de senare fallen 
dock ofta med vacker utsikt. Men i många bro-
schyrer med sina påfallande vackra, tecknade 
miljöbilder har man tagit bort omgivningen 
och lagt allt nära havet. Nybyggda lägenheter 
är dessutom ofta trånga. Man bör därför verk-
ligen ta råd av någon som kan, studera lägen-
heter och läge på plats och inte köpa enbart på 
prospekt eller ritning. I ett nybyggt område som 
ibland betecknats som ett utlänningsgetto bor t 
ex bl a 12 svenska familjer, varav sju i samma 
trappuppgång. Området ligger långt från cen-
trum, var dyrt, är inhägnat med höga staket, har 
elektriska grindar samt inbrott mer eller mindre 
varje vecka. För att komma till närmaste bageri 
krävs en längre bilfärd. Vi går varje morgon ner 
till vårt fantastiska bageri i nästa kvarter och kö-
per färsk baguette och croissant till frukost samt 
ljuvliga miniatyrbakelser till eftermiddagskaf-
fet. Detta är ju en del av livet i Frankrike. 
Vi köpte vår lägenhet av en svensk mäklare, nu 
bosatt och verksam i Monaco, men uppvuxen 

Nyskördade jordgubbar, smultron, hallon, björnbär, vinbär, lime m m i vår lokala 
grönsakshall.
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och bosatt i Frankrike sedan 1957. Han har 
jobbat som mäklare i över 20 år. Han känner 
varenda gränd på Rivieran, vet vilka områden 
som är bra respektive mindre bra och vet rätt 
pris för varje objekt. Han är mån om sitt rykte 
och säljer så bra att han t ex har råd att avråda 
från köp. Kort sagt är han den bäste mäklare vi 
träffat. (Hemsida: www.carlflorman.com eller 
www.skandiamaklarna.se/frankrike. Han har 
dock tillgång till långt fler objekt än hans egna 
som finns på hemsidan.) Han hjälpte oss också 

med ett antal viktiga teknikaliteter: att skaffa 
fast telefon (något som inte är så enkelt i det ge-
nombyråkratiserade Frankrike) och ett konto i 
en fransk bank. Det senare är heller inte enkelt, 
men på detta sätt betalas nu alla räkningar vi 
får per post av sig själva via autogiro – det enda 
vi behöver göra är att se till att det finns pengar 
på kontot. När vi är i Frankrike går vi förbi vårt 
bankkontor, tar ut de Euro vi behöver från vårt 
svenska bankkonto i bankomaterna i lobbyn och 
går in till disken och sätter in pengarna på det 
franska bankkontot. Det finns f ö bankomater 
överallt som betalar ut i Euro (utan avgift) med 
svenskt bankomatkort. Det kan inte bli enklare.

Vilka skaffar då en bostad på Rivieran? Hela 16 
000 svenskar sägs idag ha en bostad på Fran-
ska Rivieran. 4 000 uppges bo där permanent. (I 
Spanien bor det dock många fler svenskar, bara 
i Fuengirola 30 000, vilket gör att man där klarar 
sig hyfsat med enbart svenska.) Närmare 3 000 
svenskar på Rivieran är medlemmar i Svenska 
Rivieraklubben, som hjälper till med försäk-

ringar och råd, ordnar trevliga fester, luncher, 
föredrag, artistframträdanden etc. Klubbens 
matrikel innehåller många namn man känner 
igen: artister, skådespelare, professorer, entre-
prenörer, en f d norsk statsminister, journalis-
ter, författare, företagsledare o s v. Den troligen 
vanligaste bakgrunden är dock att man sålt sitt 
företag och fått en slant över. Medelåldern är 
därför ganska hög. 

Ett råd är dock att ordna sig ett boende utom-
lands då man fortfarande är i 
sin krafts dagar. Att skaffa en 
bostad 200 mil hemifrån har 
sina sidor. Ett hus på Rivieran 
uteslöt Elisabeth och jag direkt 
som ett alltför stort projekt. Vi 
har numera en helt underbar, 
svenskfransk dam som vattnar 
palmerna på balkongen (nu-
mera betydligt större än den 
på bilderna), tömmer brevlå-
dan, ser till att det är städat när 
vi kommer ner, håller i kon-
takter med försäkringsbolag 
och målare när vi drabbats av 
vattenskada från lägenheten 
ovanför o s v. Hur vi tidigare 
fixade detta förstår jag inte. Vi 
har dessutom en flyttfirma som 

hämtar hos oss i Sverige, kör ner och lastar av 
ett antal flyttkartonger och annat som prydligt 
står och väntar i hallen när vi kommer ner, detta 
efter att ha åkt flyttbuss genom hela Europa i 87 
km/tim. Vi har totalt skickat ner ganska många 
kilo. Svenskt toalettpapper är dessutom hårdva-
luta på Rivieran…

För att snabbt komma igång i Frankrike köpte 
vi en lägenhet inklusive alla inventarier från en 
finlandssvensk familj, som köpt den efter en to-
talrenovering 1996. Vi har nu i princip bytt ut 
allt utom möblerna, som vi avser att byta inför 
den dag vi kommer att pensionera oss. Vi får 
då en helt fräsch inredning när det är dags. Vi 
börjar nu komma fram till hur denna troligen 
skall se ut. Det kan också bli så att vi då skaf-
far en annan lägenhet och säljer den gamla med 
inventarier. 
De mest kända svenskarna på Rivieran är väl 
vårt svenska kungapar. De har ju övertagit det 
hus som prins Bertil och prinsessan Lilian hade 
under många år direkt invid Medelhavet i lugna 

Miniatyrbakelse med färska jordgubbar och tillbehör. Det finns oändligt 
många små eller stora bakelser att välja på, de flesta med grädde och/eller 
choklad.
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Sainte Maxime (strax intill Saint Tropez). Andra 
kungligheter är prinsessan Christina med familj 
som sedan ett par år har ett hus i den pittoreska 
konstnärsbyn Saint-Paul-de-Vence väster om 
Nice, som är Rivierans okrönta huvudstad och 
en vacker, levande storstad året om. Det bor en 
halv miljon permanent i själva Nice och 1½ mil-
jon om man även inkluderar förorterna Cannes 
m fl. Antalet turister är stort året om, men de 
håller sig mest i de typiska turistområdena och 
märks inte så mycket på andra håll. 

Turistindustrin är dock Rivierans främsta in-
komstkälla, speciellt i de orter som är kraftigt 
säsongsberoende. Men det internationella jetset 
som tillbringar augusti i Saint Tropez tycker 
nog att Nice är både tråkigt, fattigt och söm-
nigt…möjligen kan man kanske offra en dag 
med strandhugg och besök hos Armani, Cartier, 
Chanel, Dior, Gucci, Versace, Louis Vuitton osv 
från sin hyrda 35 meters yacht…ett rum på Hô-
tel Negresco för 4 000 kronor natten är ju bara 
för futtigt!

Även Kung Gustaf V var mycket på Rivieran, 
oftast i Nice, där det fortfarande finns spår. Han 

brukade bo på Park Hôtel, som numera ligger 
vid ”Avenue de Suède” – ”Sveriges Aveny”, där 
f ö några av de mest exklusiva butikerna i Nice 
ligger. Intill ligger så ”Avenue Gustaf V” eller 
”Gustaf V:s Aveny”. Här finner man bl a SEB 
Private Banks kontor. SEB är en av de svenska 
banker på plats som förvaltar och placerar väl-
beställda Rivierabors förmögenheter. Man har 
dock inte ”normala banktjänster”, transaktions-
konton etc att erbjuda. Bredvid Gustaf V:s Ave-
ny finns Albert I:s park där stråkorkestrar spelar 
vacker musik ljumma sommarkvällar, inramat 
av Rivierans typiska vegetation: palmer, oliv- 
och citrusträd. Runt hörnet finns en svenskägd 
restaurang vid Promenade des Anglais med 
namn ”Le Gustaf V”. Rivierasvenskarna brukar 
samlas där för att ha bra utsikt under vårens 
karneval. Svenska Konsulatet fanns tidigare på 
SEB:s kontor, men har numera flyttat till egna 
lokaler, passande nog i en byggnad med namn 
”Le Consul”, där konsuln numera ägnar sig åt 
att ge råd till nedflyttande svenskar.

Även utanför Rivieraklubben ordnas många ak-
tiviteter, t ex tre dagars festligheter inklusive en 
festlig bankett till Thore Wretmans ära på Hôtel 

Ett av de typiska turiststråken i Nice: ”Rue de France” eller ”Frankrikes gatan”, en gågata med många butiker och 
restauranger.
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Negresco, med en av Frankrikes och därmed 
världens förnämsta (tvåstjärniga) restauranger. 
(Priserna ligger dock inte ens på enstjärnig 
svensk nivå.) Gästkock var Roland Andersson 
från Franska Matsalen på Grand Hôtel i Stock-

holm. Legendariska Hôtel Neg-
resco, vars restaurangdirektör 
är svensk, ligger vid Promena-
de des Anglais i Nice. Festerna 
på Rivieran gör att man har 
god nytta av en slitstark smo-
king och ett par väl ingångna 
lackskor. För damerna är det 
värre…

De duktigaste kockarna har 
samma stjärnstatus som pop-
stjärnor och de bästa skådespe-
larna. Nyligen var även Christer 
Lingquist från tvåstjärniga Eds-
backa Krog gästkock på en av 
stjärnkrogarna i Antibes.  Även 
där flockades Rivierasvenskar-

Hôtel Negresco, världsberömt lyxhotell med tvåstjärnig restaurang, ofta 
centrum för svenskkolonins fester.

Nyårsafton på Restaurang ”Le Gustaf V” med 
bl a ostron.

Elisabeth (denna vardagskväll ej klädd för galamid-
dag) med en av Hôtel Negrescos concierger, klädda 
som skulle de medverka i en operett, beställer taxi, 
öppnar och stänger taxi- och limousindörrar, småpra-
tar med och hälsar gästerna välkomna etc. 
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Ostindiefararen Götheborg låg en hel vecka 
i Nice under april då aktiviteter med svensk 
anknytning avlöste varandra. Varje jul får Nice 
en julgran från Västsverige i gåva. Invigningen 
brukar förgyllas med svenskt luciafirande m m. 
Och på Rivieraklubbens julbasar, ibland med 
oannonserat kungligt besök, kan man köpa alla 
typiska svenska julprodukter. Alla tillbehör till 
en svensk midsommarafton dvs även t ex OP 
Akvavit, men dessutom köttbullar, gravad lax, 
Kalles Kaviar m m finns dock att köpa året om i 
en svenskägd butik. Man kan ju faktiskt tröttna 
på fransk festmat: gåslever och champagne… 

Man tar regelbundet ner svenska artister, som 
hela Diggiloogänget (det var ett under att Hil-
ton i Cannes då inte rasade av trycket från 
scenen), Kjerstin Dellert, Peter Harryson, Sofia 
Kjellgren, Lill-Babs, Povel Ramel, Mikael Samu-
elsson, Sven-Bertil Taube och Ove Thörnqvist. 

Festklädda Rivierasvenskar på väg att inta sina platser i den magnifika Salon Royal på Hôtel Negresco för 
en galamiddag till Thore Wretmans ära efter fördrink i de vackra gallerierna. Kristallkronan som väger flera 
ton finns bara i två exemplar, det andra hänger i Kreml i Moskva.

Även artister på plats underhåller 
emellanåt: Bibbi Andersson, Ann-
Louise Hansson, Frej Lindquist m 
fl. Svenska konstnärer ställer ut re-
gelbundet och kåserier är mycket 
populära efter en trevlig lunch el-
ler middag. Herman Lindqvist, Ulf 
Nilsson, förre svenske Paris-am-
bassadören och Ian Wachtmeister 
är exempel på den senare tidens 
estradörer. 

Rivieraklubben har sina lokaler tillsammans 
med Svenska Kyrkan på Stillesgården i Cagnes 
sur Mer, väster om Nice, testamenterad av Inge-
borg Stille, medlem av den Philipsonska bilfa-
miljen som syster till Gunnar Philipson. Un-
der sin krafts dagar körde hon varje år Monte 
Carlo-rallyt – alltid i en ny Mercedes. Och varje 
år ordnas inom Rivieraklubben ett eget Monte 
Carlo-rally. Vill man träffa Rolls-Royce-entusi-
aster i södra Frankrike så framgår det av Patrik 
Wahrens artikel att även detta är möjligt. Mun-
skänkarna har numera en sektion på Rivieran. 
Golfbanor finns det hur många som helst, likaså 
svenska läkare, tandläkare och sjukgymnast. De 
senare får man dessutom normalt träffa samma 
dag som man ringer. Så man behöver inte sak-
na något på Rivieran – möjligen regn eller den 
snö som ibland faller horisontellt p g a blåst i 
Sverige, men just detta kanske det går att stå ut 
med… 

BREV FRÅN RIVIERAN
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Privat del av stranden: Bekväma solstolar och parasoller, som kostar ett par hundra kronor per dag att hyra, samt 
(under det vita taket) en av otaliga strandbarer och –restauranger, vissa med förvånande hög kvalitet. Till höger 
syns Hôtel Negresco. Och än en gång en molnfri himmel…livet kan vara sämre! 

BREV FRÅN RIVIERAN



Tingshusgatan 1, 386 31 Färjestaden
Tel : 0485-305 30 Fax : 0485-348 04

www.hotelskansen.com, info@hotelskansen.com

Upplev Öland - Solens och vindarnas ö - Fantastisk natur, underbara badstränder,
 fina golfbanor, känn historiens vingslag!

Ölands nya SPA 
Allt från ansiktsbehandlin-
gar till hårvård

Whiskykällare
över 950 sorter i lager 

Provningar från 350.- per 
person

60 fräscha hotellrum - varav 25 i nya Tingshuset

Konferenslokaler för upp till 130 personer

Restaurang med plats för 300 gäster

Spapaket, Gourmetpaket, Golfpaket, Konferens-
paket, med mera
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Den kommer bara att tillverkas i 550 exemplar, 
sedan är det stopp!

Det har saknats en coupéversion av Bentleys 
stora modell. Framgångarna med de nya Bent-
ley Continental har inspirerat ledningen för 
Bentley att skapa en ny stor coupé som kan bli 
den ultimata Bentleyn. Bentley Motors ordfö-
rande Dr Franz-Josef Paefgen beskriver motivet 
bakom den nya coupén så här:

”Bentleys sportiga anor, formade av de odöd-
liga Bentley Boys på den berömda racerbanan 
Brooklands på 1920-talet inspirerade oss att 
skapa en ny coupémodell som fångar den stil, 
kraft och storhet som fanns på den tiden.”

Uppdraget att skapa den nya coupén togs på 
stort allvar av Bentleys chefsdesigner Dirk van 
Braeckel och hans designkollegor. Målet var 
tydligt: ”Skapa a kraftfull, muskulär och rak 
grand touring coupé med klassiska engelska 

proportioner och i den finaste engelska tradi-
tionen.” Detta tolkades så att bilen skulle ha en 
lång motorhuv, kort främre överhäng och ett 
långt bakre överhäng, en låg taklinje och brant 
sluttande fram- och bakruta för att ge intryck av 
kraft och rörelse.

Den sportiga designen matchas av de fenomena-
la prestanda som duktiga ingenjörer kan kläm-
ma ut ur den kraftfulla V8:an. Som minnesgoda 
läsare vet introducerades motorn redan 1959 i 
Bentley S saloon och då hade den 6,23 liters cy-
lindervolym. Det var en mycket avancerad mo-
tor för sin tid med sin konstruktion helt i alu-
minium, femlagrad vevaxel m m och gav cirka 
200 hästkrafter och 400 Newtonmeter, uppgifter 
som man då inte tyckte det fanns anledning att 
skryta med. 1969 förstorade man motorn till 
6,75 liter så som den är än idag. Den enskilt 
största förändringen av motorn kom 1982 när 
man introducerade den första turbon och ökade 
kraften med 50 procent i ett svep. Med dubbla 

BENTLEY BROOKLAND

VÄRLDENS MEST EXKLUSIVA COUPÉ - 
BENTLEY BROOKLANDS
text o bild Jan Segerfeldt
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turbo fick man ut 450 hästkrafter 2002. I Bent-
ley Arnage ger den nu 500 hästkrafter. All den 
här extra kraften hade inte kunnat utvecklas 
utan betydande förändringar och förfiningar av 
själva motorn. Nya Bentley Brooklands utrustas 
med den mest potenta versionen av V8:an som 
någonsin har tagits fram – den har 530 hästkraf-
ter genom en dubbelturbo på 6,75 litersmotorn 
- vilket ger ett vridmoment på 1 050 Newton-
meter, som släpps loss genom 
en sexväxlad låda ut till de 20 
tum stora hjulen.

Passagerarutrymmet i coupén 
är faktiskt bredare både i fram- 
och baksätet än föregångaren 
Bentley Continental R. Det är 
en rejält stor bil och det finns 
knappast något liknande ut-
rymme för fyra personer i nå-
gon annan lyxcoupé som till-
verkas idag.

Varje Brooklands coupé kom-
mer att vara handgjord genom 
att man använder traditionell 
karossmakarteknik och den 

hantverksskicklighet för vilken Bentley är 
världsberömt när det gäller trä- och skinnarbe-
ten. För att garantera exklusivitet har bestämts 
att den absolut totala produktionen av model-
len ska begränsas till 550 bilar och inte fler. Den 
som vill ha sin bil snabbt får vänta. Leverans av 
de första bilarna beräknas till första halvan av 
2008.

BENTLEY BROOKLANDS
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Club Conference
text  Kalle Giertz. Bild Göran Berg och Julian Spencer

RREC årliga klubbkonferens med årsmöte 
hölls den 30/3-1/4 i klubbens lokaler The Hunt 
House. Utförligt referat från mötena de två sista 
dagarna och ett kortare referat från fredagens 
möte finns i maj/juni numret av den engelska 
bulletinen. Jag håller därför mitt referat kort och 
personligt med betoning på en ickebritts iakt-
tagelser. 

Göran Berg, Håkan Johansson och jag repre-
senterade vår sektion. Vi flög med Ryan air till 
Stansted och for vidare till Justin Anderson, en 
av våra engelska medlemmar, och fick en god 
och vällagad middag tillsammans med Søren 
Markdal, från Danmark och John Ausland från 
Norge. Efter middagen vandrade vi över till 
Justins garage och hans Bentley 3 Liter från 
1925. En riktig pärla som funnits i familjen i ge-
nerationer. Fredag morgon for vi alla fem med 
bagage i Justins nu sprängfyllda Mercedes C-
klass till Daventry i Northamptonshire. 

Fredagen ägnades åt en konferens för de kon-
tinentala sektionerna under ordförandeskap av 
Jürg Bihn, Schweiz. Stämningen var mycket ir-
riterad från start. Moderklubbens Management 
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Committee (MC) hade nämligen totalt misskött 
informationen om att man avsåg att höja med-
lemsavgifterna med 32%. I det protokoll som 
skickats till sektionsordföranden i början av 
december stod ingenting definitivt om någon 
höjning. Vid nyår kom ett kort gottnyttårmed-
delande med angivande de nya avgifterna. 
I den följande diskussionen framkom att klub-
bens bokföring sköttes med ”gåspenna” av en 
70-årig redovisningskonsult. Någon egentlig 
ekonomisk planering och snabb uppföljning 
fanns inte. Detta väckte stor bestörtning och 
hetsiga diskussioner. 
Kritik mot avgiftshöjningen och engelsmännens 
sätt att sköta ekonomistyrning och planering 
samt att kommunicera både innehållsmässigt 
och rent tekniskt. Mötet efterfrågade bättre ut-
nyttjande av datorteknikens möjligheter.
Vid diskussionen om avgiften noterades att 
de kontinentala sektionernas medlemmar inte 
kunde utnyttja klubbens förnämliga anlägg-
ning, The Hunt House, på samma sätt som 
de engelska medlemmarna p.g.a. avstånd 
och språksvårigheter. Ett annat problem är att 
många kontinentala medlemmar inte behärskar 
engelska så att de kan tillgodogöra sig innehål-
let i The RREC Bulletin. Enligt mötet motiverar 
detta lokala informationsskrifter och andra lo-
kala aktiviteter som kräver en lokal medlems-
avgift. Mötet begärde därför reducerad avgift 
till moderklubben.
Dessvärre kunde vi konstatera att de konti-
nentala sektionerna inte heller sköter sina ålig-
ganden. Moderklubben begär årligen in ekono-

miska rapporter från alla sektioner. 
Endast vi och Finland hade lämnat 
sådana för år 2006.
Efter att vi pausat och lugnat ner oss 
kom det fram ett antal konstruktiva 
förslag till MC om avgifterna, om 
bättre ekonomistyrning, om bättre 
kommunikation, om shopen och 
dess varor, om websidan m.m. För-
slagen har dokumenterats skriftligt 
och överlämnats.
Det för oss viktigaste förslagen 
att avgiftshöjningen skulle mild-
ras genom att läggas ut på flera år 
och att de kontinentala sektionerna 
medlemsavgifter skulle sättas yt-
terligare £4 (dvs. totalt £9) under de 
engelskas har inte accepterats. 

Ett förslag som däremot accepterats var text på 
flera språk i The RREC Bulletin. Suzanne Finchs 
krönika i senaste numret är översatt till tyska 
och franska.

David Evans, klubbmedlem och varumärkes-
bevakare hos Rolls-Royce Plc inpräntade med 
stor kraft vikten av att respektera reglerna för 
att använda namnet i avtalet mellan RREC och 
Rolls-Royce. I stort innebär de att namnet Rolls-
Royce endast får användas av klubben och icke 
av någon annan. Vi får t.ex. inte exponera varor 
med RR-insignier till försäljning på websidor så 
att icke klubbmedlemmar kan se dem. Vi får inte 
heller acceptera sponsring utan allt ekonomiskt 
understöd måste ske i form av villkorslösa 
bidrag. Rolls-Royce vaktar sitt varumärke och 
beivrar all icke godkänd användning. Följs 
inte reglerna kan RREC bli av med rätten att 
använda namnet.
Österrikaren Gerwald Anderle presenterade 
ett förslag för bättre service till enskilda 
medlemmar. Det går ut på att utfärda ett 
medlemskort som bär fördelar för medlemmen, 
som rabatter på färjor och i hotellkedjor samt 
andra privilegier. En kommitté tillsattes för att 
arbeta vidare med förslaget. 

Ordförande vid nästa års konferens för de 
kontinentala sektionerna är John Häggström, 
Finland. John tar emot förslag till ämnen att ta 
upp då.



45	-	RREC	SWEDISH	SECTION

CLUB CONFERENCE

”Section Trophy” utdelas årligen i samband med 
Annual General Meeting i the Hunt House till 
den sektion som gjort störst framsteg de senaste 12 
månaderna. På vår sektions vägnar mottog Göran 
pokalen från  moderklubbens nyvalda ordförande 
Suzanne Finch.

På lördagen vidtog ett antal presentationer 
som finns väl beskrivna i The RREC Bulletin 
maj/juni sida 40 o.f. Jag minns bäst Isle of Man 
sektionens presentation av en egen strategisk 
framtidsstudie. Den studien borde MC ha gjort 
för flera år sedan. Läs gärna Julian Spencers 
referat i The RREC Bulletin.

På söndagen hölls årsmötet i klubben. Även det 
finns väl beskrivet i The RREC Bulletin. Till ny 
ordförande valdes Suzanne Finch. Vi har stora 
förhoppningar på att hon ska kunna förändra 
och modernisera moderklubben. Dessvärre 
måste vi dock konstatera att klubbens president 
Eric Barass lever kvar i gamla tider och gläds åt 
det som han varit med att skapa – vilket inte är 
lite. Han och flera MC-ledamöter tycks tycka att 
allt är bra som det är och att årsavgiften till en 
så fin klubb kan höjas till £75.

Vid val av andra medlemmar till MC fick 
Derek Harris 362 röster, Eric Heilijgers 499 
och Tony James 573. Valet sker med poströster 
i förväg. Totalt har knappt 800 av klubbens 
drygt 10.000 medlemmar röstat. Det innebär att 
de kontinentala sektionerna med drygt 2.000 
medlemmar har möjlighet att påverka valen 
om vi utnyttjar vår rätt att rösta. Rösta därför 
vid valen 2008. Då ställer John Häggström och 
Gerwald Anderle troligen upp. Bara genom 
att ställa krav på MC och att rösta in nya 

framtidsinriktade medlemmar 
kan vi stärka RREC inför 
framtiden.

Årsmötet avslutades med 
prisutdelningar. Plötsligt 
hörde vi Suzanne Finch säga 
att the Swedish Section fick 
priset som årets bästa sektion. 
Ordförande Göran sprang 
glädjestrålande fram och tog 
emot pokalen.

Enligt många av dem de som 
varit med på tidigare möten 
var detta det bästa mötet 
hittills. Vi fick många positiva 
kommentarer från brittiska 
klubbmedlemmar. De tackade 
för att vi från kontinenten fått 
igång en öppen diskussion Tre glada från Sverige bär hem pokalen



RREC SWEDISH	SECTION	-	46

inom klubben. Diskussioner som ledde 
till att många bra förslag presenterades. 
Detta tillsammans med att en ny progressiv 

It gave me great pleasure to present the Section trophy to Göran at the Club´s Annual General Meeting 
on 1 April. This was awarded in recognition of the fact that the Swedish Section is thriving with an 
enthusiastic and dedicated committee.

Although I have no knowledge of swedish, it is very evident from the many photographs in your excel-
lent Section magazine that you all enjoy being members of the Swedish Section of the RREC. Long may 
that continue.

I hope the sun shines on your AGM weekend and I send my very best wishes with Eri and Annie. 
Perhaps during my two years in office there will be an opportunity for me to visit Sweden myself – I 
would like that very much.

May I wish you all happy motoring in 2007, the Club´s 50th anniversary year. Make sure you get your 
”Wheels on Road” on 12 August to celebrate the founding of this great club.

Suzanne Finch
Club Chairman

CLUB CONFERENCE
jämförelsevis ung ordförande leder klubben 
de kommande två åren ger gått hopp inför 
framtiden.

Nedan RREC:s nya ordförande, Suzanne 
Finch, tal till Swedish Section i samband 
med att Section Trophy utdelades till 
Swedish Section

Göran ser onekligen glad ut när han 
går ner från podiet med trofén under 
armen
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Annonsregister

Bentley sid  29
Bil & Industribromsar sid  18
Kent Sävåsen, Self System AB sid 12
Norrorts Bil & Van Service sid  23
PASCO AB sid  48
Prinfo Alfredssons AB sid  20
RR & B Motors sid  39
Rohdins Automobile Service AB sid  24-25
Skansen Konferenscenter sid  40

Annonspriser i den Svenska Bulletinen, priserna anges för helt år

 svart/vit Färg
Omslagets sista sida 5 500 kr 11 000 kr
Mittuppslag 5 000 kr 10 000 kr
Helsida 2 500 kr   5 000 kr
Halvsida  1 500 kr   3 000 kr
Kvartssida 1 000 kr   2 000 kr

Medlemmars radannonser är gratis

Guiden
I våra planer kommer RREC guiden att finnas i Bulletinen och på klubbens hemsida. Denna 
kommer att vara till för dig som äger en Rolls Royce och där kan du få många tips. I Guiden 
kommer du att hitta företag som är intresserade av att hjälpa dig på olika sätt.

Antal utgivningar, 4 nr per år,  Upplaga 500 ex

NYA MEDLEMMAR

Erik Lyrenäs Gröna Gatan 13A 553 36JÖNKÖPING Bentley Mk VI

Lars Möllerstedt Backvindeln 66 129 42HÄGERSTEN Bentley Mk VI

Ulf Petersson Birger Jarls väg 1 596 31 SKÄNNINGE Rolls-Royce Silver Spirit II

Emelie Östlund Villa Sjöhammar 774 99 BY KYRKBY Juniormedlem

Fiona Östlund Villa Sjöhammar 774 99 BY KYRKBY Juniormedlem



UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB

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

Panther DeVille 1979, unik handgjord bil med aluminium-
kaross. Tillverkad i endast 46 exemplar. Vacker röd skinn-
inredning. Vänsterstyrd, svenskregistrerad och körd endast 
ca 3000 mil

Mercedes Benz 300 SL Roadster 1959 Silver med svart skin-
ninredning och i ett mycket fint originalskick. En av de vack-
raste bilar som någonsin tillverkats. Mycket intressant första 
ägare. Senaste ägaren har haft den och vårdat den i 35 år. Ett 
tillfälle som inte återkommer.

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

Aston Martin Virage Volante 1991 Premiärbilen från Bir-
mingham-Utställningen,  den enda i sitt slag. Röd med 
svart skinninredning. Bilen är i nyskick och nyservad av 
fabriken. En unik och vacker cabriolet med mycket god po-
tential för framtiden

Ferrari Mondial 3,2i 1985. Vacker beige skinninredning. Bi-
len är svensksåld och nyservad och har endast gått ca 3.300 
mil. Denna eftertraktade 2+2 sitsiga Ferrari är specialutrus-
tad med bl.a. el-taklucka och AC. Sannolikt Nordens finaste


