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RREC Danish Section

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

Den Danske sektion
MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Formandens hjørne
Så er sommeren allerede ved at være 
ovre igen, og vi bevæger os langsomt ind 
i efteråret, som jo trods mørket og savnet 
af vore pragtfulde køretøjer trods alt har 
sin helt egen charme.
 
Vi har netop afviklet et fantastisk 
efterårsløb, som fandt sted den 12. og 
13. september på Møn og Stevns Klint 
med overnatning på Hotel Frederiksminde 
i Præstø. Turen indeholdt utroligt mange 
spændende oplevelser og positive 
overraskelser, som I vil kunne læse mere 
om andetsteds i bulletinen.
 
Af andre efterårsaktiviteter, har der på 
vor hjemmeside rrec.dk været opslået 
en invitation til at deltage i den franske 
sections årsløb, der finder sted i  ved 
Nice/Monaco, og her er det glædeligt, 
at konstatere, at der er 4-5 deltagende 
køretøjer fra Danmark, der tager hele 
turen ned gennem Europa, for at deltage. 
Vi glæder os også  til at kunne bringe et 
referat af  denne tur i næste Bulletin.
 
I begyndelsen af august fik vi en 
henvendelse fra et medlem af den irske 
RREC-secton, Jim Blake som netop havde 
tænkt sig at køre en tur gennem Danmark 
via Sverige til Norge med en RR-Silver 
Ghost, fra 1910, der ligner den sølvfarvede 
AX 201 i meget høj grad. Efter billedet, han 
medsendte var den i næsten en lignende 
stand. 
 
Det usædvanlige ved hele situationen 
var at han ville overnatte på  forskellige 
campingpladser på hele turen, så vi gik 
sammen med svenskerne om at arrangere 
hjælpekorps, samt forsøge at arrangere 
nogle passende ophold for herren. Det blev 
desværre kun til et kort visit i Danmark, 
hvor Frank Frandsen (kassereren) mødte 
ham i Ribe, før han drønede videre til 
Sverige, men det kan I læse mere om 
længere inde i Bulletinen..

 
Vi står også overfor at skulle afvikle vort 
tekniske seminar den 10. – 11.  oktober, 
som i år finder sted i Tåstrup, hvor Kaj 
Simonsen åbner sine døre til sin auto-
genbrugs-forretning, 
der huser 8 lifte. her 
skal vi hygge os som 
sædvanligt, med at gå 
rundt og småreparere 
på vore kære køretøjer, 
og spise lidt godt 
både om dagen og 
om aftenen.  Dette 
arrangement vil vi 
referere fra til næste 
bulletin. 
 
Selvom det bliver mørkt og efterår, 
vil vi alligevel forsøge at  holde 
medlemskontakten hen over vinteren, og 
med det formål har vi fået lov til at afholde 
et  medlemsmøde hos Claus & Beate 
Clausen, på Risbyholm Gods i Havdrup 
hvor der i år  er blevet indrettet et skønt 
rustikt lokale i et gammelt kornmagasin, 
der kan huse os alle.

Her vil vi forsøge at finde et interessant 
emne, der kan samle interessen for 
medlemmerne, og eventuelt vise billeder 
af årets begivenheder på en skærm. Mødet 
vil naturligvis blive afholdt ligesom vore 
tidligere møder hos Flemming Larsen i 
Gørløse, og der vil blive serveret et måltid 
mad, som kommer fra en lokal kro. Se 
datoen på kalendersiden.
 
Desuden kan vi også løfte sløret for, at 
årets Julearrangement  vil blive afholdt, 
når vi er kommet ind i det nye år, hvor alle 
deltagere med ledsager vil få en hyggelig 
julefrokoststemning midt i den mørke 
vinter,  med mad udefra.. Se sted og dato 
på kalendersiden
 
Alle ønskes et godt efterår
Formanden
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

RREC Swedish Section

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

Svenska sektionen

Bäste medlem!
Mot alla odds har vi återigen ett tjockt 
80-sidersnummer - tack alla bidragsgivare 
och inte minst vår energiska Redaktion! 
Jag hoppas Du i likhet med mig finner nöje 
i att läsa våra danska och norska vänners 
artiklar - en del ord är lite främmande till 
att börja med, men efter ett tag blir sam-
manhanget ganska klart och förståeligt! 

Jag hoppas Du haft angenäma utflykter 
med finbilen i sommar, vädret har i alla fall 
i sydliga Sverige tidvis varit mycket fint. 
Klubben har genom styrelseledamöter och 
medlemmar varit representerad på många 
träffar av olika slag: Tjolöholm utanför Gö-
teborg, Good Old England i Dalarna, AHK´s 
Sverigeklassiker till Skokloster, Torvalla 
Clasic & Sports Car, Nostalgia Festivalen i 
Ronneby, träffar i Nyköpings Hamn, Trosa, 
Skeppsholmen m fl. Min ”egen” Bjäreträff 
i augusti gynnades av gott deltagande och 
strålande väder. Och så hade vi det ange-
näma nöjet att ledsaga Jim Black genom 
Sverige på hans Skandinaviska resa i den 
fantastiska Silver Ghosten. Läs  mer om 
allt detta längre fram i bulletinen!

Har Du hunnit läsa vår moderklubbs se-
naste Bulletin har Du sett att vi tack vare 
Mona-Lisa Illingworth - vår nya styrelsele-

damot - fått en egen 
spalt, som vi räknar 
med skall återkomma 
i varje nummer fram-
över. Notisen om vårt 
kommande 30-års-
jubileum har redan 
resulterat i en in-
tresseförfrågan från 
England. Det bådar 
gott för att vi skall 
kunna samla delta-
gare från många länder till årsmötesrallyt 
i Ystad.

Nu har hösten kommit, vädret börjar bli 
kyligt och ruggigt. Dags för dom flesta av 
oss att parkera klenoden över vintern. Då 
kan man i alla fall se fram emot att träffas 
på julluncherna i Stockholm (lördag 5/12) 
och Göteborg (lördag 12/12). I år på nya 
spännade restauranger, kolla Kalendariet 
på sid 7! Det brukar bli trevligt, själv tän-
ker jag inte missa något av dem - hoppas 
få se Dig där!

Med de bästa Entusasthälsningar.

Göran Berg
Ordförande
RREC Swedish Section

RREC på Webben - utnyttja Dina medlemsförmåner!
Medlemssidorna på vår moderklubb RREC´s hemsida www.rrec.org.uk innehåller en mängd 
nyttig information som bara Du som är medlem har tillgång till.
Men då måste Du skaffa ett lösenord. Det är enkelt, så här gör Du: 
Skicka ett e-mail till moderklubbens Webmaster, Ailsa Plain, på e-mailadress admin@rrec.org.
uk. Skriv så här: ”I wish a password to log in on the Membership pages” och ange Ditt 
namn och medlemsnummer i RREC samt det självvalda lösenord Du önskar (4-8 tecken, siffror 
och/eller små bokstäver). Ailsa lägger då in Ditt lösenord så fort hon hinner och skickar en 
bekräftelse per e-mail. Ditt medlemsnummer finner Du tillsammans med adressen på utskicken 
från England och vår Svenska sektion (t.ex. kuvertet som denna bulltin kom i). Behöver Du 
hjälp: hör av Dig till vår egen Webmaster Roberth Nironen eller mig! Lycka till!
Göran

PS! Om Du inte brukar få några e-mail-utskick från mig saknas Din e-mailadress i klubbens 
register. Vill du komma med så skicka bara ett e-mail till Roberth:
webmaster@rrec.se.
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

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.

Det blir flere av dere hele tiden og nå er 
vi mer enn 90 medlemmer i den norske 
seksjonen.

Hyggelig er det at vi kan hjelpe våre nye 
medlemmer både med tekniske spørs mål 
i forbindelse med registrering og når det 
gjelder vedlikehold av våre kjære kjøretøy.
Auto Askim er i godt driv og har allere-
de hjulpet flere medlemmer, som melder 
tilbake om fin service. Det at verkstedet 
nå vurderer å legge opp et lite delelager 
for Silver Shadow generasjonen er svært 
positivt for de som har slike biler. Neste 
utfordring for verkstedet må bli å kunne 
fastsette priser for ettersyn og årlig service 
på våre biler. Forsikring via LMK systemet 
er på plass. Jeg ba i forrige Bulletin om 
besiktigelsesmann for midt Norge og fikk 
svar fra Per Ramsøskar i Trondheim. Der 
Per er god på Cloud-generasjonen er Emil 
god på Shadow-generasjonen så disse to 
herrene utfyller hverandre. Emil Stenstad-
vold kan nåes på telefon 67139051 og Per 
Ramsøskar på telefon 72585584. 

Årets store begivenhet - Rally Østfold - 
gikk av stabelen 4. – 6. September. At vår 
seksjon skulle samle 26 kjøretøy og 75 
personer var det ingen som hadde trodd 
på forhånd og at det skulle bli så hyggelig 
overtraff alle mine for-ventninger. Tusen 
takk til alle som deltok, fra inn og utland. 
Under dyktig ledelse av rally-generalene 
Hans Edvard Sunde og Tom André Brubak 
skapte dere den hyggelige stemningen 
som nå begynner å kjennetegne et Norsk 

Rolls-Royce Rally. 

Årsmøtet, som ble 
avholdt på lørdag 
5. september, bes-
temte å endre våre 
vedtekter. Sammen 
med årsmøterefe-
rat vil vedtektene 
bli utsendt til alle 
medlemmer. For-
slag fra styret om å 
gjennomføre ”Rally 
Ulsteinvik ” ble dis-
kutert og det ble besluttet at styret skulle 
legge fram planer for dette til neste års-
møte med mulig gjennomføring i 2011.

Neste års Rally blir bestemt av styret i 
løpet av høsten. Jeg takker årsmøtet for 
fornyet tillit i formannsstolen og ønsker 
Niels S. Jørgensen og Arne J. Solhaug vel-
kommen som varamenn i styret, og takker 
for innsatsen til avtroppene styremedlem-
mer Jon Ausland og Tor Wilhelmsen. 

Teknisk seminar for Shadow generasjonen 
blir som bekjent avholdt den 7. november, 
under ledelse av Patrick fra Royce service 
& engineering i London. Jeg gleder meg til 
å treffe noen av dere, maksimum 15, og 
for å se hvordan ekspertene forholder seg 
når det gjelder å reparere og etterse våre 
kjøretøy. 

Kjør forsiktig og sett bilen inn før saltet 
kommer på veiene. 

Åge Antonsen Formann RREC Norwegian 
Section.
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EVENEMANGSKALENDER
Luncherna i Stockholm: Den 5/10 och 2/11 träffas vi på Belgobaren i Freys hotell, se kartan på 
sid 9. Kontaktperson Tommy Strömberg, tel 0705-178877

Luncherna i Göteborg fortsätter, på Elite Park Avenue den 27/10 och 24/11 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

7. november 2009, Teknisk seminar
Seminaret er myntet på Silver Shadow, Camargue og Corniche, samt tilsvarende Bentleys.
Kursholder Patrick Lloyd-Jacob flys inn fra London for å underholde oss med hydraulikk, bremser, 
og motorer. Seminaret finner sted i Askim i Østfold i Auto Askims lokaler. Danske og svenske 
medlemmer er velkomne. Påmelding til +47 97577464.

10-11 november – Teknisk Seminar Kaj Simonsen, Tåstrup, DK

18 november Medlemsaften på Risbyholm Gods, Havdrup. 
Medlemsaften den 18. november på Risbyholm Gods
Som en fortsættelse af de tidligere medlemsaftener, der af og til fandt sted, på improviseret basis, 
hos Flemming Larsen i Gørløse, der desværre ikke er blandt os mere, vil vi tage tråden op igen, og 
har fået lov til at afholde en medlemsaften for alle interesserede hos Beate og Claus Clausen, som 
netop for nylig har indrettet et rustikt samlingslokale i et tidligere kornmagasin. Her er der skønne 
biler i stueetagen, og når man går op ad hønsestigen til 1. sal, finder der et skønt rustikt lokale, 
med masser af hanebjælker og rustikke mure. Her er der mange borde og stole, samt et lille køkken 
med bardisk, så her har vi fået lov at holde både medlemsaften onsdag den 18. november kl. 1830, 
og igen julefrokost med ledsager lørdag den 6. februar 2010.

Vi håber at så mange som muligt møder op, og adressen er Risbyholm Gods, Risbyholmvej 5, 4622 
Havdrup.
Yderligere information samt tilmelding til Jens Kjærulff på 40 14 80 44 eller e-mail familien@kjae-
rulff.net.
Vel mødt

5 december kl 12.00. Julbord serveras i Belgobaren som ligger i Freys hotell Bryggargatan 
12 B. se separat annons sid 9. 
Anmälan till Tommy Strömberg tel 0705 171877, senast 20 november.

12 december kl 13.00 serveras Julbord på Fiskekrogen i Göteborg
Anmälan sker till Claes-Thure Flinck, senast 4 december.
e-postadress: c_t.flinck@yahoo.se, alt tel +46 31930066

6 februar 2010. Forsinket Julefrokost i Kornmagasinet på Risbyholm Gods med ledsa-
gere.
Reserver allerede datoen nu, der kommer mere om arrangementet i næste Bulletin

26-27 mars 2010. Vinprovning med galamiddag på Bjertorps Slott
Anmälan till Svante Runberger. e-post svante.runberger@swipnet.se, 
alt tel +46 31146306, mer detaljer i kommande nr av Bulletinen

10-12 maj 2010 Svenska Sektionens 30-årsjubileum och Årsmöte. Stor Gala. Info skommer 
senare.

13 - 16 maj 2010, RREC-Danish Section indbyder til 30 års jubilæums rally
se vidare på sidan 8 i detta nummer

27-29 augusti 2010, Älgrally på Västkusten, med internationellt deltagande. Mona-Lisa och 
Derek Illingworth arrangerar. Mer info på hemsidan.
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RREC-Danish Section
Indbyder til

30 års jubilæums 
rally

13.14.15. og 16. Maj 2010 

på

Bornholm

Max 70 køretøjer 
Oplysninger, samt  pre-

tilmelding til: 
Preben Pedersen, e-mail: 

bopr@stofanet.dk

Se det foreløbige program på 
klubbens hjemmeside: RREC.dk

EVENEMANGSKALENDER
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RREC Julbord i Stockholm 2009

Det kan tyckas lite tidigt att redan nu tala om julbord. En vacker sensommardag har 
fått oss att glömma såväl höst som jul. Här får Du redan nu lite detaljer kring RREC 
Julbord. Och boka gärna in senast den 20 november tack.

Vi har hittat ett nytt ställe där vi hoppas kunna trivas med våra måndagsmöten 
under hösten som Du redan vet, den 5 oktober och 2 november. Det nya lunchstället 
heter Belgobaren och är en del av Frey´s Hotel. Det ligger på Bryggargatan 12 B (se 
kartan nedan) centralt i Stockholm nära Centralen om du kommer med tåg. Nära 
T-banan om Du kommer med tunnelbanan. Nära flygbussarna om du kommer med 
flyg. Kommer du från Finland blir Du hämtad. Slutligen om Du är bilburen parkera 
i garaget på Klara Norra Kyrkogata 14. Vi har blivit lovade ett fint julbord med det 
mesta Du kan önska Dir för endast 250 kronor. I vanlig ordning blir det en dum 
liten tävling med fina priser, troligen en del musik men framför allt an glad träff för 
trivsamma medlemmar i en avspänd miljö.

Vi har under hösten haft våra måndagsmöten här och trivs med såväl maten som 
personalen.

Notera redan nu lördagen den 5 december kl 12.00 och boka senast den 20 
november.

Varmt välkomna önskar

Tommy (jultomte u.p.a.)
Tel 0705-17 18 77 (om frågor)

EVENEMANGSKALENDER
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Heino Petersen
Bentley After Sales Manager

Tel. +45 45 200 417
heino.petersen@bentley-copenhagen.dk

Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N

www.bentley-copenhagen.dk

Erik Reinerstedt
Bentley After Sales Manager
Tel. +46 707 96 89 93 
erik.reinderstedt@bentley-stockholm.com

Vendevägen 14
S-18269 Djursholm

www.bentley-stockholm.com

BENTLEY COPENHAGENBENTLEY STOCKHOLM

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

The name “Bentley” and the “B” in wings device are registered trademarks.  
© 2008 Bentley Motors Limited.

LAWS OF ATTRACTiON

Bentley RREC (A5).indd   1 28/04/09   09.46
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Denne samtalen fant sted ved 14 tiden 
fredag 4. september på strekningen Tøns-
berg-Horten, og det ”bøttet ned”
Vinduspusseren på maks hastighet i min 
68 Silver Shadow gjorde det mulig å fort-
sette, men hastigheten var 30 km/t, og 
helt ærlig …. jeg så ikke særlig mye annet 
enn vann.

Målet var Refsnes Gods og etter en kort 
ferjetur over fjorden var vi i Moss og kort 
tid etter, ved den praktfulle innkjøringen, 
til ”basen” for årets Rolls-Royce Rally, og 
det regnet litt mindre. 
Dette gjorde, at vi etter å ha parkert ved 
siden av en Shadow II, kunne beundre 
en 1934 Phantom II og en 1935 Bentley 
Sport Saloon som allerede var kommet.

Og ut over ettermiddagen kom de.
Silver Cloud fra 56, Corniche fra 78, Ben-
tely Continental fra 93, 20/25 Open Tourer 
fra 30, Wayman fra 31 og mange andre 
Roll-Royce og Bentley.

Hyggelig var det å hilse på gode venner, 
og det vanket klemmer og gode historier, 
alt dette mens vi ventet på at de skulle 
komme …… Silver Ghost fra 1910 og 1912.

Først kom Ghostén fra 1910 med den hyg-
geligste Irske sjåfør en kunne tenke seg 
og før kveldens mottakelse med utdeling
av program, var Ghostén fra 1912 på plass 
utenfor Refsnes Gods sammen med 23 an-
dre Rolls-Royce og Bentley´s.

RALLY ØSTFOLD

- Åge … du må stoppe.
- Hvorfor det da sier jeg.
- Ja men … ser du noe da?
- Jada det går helt fint sier jeg.
- Men Åge …. alle de andre bilene 
kjører jo ut til siden og stopper.
- Men kjære Bente–Lill det er jo 
japanske og franske biler som 
har kjørt til siden, ingen engel-
ske ser du, og vi kjører engelsk 
bil i dag vet du. Text: Åga Antonsen

Foto: Åge Antonsen, Hans Edvard Sunde, 
Hemming Melsom
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Det var over 70 personer som samlet seg 
til middag i kongesalen der formannen 
holdt velkomsttale og seremonimester 
Tom André Brubak informerte om morgen-
dagen og hvor hotellet fikk presentere litt 
fra Refsnes Gods mangeårige historie. Ma-
ten og stemningen var god og etter mid-
dag var det kaffe med mulighet for noe til, 
for de som ønsket det.

Lørdagen kom, og på lørdagen skinte so-
len, akkurat som det ble fortalt på vår hje-
mmeside dagen før, at den skulle gjøre.

Med frokost fortært og program gjennom-
gått, forsto vi at her hadde Hans Edvard 
Sunde og Tom André Brubakk virkelig lagt 
seg i selen, for å gi oss en hyggelig week-
end.
Programmet på 16 sider (med eget start-
nummer på forsiden) inneholdt reiserute
og oppgaver som skulle løses under Rally
Østfolds gjennomføring.

Svært profesjonelt utført, og dette pro-
grammet går inn i mitt private arkiv som 
bevaringsverdig dokument.
Det var oppfordret til å stille i tidsriktig 
antrekk, og mange hadde fulgt oppford-
ringen og hadde funnet frem tidsriktig 
”moteklær”

Det var sterk konkurranse, men at følget 
til Elisabet Helsing og Graham Dukes stilte
i særklasse denne dagen, ble klart når det 
viste seg at Grahams avis inneholdt ferske 
nyheter fra det året hans Silver Ghost ble 
produsert. Avisen var fra 1912!

I nærmest sommervær la vi av gårde fra 
Refsnes Gods til Galleri F-15 for guidet 
omvisning og deretter til Røed gård for 
omvisning, shopping og lunsj. Røed gård 
kunne vise frem et mangfold av bruks-
kunst og egen sjokolade produksjon og 
nå vet jeg hvordan sjokolade med innlagt 
chilli smaker.

På Galleri F-15 kom ytterlige to deltake-
re og vår kolonne ble forsterket av ikke 
mindre enn en 1954 Silver Wraith og Oles 
1932 Rolls-Royce 20/25 med selvbygget 
karosseri.

RALLY ØSTFOLD

Vi besøkte galleri F-15 som er kjent 
for sin avantgarde moderne kunst. Her 
hadde de en haug oljefat oversprøy-
tet med betong. Dette symboliserte 
forbrukskulturen. Det passet jo bra for vi 
er jo ikke bruk-og-kast-mennesker, men 
ta-vare-på-det-gamle-mennesker.
Bastøyfergen ses i bakgrunnen.
Utstillingen inne, fikk Niels Skov Jørgen-
sen til å si: Det ser slik ut på mitt loft 
også. Nå har jeg gitt opp å rydde, nå 
skal jeg kalle det et museum.
En annen sa: De virkelige kunstverkene 
står på partkeringsplassen.
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Kolonnen dro videre ved 13 tiden til Rygge 
Museum. I tillegg til omvisning ble det her 
gjennomført første praktiske konkurranse.
Det å rygge mot en pinne som faller der-
som du berører den er ikke helt lett og 
noen kjørte til pinnen falt og andre stoppet
en meter fra pinnen. Men en stoppet 1 cm 
fra pinnen og det var vår alles James Black 
fra Irland i sin Silver Ghost fra 1910. (ikke 
viste vi at denne modellen ble levert med 
ryggekamera som selv etter iherdig leting 
ikke ble funnet)
Selv sa han at det handlet bare om å vite 
hvor lang bil en hadde, og det burde jo 
alle vite.

Ekeby kl. 15.00 viste programmet og 
Ekeby ble det. Bilene ble parkert og ral-
lydeltagere var opptatt med bilprat og så 
var det noe i oppgavehefte med veiing av 
kuler som opptok alle. Det ble diskutert 
mange løsninger og noen kunne vist nok 

finne den letteste eller tyngste av kulene, 
men finne ut om det var avvik mot lettest 
eller tyngst, det var problemet.

At Hans Edvard i ettertid bekreftet at ingen 
hadde løst oppgaven, medførte jo at vi alle 
havnet i samme bås, og det var vel bra, 
men det hadde vært fint om han kunne 
fortelle oss løsningen på de tolv kulene og 
tre veiienger.

Før plankekjøringen på Ekeby startet ble 
det servert ost og vin til de som ikke kjør-
te, så de som ikke traff begge plankene
har ikke det å skylde på.

Kl 16.30 var kolonnen på vei tilbake til 
Refsnes Gods og vinsmaking for noen og 

RALLY ØSTFOLD

Her har Audrey fforbes-Hamilton og 
Richard DeVere latt seg fotografere i 
1978. Richard har det med å stille på den 
norske seksjonens rallyer med den sorte 
Cornichen. Den brune er alltid hjemme 
på Grantleigh Manor.
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årsmøte i vår norske seksjon av 
Rolls-Royce Entusiast Club for 
andre.

Årsmøtet ble gjennomført i en 
behagelig atmosfære, og Graham 
Dukes viste film fra flymotorpro-
duksjon hos Roll-Royce i midten 
av trettiårene.
Referat fra årsmøtet blir sendt 
alle medlemmer men se også for-
mannens leder.
Lørdagens siste programpost var 
årsmøtemiddag
med premieutdeling.

Når seremonimester Hans Ed-
vard Sunde
”slo ut håret” og fikk respons fra forsam-
lingen med taler og sang, ja da var kvel-
den reddet.

Sjelden har jeg hørt flere umulige katego-
rier det kunne vinnes premier i, enn denne 
kvelden. Ting med Rolls-Royce logo på, 
gitt oss fra Rolls-Royce Marine i Ulsteinvik, 
ble rundhåndet delt ut til vinnerne.

Middagen, og stemningen rundt, ble så 
hyggelig som jeg ikke kan huske noen an-
nen middag har vært i klubbens historie, 
og hver enkelt deltaker, fra inn- og utland, 
medvirket til dette inntrykket. De som 
samlet seg i baren etterpå for kaffe fikk 
oppleve solosang fra Irland. Knakene hyg-
gelig fyr han James Black. Og så var det 
natta for meg.

Søndag kom med sommervær.
Etter frokost var det utsjekking og det er 
alltid litt trist for da vet en at det snart 
er hvert til sitt igjen. Men søndag ble en 
lang og opplevelsesrik dag.Kolonnen star-
tet ved ti-tiden og vi skulle til Hvitsten via 
trange gater i Son. Etter en times kjøring 
var vi fremme på Hvitsten og vi ble møtt 
av gallionsfigurer plassert ved innganger 
og rundt i hagen. Disse figurene tror jeg 
finnes i alle deltageres kameraer.

Som vår guide på hjemstedet til Fred Ol-
sen imperiet dukket ingen ringere enn

Mr. Fred Olsen himself opp. Rederiets his-
torie kan vel ikke bli presenters bedre enn 
av den som har stått mitt oppi det, og at 
skolens gymsal nå er omgjort til rederiets 
museum er og blir til glede for mange.

Stor glede hadde også rederen da han 
ble invitert opp i Rolls-Royce Silver Ghost 
1910 og vi har lovet å sende ham bilder.

Neste post --- Drøbak.
Det tok litt lenger tid enn planlagt å få par-
kert biler og få folk til fergen, som skulle 
bringe alle over til Oscarsborg Festning. 
Men alle som hadde anledning fikk plass 
og det ble inntatt felles lunsj på festning-
en. Alle jeg har snakket med forteller at 
omvisningenvar veldig interessant.

På den engelske omvisningen var det ing-
en som ville gi seg, særlig ikke vår irske 
venn. Han ville hele tiden ha ”more guns”. 
Han ble virkelig ivrig da vi sto ved de store 
kanonene. Da Stena Saga kom inn fjor-
den, ville han absolutt prøveskyte kano-
nen. Selv om kanonene bare skadeskjøt 
Blücher, kunne vi nok senke danskedåten, 
mente han.

Det at kommandanten ikke ville godkjenne
prøveskyting av kanoner og torpedoer når 
Stena Saga passerte sundet, kan ikke leg-
ge noen demper på at dagen ble perfekt
og at været gjorde at folk badet den 6. 
september i Drøbak.

RALLY ØSTFOLD
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Her vurderer vi avstanden 
til målet. Det er et av-
standsmerke på en av hol-
mene i fjorden og vi brukte 
dette merket til å stille inn 
kanonen.

Hans Edvard Sunde og Tom André Brubak 
fortjener en stor takk for at de ga oss et 
fabelaktig rally, og alle må vi gledes over 
at vi trives så godt i vår felles hobby

Utfordringer blir det når denne høye kva-
liteten skal videreføres i fremtidige rally.
Det kan nok ikke gjøres bedre!!

Hilsen Åge Antonsen.

Guiden vår var ikke helt sik-
ker på om vi fikk senke Stena 
Saga, så han tok en siste tele-
fon til kommandanten.

Over: Dette er ikke Ben Reddik Fy 
Fasans bil, men James Blacks ”Kitty”, 
en Silver Ghost fra 1910, som alle ble 
forelsket i. Bilen var eldste deltaker i 
Rally Østfold med sine 99 år.

Over: Elin og Odd 
koste seg.

RALLY ØSTFOLD
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Til venstre: Kittys 
rekkesekser i blanke 
messingen.

RALLY ØSTFOLD
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Östfoldsrallyt var mycket trevligt ordnat, så jag vill gärna rekommendera våra svenska 
medlemmar i RREC att när tillfälle ges besöka vårt västra grannland på Rolls-Royce 
rally. Vi bodde grandiost på Refsnes Gods och förplägades med god mat och fina viner. 
Det är så att Refsnes har en utomordentlig vinkällare vilket även manifesterades i en 

RALLY ØSTFOLD

Damerna vid Bente och Åges vackra 
Shadow. Ulla-Britts och min Shadow 
var en blek kopia av denna

EN SVENSK GÄST KOMMENTERAR
Text och foto: Svante Runberger

Åge i dirigeringstagen

Elin och Odd i full utrustning framför 
sin vackra bil

trevlig vin provning inder tiden 
som den norska sektionen hade 
sitt årliga möte med val av sty-
relse och sådant.

Vi hade Refsnes Gods som fast 
punkt. Refsnes ligger alldeles 
vid sjön (Oslofjordens östra 
starnd) på ön Jelöya utanför 
Moss.

Rallyt samlade en stor mängd 
bilar och det fantastiska var att 
så många förkrigs bilar fanns 

representerade. Det var inte bara 
Jim Black´s Silver Ghost av 1910 
års modell. Två ytterligare Ghos-
tar fanns i sällskapet.
Körningar runt Yelöya och vida-

re på söndagen till Dröbak bjöd på 
vackra landskap och framför allt på 
små trevliga samhällen som vi kör-
de genom. Att Norge har en kuperad 
terräng är väl för de flesta inte nytt, 
men även så här i havsbandet fanns 
det gott om backar, där vi emellanåt 
fick ligga och dra på kopplingen vil-
ket fick konsekvenser för en del.
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EN BENTLEY KOMMER HEM
text: Svante Runberger
foto: Eva Andersson

RALLY ØSTFOLD

Söndagen belv som sagt lite ansträngande för en del av de gamla bilarna som var 
med. Kjell Anderssons fina Bentley från 1953 blev stående på parkeringen i Dröback. 
En bränd koppling var orsaken och man kan kanske lasta det vackra kuperade norska 
kustlandskapet och de köbildningar som där uppstod.

Men, allt ordnar ju sig som bekant. En vänlig parkeringsvakt tog sig an bilen och fick 
den borttransporterad till lämplig garageringsplats. Och vår serviceorienterade norska 
grannförening ordnade så att den återvände till Göteborg och Kjell, med insatser från 
själve ordföranden i norska klubben Åge Antonsen. Se bilderna som talar för sig själva.
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En solig morgon den 8 augusti startade 
Claes-Thure Flinck och jag från Kullavik 
utanför Göteborg för att träffa likasinnade 
kompisar inom RREC i Bjäre. Vi färdades i 
Claes-Thures vackra Bentley Azur cabrio-
let.

Vår första anhalt på rallyt var besöket i 
Hallandstunnelns utställningshall vid söd-
ra tunnelmynningen. Ett mycket intres-
sant besök. Numera har Banverket anlitat 
Skanska som bildat ett konsortium tillsam-
mans med Vinci, ett franskt företag som 
har de bästa erfarenheter från tunnelborr-
ningar i bl a Alperna. 

Vår guide, Malin Andersson, gav oss en 
allsidig information och visade en film om 
hur tunnelborrningen sker idag. De histo-
riska misstagen berördes, och skälen till 
att läckage och behov av tätning inte för-
utsågs. Det var som bekant det använda 
tätningsmedlet Rocagil (som innehöll det 
giftiga ämnet akrylamid) som gav förgift-
ningssymptom på både djur och männis-

kor på åsen. Banverket har fått punga ut 
med rätt så stora skadestånd. 

En allmän myt är ju att tunneln skulle 
spara en kvart i tid när man åker från Gö-
teborg till Malmö. Men huvudanledningen 
till att tunneln byggs är att öka banans ka-
pacitet från ca 3-4 tåg per timme till ca 
24 tåg per timme. Idag är maxvikten per 
tåg 1100 ton, men på vår och höst måste 
den sänkas till 900 ton. Med det nya dub-

ÅRETS BJÄRERALLY
Text: Svante Runberger
Foto: Göran Berg, Svante Runberger
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belspåret och tunneln kan man klara över 
1600 ton. Detta är en ansenlig kapacitets-
förändring Nu är det ju inte bara tunneln 
som är flaskhalsen, det krävs även att 
dubbelspåret Ängelholm – Helsingborg och 
genomfarten i Varberg också blir byggda.

Hallandsås är en urbergshorst som över-
lag är mer sprickrik än ett normalt svenskt 
urberg. Åsen bildades genom rörelser i 
bergrunden för ca 70 miljoner år sedan. 
Dess rörelser har i hög grad påverkat ber-
gets karaktär och kvalitet. Där rörelserna 
har varit kraftigast har stora svaghetszo-
ner bildats. Tre stora svaghetszoner, flera 
hundra meter breda, finns längs med tun-
nelsträckningen, Norra randzonen, Södra 
randzonen och den mellanliggande Mölle-
backzonen. Dessa består av vittrad gnejs 
och amfibolit som helt har omvandlats till 
lera. Gnejsen kan till sin struktur liknas vid 
kexchoklad och amfoboliten vid tvål. Mate-
rialet är så mjukt att det kan skäras med 
kniv. Den svåraste zonen att ta sig genom 
bedöms vara den ca 300 meter breda Möl-
lebackzonen. Här är även grundvattnet 
som rikligast och vattentrycket som högst.

Den nya borrmaskinen, som heter Åsa!, 
är en 250 m lång maskin om man räknar 
in alla serviceenheter som ingår i maski-
nen. Maskinen borrar sig framåt ca 9 m 
per dygn, och lägger själv in betongseg-
ment ( s.k. lining) i det nyborrade områ-
det. Åtta segment bildar en hel ring, och 
med denna avtätas det borrade området. 
Maskinen forslar bort allt bortborrat berg 
och eventuellt inläckande vatten som re-
nas och återförs till åsen. I Möllebacks-
zonen injiceras saltvatten i förborrade 16 
mindre hål som borrats i en åtta meter 
stor ring. Saltvattenslösningen som håller 
en temperatur på -35 grader fryser berget 
så att det kan borras och även förhindra 
stort vattenläckage. 

Läget just nu är att det östra tunnelröret 
är borrat från söder till strax innan Mölle-
backszonen. Borrning för frysning har på-
börjats och under hösten skall bearbetning 
av zonens frysta berg starta. Allt borrar-
bete sker från söder, och när det östra tun-
nelröret är klart måste borren anläggning-
en dras ut söderut för att starta bearbeta 
det västra tunnelröret. Starten för tågtra-
fik genom tunnel beräknas ske 2015, om 

inga problem och 
ytterligare förse-
ningar inträffar. 

Efter denna in-
tressanta visning 
for vi vidare till 
Skottorps slott för 
lunch och slotts-
visning med ingå-
ende historiebe-
skrivning gjordes 
av nuvarande 
slottsfrun Ing-
Marie Müller-Uri. 
Egendomen har 
lång historia och 
namnet Skottorp 
kom sig av en ti-
dig ägare från 
Skottland under 
den danska tiden. 
Skottorps Slott på 

ÅRETS BJÄRERALLY
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nuvarande plats uppfördes ursprungligen 
av Frans Joel Örnestedt på 1670-talet ef-
ter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. Den 
största händelsen i slottets historia är väl 
Karl XI giftermål 6 maj 1680 med Ulrika 
Eleonore av Danmark. Ulrika Eleonore, 
föddes i Köpenhamn den 11 september 
1656 som dotter till danske kungen Fred-
rik III och hans gemål, Sofia Amalia av 
Lüneburg. Redan 1675 framställde svens-
ke ambassadören Nils Brahe Karl XI:s 
anhållan om Ulrika Eleonoras hand. Än-
kedrottningen, Sofia Amalia, understödde 
förslaget, men Kristian V, Ulrika Eleonoras 
bror och Danmarks dåvarande kung, som 
först gett sitt samtycke, återtog detta kort 
därefter (1676) det skånska kriget utbröt. 
Prinsessan ansåg sig emellertid trolovad, 
och vägrade att inlåta sig på några andra 
giftermålsplaner. I samband med fredsun-
derhandlingarna i Lund 1679 återupptogs 
frågan om ett giftermål mellan Karl XI och 
Ulrika Eleonora, och ett beslut underteck-
nades den 26 september 1679 av svenska 
och danska sändebud.

Detta giftermål utgjorde en länk i Johan 
Gyllenstiernas skandinaviska politik. Gif-
termålskontraktet undertecknades av 
Karl XI den 6 februari 1680. Karl XI ville 

uppskjuta giftermålet, men 
Johan Gyllenstierna tog 
med bruden, då han efter 
avslutade underhandling-
ar återvände till Sverige. 
Den 4 maj 1680 landsteg 
Ulrika Eleonora i Helsing-
borg. Av sparsamhetsskäl 
skulle bröllopet (bilägret) 
äga rum i Halmstad. För 
att undvika franske am-
bassadörens deltagande, 
han envisades att vilja vara 
med, beslöts i största hast 
att vigseln skulle äga rum 
på egendomen Skottorp, 
tillhörig hovkanslern Örn-
stedt, i några få personers 
närvaro, den 6 maj 1680. 
 
Under 1700-talet var det 
släkterna Coyet och von 

Krassow som ägde Skottorp och de sköt-
te om ägorna men dessvärre inte slottet. 
Handelsmannen Peter Möller köpte det 
förfallna slottet 1813. På 1829-talet fick 
slottet sitt nuvarande utseende efter rit-
ningar av hovintendent Carl Fredrik Sund-
vall, som var arkitekt till såväl park som 
byggnader, väggmålningar och möbler. 
Byggnadsstilen blev den då moderna sti-
len empire (efter Napoleon) och som fö-
reträdare för denna stil räknas Skottorp 
som det främsta och mest välbevarade i 
Sverige.

Släkten von Möller ägde godset 1813-
1986 och den mest berömda var Peter von 
Möller. På grund av sina insatser för jord-
bruket och människorna i bygden blev han 
adlad 1861. Skottorps Slott blev förklarat 
byggnadsminne 1986 och jordbruksegen-
domen styckades av 2002.

Efter den goda lunchen och den intres-
santa slottsvisningen åkte en del av oss 
till Hasslöv för att se på den internationellt 
intressanta Lugnarohögen. Lugnarohögen 
i Hasslöv i södra Halland visar hur forn-
tidens människor tänkte sig övergången 
från liv till död. Från det lilla torpet Lug-
naro kan dagens besökare gå in i den res-

ÅRETS BJÄRERALLY
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taurerade graven. Längst ned i högen finns 
ett antal stenar vars placering har formen 
av ett skepp - antagligen ett symboliskt 
dödsskepp för den sista färden.

När Lugnarohögen undersöktes av arkeo-
loger år 1926 fann man helt oväntat en 
åtta meter lång skeppssättning i botten på 
högen. Invid skeppets södra reling upp-
täcktes en kista med en urna i som i sin 
tur innehöll tre bronsföremål - en unik mi-
niatyrdolk, en pincett och en syl. I övrigt 
rymde urnan brända människoben 
och fårben samt en bit ylletyg. Sam-
manlagt har forskarna funnit lämning-
ar av fyra personer i högen. 

Lugnarohögen uppfördes omkring 700 
f. Kr. i ett område där det finns gott 
om andra fornlämningar. Här har fors-
karna kartlagt hur människorna som 
lät uppföra graven gick tillväga. Innan 
högen byggdes schaktades marken 
av och sedan uppfördes stenskeppet, 
troligen på den plats där likbålet varit 
placerat. I första etappen gravsattes 
två människor, ett röse välvdes över 
skeppet och täcktes med grästovor. I 
andra etappen begravdes ytterligare 

två människor. 
Möjligen kan 
det finnas res-
ter efter ännu 
fler personer 
i den numera 
skadade delen 
av högen. Lug-
narohögen var 
länge en förbi-
sedd fornläm-
ning. Det var på 
initiativ av trak-
tens kyrkoherde 
Victor Ewald 
i Östra Karup 
som utgräv-
ningarna påbör-
jades. Numera 
når besökarna 
graven genom 
det lilla torpet 
Lugnaro som 

också rymmer en liten utställning om ut-
grävningarna. 

Så var det dags för återfärd. Claes-Thure 
och jag hade naturligtvis på de små vägar-
na på åsen och i landskapet kring Skottorp 
åkt nedcabbat och njutit av sol och vind 
när vi kört. Men nu var det dags att cabba 
upp, innan vi gjorde entré på motorvägen 
mot norr. Vi tackar Göran och Ylva för det 
trevliga initiativet till det intressanta pro-
gram vi fått uppleva på årets Bjärerally.

ÅRETS BJÄRERALLY
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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 
grensen til Sverige. Vi kan 
hente og levere din bil på vår 
bilhenger.
I oppstartfasen tilbyr vi 
RREC-medlemmer 20 %
rabatt på timeprisen.
Vi ønsker å yte Norges 
beste service til alle biler fra 
Crewe.

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

Medgrunnlegger av RREC - Norwegian section, Odd Moen til 
venstre og verksmester Svein Vikeby, til høyre, ønsker 
velkommen til Askim. Prøv oss og bli fornøyd!
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Det var med en rigtig sommerferiefornem-
melse, at vi lørdag den 12. september 
startede hjemmefra, så tidligt om morge-
nen i den totalt morgenduggede Bentley , 
at man stadig kunne se mosekonens bryg, 
og samtidig ane, at solen ville stå op til en 
skyfri himmel på denne pragtfulde efter-
årsdag.
 
Det kunne simpelthen ikke være bedre, og 
vejene havde vi helt og aldeles for os selv, 
og de eneste modtrafikanter vi mødte, var 
såmænd den 
ene veteran-
motorcykel ef-
ter den anden, 
der også var 
på vej til træf.
 
Vi var totalt 18 
køretøjer og 
38 deltagere, 
og vi skulle 
gøre hinanden 
”stævne” ved 
Stevnsfortet 
allerede kl. 
0945, tæt på 
Rødvig.
 
Alt på denne 
tur var plan-
lagt, med 

samme omhu, som var det et rigtigt års-
rally, blot kun med én overnatning. Hygge-
ligt og dejligt overskueligt med den mindre 
gruppe.
 
Bortset fra at alt kørte derudaf, var der 
ikke mange, der anede hvilken oplevelse 
vi skulle have som det første indslag på 
turen. 
 
Stevnsfortet var nemlig et hidtil hemme-
ligholdt befæstningsanlæg, som var blevet 
bygget fra 1951 -1955, således at vi kun-

EFTERÅRSLØBET PÅ STEVNS KLINT.
Text och Bild: Jens Kjærulff
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ne forsvare landet i forbindelse med den 
kolde Krig, der herskede fra 1960érne og 
frem til for ganske få år siden. Det var bl.a 
her man opdagede de russiske skibe, der 
var på vej til Cuba med raketter i 1962.
 
Stevnsfortet var oven på jorden plantet til 
med store missilaffyringsramper og  alle 
mulige afskydningsramper, der kunne 
ramme fjendtlige skibe helt op til 23 km. 
Afstand.
 
Nedenunder gik vi af uendeligt lange gan-
ge, og så alle operationsrum, forsynet med 
lyde og stemningsoptagelser, der viste alt 
om livet langt under jorden, for at sikre 
rigets sikkerhed, og opfylde vore forplig-
telser i forbindelse med vort medlemskab 
af Nato.
 
Det var meget spændende, og meget an-
befalelsesværdigt at bese dette anlæg, 
som indtil nu kun har været åbnet for of-
fentligheden i et års tid.
 
Efter besøget på Stevnsfortet, kørte vi i 
samlet kolonne gennem det meget smuk-
ke landskab og gjorde et kort holdt ved 
Gl. Højrup Kirke, som er kendt for at være 
styrtet delvist ned i vandet for mange år 
siden.
 
Efter dette korte ophold satte vi kurs 

mod ”Skovfogedstedet”, ved Vemmetofte 
Strand, hvor der ventede os en veltillavet 
frokostplatte, som virkeligt bekom os godt, 
ovenpå strabadserne tidligere på dagen.
 
Efter Frokosten, ventede der os en ny 
overraskelse, idet vi blot fik at vide, at vi 
skulle besøge et gods, der bar navnet Ro-
sendal Gods.
 
Her havde Preben og Bodil lige arrange-
ret en halv flaske Champagne og en enkelt 
sodavand pr. køretøj, således at driveren 
havde noget at køre på og Co-driveren 
kunne holde sig ædru.
 
Rosendal Gods stammer fra 1560 og ejes 
i dag af skibsreder Hans Mikael Jebsen, 
hvis familie gennem mere end 100 år har 
været  og stadig er bosat i Hong Kong og 
driver en verdensomspændende  virksom-
hed, der nærmest kan sammenlignes med 
Hjerl Hede eller ØK. 
 
Rederiet var kendt for at være det første 
rederi, der fragtede VW fra Tyskland til 
oversøiske destinationer. Og de var også 
kendt for at foretage sømæssige fåre-
transporter til bl. a Australien.
 
Godsejeren besidder udover Rosendal, 
yderligere   4 andre godser i Danmark, og 
ejer desuden en uendelig lang række af  

hyggeligste og 
kendte  hoteller 
og restauranter 
over hele Dan-
mark.
 
Bl. a har Jebsen 
sidst overtaget  
Schackenborg 
Kro i Møgel-
tønder, og han 
var også ejer af 
det Hotel, Fre-
deriksminde i 
Præstø, hvor vi 
overnattede fra 
lørdag til søn-
dag.
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Vi blev i fraværet af godsejeren modta-
get af en forvalter, som ved synet af min 
Bentley Continental S1, Flying Spur, ud-
brød, at han var sikker på at der stod en 
magen til i garagen på den anden side af 
pladsen.
 
Dette måtte vi jo hurtigt kunne konsta-
tere, sagde jeg, idet jeg forventede at vi 
bare kunne gå derover, men han fortalte, 
at man normalt ikke havde for vane at luk-
ke alle ind i de hellige haller.
 
Men da vi jo nu var et Rolls Royce og 
Bentley enthusiastisk folk overgav han sig, 
og her stod ikke kun den magen til min, 
men også en anden, nemlig Bentley Con-
tinental Cabriolet, samt flere andre fine 
Mercedes, Ford T, m.m. samt 2 kongelige 
kareter, som man for ganske nyligt havde 
overtaget fra kongehuset. Alt var i en me-
get høj stand.
 
På dette tidspunkt havde vi næsten tabt 
mælet,  indtil forvalteren berettede, at det-
te blot var et lille udsnit af deres samling 
af biler, der talte mere end 100 af slagsen, 
og primært Mercedes herunder Mågevinge 
o.lign. samt  Bentley, men ikke Rolls Ro-
yce. – Så tabte vi helt pusten og jeg må 
indrømme at vi her blev lidt klogere end vi 
var før. Ingen anede alt dette på forhånd.
 
På spørgs-
målet, om 
godseje-
ren ikke 
var med-
lem af vor 
klub, fik vi 
skam at 
vide at det 
var man 
al lerede, 
h v i l k e t 
vi også 
e f te r fø l -
gende har 
konstate-
ret.
 

Efter dette igen overraskende positive 
besøg, blev vi sendt ad en ny smuk rute 
til Hotel Frederiksminde i Præstø, der var 
nabo til Præstø kirke, som fra 1821-22 
havde N.F.S. Grundtvig som sognepræst, 
inden han blev kaldt til residerende kapel-
lan i Frelser Kirke i  København.
 
Ja alt dette blev os fortalt af en guide, der 
kunne have brugt mange timer til at for-
klare om alle kirkens specialiteter og for-
underlige historie, men guiden havde fået 
strenge instrukser på at det kun måtte 
tage 15 min. og det varede mindst ½ time, 
men var overmåde interessant. 
 
Men så var alle også rigtig trætte og ømme 
i benene, efter en lang og spændende 
dag, så straks efter at vi havde fået udle-
veret alle nøgler, fik vi mulighed for over 
en times hvil, før vi skulle nyde en udsøgt 
menu i den meget smukke havestue, med 
udsigt over grønsund, som ledte tankerne 
hen på Matador og fedet.
 
Vi havde simpelthen okkuperet hele hotel-
let, og havde af samme grund begræns-
ning til 17 værelser.
 
Efter menuen  kunne vi sætte os ind i de 
tilstødende lokaler, hvor vi fik vi mulig-
hed for kaffe med avec, samt små listige 
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drinks, og vi fik tillige mulighed for at se 
lidt af Mikkel Kesslers boksekamp på en 
tilrettelagt storskærm, så der var ikke et 
øje tørt
 
Næste Morgen, efter en udsøgt, hjemme-
lavet morgenbuffet, fik vi valget mellem at 
køre en lang tur til Møns klint eller en kort 
tur til Jungshoved, hvor vi så kunne gøre 
et holdt i Torben og Birthe Jensens som-
merhus, der var beliggende på en kæmpe 
grund lige ned til vandet med den smuk-
keste udsigt, så ved håndsoprækning, var 
det kun Torben Jensen der ville til Møn,  
resten ville til Jungshoved, og det var utro-
ligt hyggeligt et nyde lidt vin, kaffe vand 
og øl, med chips, slik chokolade med me-
get mere, så vi takker Torben og Birthe for 
det gode traktement.
 
Umiddelbart herefter havde Preben og Bo-
dil i sine forberedelser, igen som en me-
get positiv overraskelse, aftalt med et af 
vore nyere medlemmer, Michael Koch, der 
er beboer på Engelholm Gods, at vi skulle 
komme forbi og høre om deres fremtidige 
”Veteranbils-entusiasts-værksted, som 

var ved at blive indrettet i en af godsets 
længer.
 
Her blev vi budt velkommen af  gods-
ejeren Gerner Wolff-Sneedorf og Mikael 
Koch, som i øvrigt  havde insisteret på at 
give hele frokosten til alle deltagere i ”det 
gamle strygerum” på godset, og det var 
en fantastisk dejlig menu, med alt, hvad 
man kunne ønske sig – det var udsøgt og 
meget generøst og vi takker meget for 
gæstfriheden.
 
Under frokosten fortalte godsejeren om 
hele godsets historie, samt måden hvorpå 
han selv var kommet til godset som han 
arvede fra sin farbroder, og normalt skul-
le have betalt en kæmpe arveafgift, men 
endte med som følge af sin økonomiske 
uddannelse, og gode eksperters hjælp at 
kunne overtage hele herligheden,  nær-
mest uden arveafgifter.
 
Det var utroligt fængslende og farverigt og 
samtidig fortalte han om godsets meget 
stringente og effektive drift, hvor der ikke 
var plads til mange fejltagelser ved tilret-
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telæggelsen af driften, som blev udnyttet 
meget optimalt.
 
Bagefter fortalte Mikael Koch om hele ”ve-
teran” projektet og ombygningen af den 
ene længe til veteranbilmuseum, og da 
der var givet betydelig støtte til projektet, 
skulle alt udføres i pagt med tidligere ti-
ders byggeteknik, og brug af meget pro-
fessionelle håndværkere. 
 
Vi kan glæde os til at kunne leje både me-
kanikerplads for private entusiaster, og 
samtidig kunne leje overvintringsplads, 
hvis man skulle ønske dette. 
 

Men projektet ville nok først blive endeligt 
om et år eller mere.
 
Med afslutningen på Engelholm Gods, kun-
ne alle køre hjem og nyde fornemmelsen 
af at have deltaget i et overmåde hyggeligt 
og spændende efterårsløb, som var det 
tredje, Preben og Bodil havde arrangeret, 
så vi kan vist godt begynde at glæde os 
til næste års Årsmøde på Bornholm, som 
også tilrettelægges af dem.
 
Vi takker for et godt arrangement.
 
Jens Kjærulff

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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Jim Black från Nordirland överraskade oss 
med att komma körande genom Danmark, 
Sverige och Norge med sin nyrenoverade 
Rolls-Royce Silver Ghost från 1910 och 
vi tyckte alla att den är fantastisk. Bak-
grundshistorien till bilen är mycket intres-
sant. 

Det började egentligen med att Rolls och 
Royce träffades och genomförde en före-
tagsetablering i motorbranschen som sak-
nar motstycke. 1906 gick man in för att 
hålla sig till en enda biltyp kallad 40/50 HP. 
Den visades upp för första gången på bil-
utställningen i London samma år. Bolagets 
verkställande direktör Claude Johnson 
hade den rätta känslan för hur man skö-
ter marknadsföringen av bolagets produk-
ter och utan hans framsynta reklamjippon 
kanske Rolls-Royce bara hade blivit ett i 
raden av alla dessa hundratals sedan länge 
förlorande och bortglömda gamla engel-
ska bilmärken. Han fick mycket publicitet 
när ett exemplar av modellen (chassi nr 
60551, reg nr AX201) hade lyckats genom-
föra en krävande körning på 14 371 miles 
utan oplanerade stopp. Bilen man använde 
hade ”döpts” till namnet Silver Ghost. Det 

här namnet kom retrospektivt att använ-
das för alla 40/50 HP tillverkade mellan 
1906 och 1925 men egentligen var det från 
början ett individuellt namn som Johnson 
hade hittat på bara för 60551. På så sätt 
lyckades han göra bilen världsberömd och 
idag är det den enskilda bil som har betytt 
allra mest för märket Rolls-Royce. 60551 
köptes tillbaka av Rolls-Royce 1948 och 
har sedan dess gjort namnet Rolls-Royce 
närmast synonymt med absolut högsta 
kvalitet. Det har gjort den till en av värl-
dens mest värdefulla bilar alla kategorier. 
Andra exemplar av 40/50 HP som John-
son använde med främsta syfte att skapa 
uppmärksamhet tilldelades också indivi-
duella namn som Silver Rogue, The dre-
adnought och White Knave. Man brukade 
göra en liten platta i silver på varje bil och 
fästa fram-
me under 
vindrutan 
med det 
spec i e l l a 
n a m n e t 
ingraverat. 
1910 hade 
J o h n s o n 

HELLO KITTY - 
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utsett en bil att köra i Scottish Reliability 
Trials och den fick heta Silver Phantom 
(chassi nr 1100, reg nr R 567). Märkligt 
nog fick ytterligare en bil heta Silver Phan-
tom (chassi nr 1106, reg nr R 724). Bilarna 
var tämligen lika och användes av Johnson 
i tävlings- och reklamsyfte. 

Rolls-Royce fabriken tillhandahöll bara själ-
va chassiet till 40/50 
HP. Karosserna gjor-
des alltid av enskil-
da karossmakare. 
Rolls-Royce hade 
redan tidigt utverkat 
ett nära samarbete 
med karossmakaren 
Barker & Co Ltd i 
London och det var 
Barkers som hade 
fått ansvaret för 
karosserna till de 
här reklampelarna i 
Johnsons skickliga 
händer. Genomgå-
ende var det fråga 
om öppna touring-

karosser med ett speciellt karossutfö-
rande som kallades ”Roi-des-Belges”. Det 
berodde på att när Pariskarossmakaren J. 
Rothschild et Fils, som var föregångare i 
att forma karosseriplåt i mer komplicerade 
böjar, 1902 skulle förse en stor Mercedes 
med en öppen kaross av aluminium på en 
ram av askträ och med kurviga former, på 
beställning av kung Leopold II av Belgien 

för sin ”nära vän” den berömda dansösen 
och ökända vykortspinuppan Mlle Cleo de 
Mérode, så etablerades ett mode bland de 
finare familjerna i Europa som också spred 
sig till England cirka 1905-1910. Designen 
kallades därefter för Roi-des-Belges. Man 
kan beskriva den som en topless limousine 
med en hel soffa fram och en separat soffa 
och mycket generöst benutrymme bak. 
Framrutan skyddade främst frampassage-
rarna mot fartvind och regn medan per-
sonerna i baksätet hade en egen utvikbar 
tredelad glasruta med ett skinntäcke nertill 
som skydd över benen. Barkers anamma-
de tidigt den här designen som sin egen.

I 1910 års försäljningskatalog finns det 
första Silver Phantom-exemplaret avbildat 
men bilden är retuscherad så att bilen har 
framdörrar, vilket den saknade i verklighe-
ten, och alla passagerarna är bara inrita-
de. Det finns många tekniska detaljer som 
skiljer chassierna från 1907 och 1910 åt, 
medan årsmodell 1911 i princip var iden-
tisk med 1910 års. Motorn var från början 
på 7 036 cc men från 1910 utökades den 
till 7 428 cc. Växellådan var från början 
fyra växlar framåt (med fyran som över-
växel) men på 1910 års modell fanns bara 
tre växlar. Många ägare märkte inte av för-
ändringen för de körde ändå nästan alltid 
bara på högsta växeln.  Chassipriset anges 
i katalogen till £ 985 och färdig bil med 
Barkers Roi-des-Belges-kaross och kom-
plett med fyra Dunlop Cord-däck fick man 
erlägga £ 1 136 eller £ 1145 beroende på 

om valde 135 ½-tums korta eller det 
143 ½-tum längre chassiet.

Jim Black hittade sitt exemplar av 
Rolls-Royce Silver Ghost (chassi nr 
1365, nuvarande reg nr AL.1531) 
för tre år sedan. Då hade bilen stått 
obrukad hos en samlare i USA i 50 
år. Ursprungligen lär 1365 ha haft en 
kaross av Barker i Roi-des-Belges-
utförande men den karossen finns 
inte kvar och ersattes tidigt av en 
stor limousinekaross som tagits över 
från en samtida Daimler. Limousi-
nekarossen passade dåligt på 1365 
och när Jim Black fick hem bilen till 
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Irland sålde han genast av den till någon 
som bättre behövde den och började ett 
årslångt arbete med att bygga upp en ny 
Roi-des-Belges- kaross från scratch. Till 
sin hjälp hade han i stort sett bara foton att 
gå efter. Han hade bestämt sig för att an-
vända Silver Phantom och inte AX201 som 
utgångspunkt för sin design bortsett från 
framskärmarnas form. Trots att den i för-

stone ger intryck av att vara helt identisk 
med AX 201 (inklusive framskärmarnas 
form) har den faktiskt många skillnader, 
framför allt genom att sätena liksom på 
Silver Phantom har fått en lägre placering 
och hela karossen ger därmed ett mycket 
sportigare intryck. 
Annars har de det 
mesta som känne-
tecknar AX 201 ge-
mensamt, särskilt 
den ljusa metallic-
lacken på karossen 
i kombination med 
högglanspolerad 
motorhuv och alla 
andra blanka delar i 
nysilver eller nickel. 
Även motorn glän-
ser av nickel och 
mässing och med 
högblanksvartlack-
at tvådelat motor-
block. Med hjälp av 
mycket kunniga lokala hantverkare som 
Leslie Gamble kunde Jim Black nytillver-
ka en kaross som ser absolut korrekt ut 
i alla avseenden utan 
att ändå kanske inte 
vara exakt som någon 
förlaga. Säkerligen 
gjorde Barkers också 
många individuella av-
vikelser på sin tid. Jim 
Black har skräddarsytt 
förarplatsen så att den 
passar exakt till hans 
egen längd. Han har också försett den med 
litet mer dekorativt mörkt trä runt vindru-
tan och på dörrarnas 
överkanter som inte 
fanns på origina-
let av Silver Phan-
tom. Alltså kan man 
säga att han har 
skapat en helt per-
sonlig Silver Ghost-
kaross men för de 
flesta verkar den 
ändå vara en ren kopia av den ursprung-
liga typen. Som kronan på verket har han 
döpt bilen till Kitty efter den första ägaren 
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1910. De inre fotstegen till baksätet har 
försetts med en plåt med karossmakarens 
namn, Gamble of Belfast. 

Det finns en detalj som direkt skvallrar 
om att bilen inte är helt i överensstäm-
melse med sin rätta specifikation för år-
gång 1910. På toppen av kylaren blickar 
den välbekanta skulpturen The Spirit of 
Ecstasy framåt med kvinnan i sin skira 
klänning fladdrande av fartvinden. Konst-
nären Charles Sykes gjorde på begäran 
från Rolls-Royce Ltd en kylarprydnad för 
samtliga exemplar av märket. Han job-
bade visserligen med uppdraget redan un-
der 1910 men statyn som avbildar Henry 
Royces sällskapsdam Eleonor Thornton 
och som sedan användes i produktionen 
är signerad 1911, alltså ett år efter det att 
1365 lämnade fabriken i Derby. Man får 
väl betrakta denna utsmyckning på Jim 
Blacks bil som ett mot särskilt tillägg ef-
termonterat extra fabrikstillbehör. En an-
nan detalj som är helt autentisk men inte 
alls lika synlig är batterierna som gömts 
i en låda på tröskelsteget på höger sida. 
Under locket döljer sig två fyravoltsbatte-

rier. Sådana batterier tillverkas inte längre 
men Jim Black lyckades ändå nykonstru-
era dessa från delar av moderna 6-volts 
bilbatterier. När man tittar helt översiktligt 
på bilen så förstår man inte hur det har va-
rit möjligt att på så kort tid lyckas renove-
ra och nykonstruera allt detta till ett skick 
som är finare än nytt. Tittar man närmare 
på varje liten fin detalj så inser man vil-
ket pedantiskt och omfattande arbete det 
måste ha varit. Det är utan tvekan en oer-

hört imponerande bedrift Jim Black har 
gjort men han gör inte själv någon stor 
sak av det. Samtidigt förstår man att för 
att han ska kunna genomföra en så här 
omfattande utlandstripp utan att råka ut 
för allvarliga missöden på vägen så måste 
han kunna lita fullt och fast på att bilens 
grundkonstruktion är gedigen och säker 
och att renoveringsarbetena har utförts till 
bästa standard rakt igenom. 

Hela bilens restaurering/renovering/ny-
konstruktion tog Jim Black två år. Så snart 

1365 var provkörd och godkänd tog körde 
han över med den till RREC:s Annual rally 
i England och fick förstås pris för bästa re-
novering. Men Jim Black eftersträvar inte 
att få utmärkelser. Han tycker det är vik-
tigare att kunna använda bilen. Som han 
säger: Varför ska man göra något som är 
enkelt? I så fall är det nog inte värt be-
sväret!

HELLO KITTY
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Faktaruta:

Rolls-Royce 40/50 H P (Silver Ghost)
Årsmodell 1910 
Chassi nr 1365
Öppen touringkaross av typ Roi-des-Belges
Rak sex cylindrig motor 7 428 cc (114,3x120,7 mm)
Dubbla tändsystem
48,6 hkr enligt RAC-formeln vid 1200 rpm
Treväxlad manuell växellåda
Separat chassi av pressade balkar med tvärgående rör
Halveliptisk fjädring fram
Trekvartseliptisk fjädring bak
Internt expanderande transmissionsfotbroms
Utvändigt monterad handbroms med bakhjulstrumma
Hjul av artillerityp med lackerade träekrar, 
10-ekrade fram och 14-ekrade bak
Däck Dunlop Cord  895x135
Vikt med kaross cirka 2 500 kg
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Først i august blev den danske sektion 
kontaktet af Jim Black fra Belfast, om der 
var nogen hjemme midt i september ? Han 
ville på gennemrejse i sin nyrestaurerede 
Silver Ghost fra 1910. Ruten der var på-
tænkt Esbjerg – Ribe, Danmarks ældste 
by, København, Malmø, Ystad, Stockholm, 
og så til Oslo. Lidt af en tur i åben bil med 
40 km/timen og ca. 800 – 1000 miles pr. 
liter benzin. Et ”must see” katalog på ru-
ten, samt en liste over kontaktpersoner 
i Danmark blev udarbejdet af Preben og 
sendt til Belfast. 19. august om morgenen 
blev jeg kontaktet af den flinke bestyrer 
på Ribe Camping, der for- talte at en eng-
lænder i en gammel bil gerne ville hilse på 
mig. Hans 2 mobiltelefoner samt internet 
og e-mail forbindelser virkede ikke i Dan-
mark. Jim var ankommet til Ribe dagen 
forinden, lidt overrasket over hvor kold og 
hård den danske sommerjord var, så han 
var flyttet ind i en camping hytte på 8m2 

Med fælles hjælp fik vi det brugte army 

telt pakket ned. Imedens fortalte Jim at 
han var 47 år gammel og at han købte 
sin første Rolls til restaurering og videre-
salg som 17årig, og stadig havde det som 
bi- beskæftigelse ved siden af et regulært 
autoophug/genbrug. Silver Ghosten var 
sat i stand over de sidste par år og var nu 
på en pålideligs tur gennem Skandinavien. 
Der er skrevet tykke bøger om Ghosten 
og dens teknik, så det vil jeg springe over, 
men ; Det er den flotteste Silver Ghost jeg 
nogen side har set, den overgår AX201. 
Og så er det ikke en museumsgenstand på 
udstilling – det er en levende Ghost, uden 
så meget som en dråbe olie udenfor mo-
toren. Jim foreslog at eftermiddagskaffen 
skulle indtages foran Ribe Domkirke – om 
jeg havde lyst til at køre den ? og kunne 
jeg ikke lige selv starte den ved at hive 
lidt i håndsvinget? Naturligvis, men nej, 
der skulle et specielt håndelag til, ligesom 
når jeg i mine yngre dage håndstartede de 
små flyvemaskiner ved at hive i propellen, 

SPØGELSE GENNEM DANMARK
text o bild: Frank Løndal Frandsen



RREC SCANDINAVIA - 36

men en Silver Ghost er anderledes. Nu vi 
var ved flyvemaskiner. Jim havde også 
flyvecertifikat, og havde bl.a. fløjet i den 
ene af de 2 tosædede  Spitfire, der findes 
tilbage i verden, pris ca. 1.5  millioner en-
gelske pund, nogenlunde samme pris  for 
Ghosten, hvis du er interesseret. Jim tog 
fat og Ghosten startede i første træk. Det 
var med ærefrygt jeg tog plads i agesto-
len, og det var noget af en oplevelse, at 
køre ind i Ribe by og finde en ledig p-bås 
i centrum. Det gav lidt opmærksomhed. 
Jim havde stor tillid til os danskere samt 
de tyske turister. Fortovscafeen lå lidt fra 
P-pladsen, således at det ikke var mulig at 
holde opsyn med Rolls’en, men det gene-
rede ikke Jim. Vi kiggede lidt på landkort 

og det overraskede Jim lidt, hvor langt der 
egentlig var fra København til Stockholm. 
Måske skulle Danmarks besøget skæres 
ned til 3 dage. Han havde jo en aftale i 
Stockholm, og han kom jo sikkert igen, da 
han ville fra Oslo til Bremen engang i ok-
tober, sejle fra Norge til Danmark, og så 
ned gennem Jylland! Jim fik tilsyneladende 
ikke løst sit telefonproblem. Mig bekendt 
fik han ikke kontakt med andre i den dan-
ske sektion, men rygtet siger at spøgelset 
er set i Sverige. I øvrigt håbede Jim, at se 
nogle danskere til træf i Belfast. Vi behø-
ver ikke at tage bil med og vi kan låne et 
bagsæde eller en hel bil. Håber så vi kan 
komme i kontakt med Jim Black i fremti-
den.

SPØGELSE GENNEM DANMARK

29 - RREC SWEDISH SECTION
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E-mail englishcarcare@telia.com

Vi utför service och reparationer 
samt säljer delar till Rolls-Royce och Bentley
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TORSK I TULLEN?

Vi hade rekommenderat Jim att ta vägentill Sverige över den vackra Öresundsbron. 
Här blir Jim stoppad av tullen! En vecka senare kom ett e-mail till klubben från Tullen 
i Malmö som förklarar varför:

”Vi blev helt betagna av hans bil så vi stannade honom och frågade om bilen. Under 
tiden vi stod där stannade motorn, Jim konstaterade att det var soppatorsk. Vi var tre 
tullare som hjälpte honom att putta undan bilen så han kunde fylla på med reservben-
sin. Väl åt sidan stod vi länge och frågade ut honom medan han plockade fram reserv-
dunkarna. Att se och höra den bilen köra iväg var fantastiskt.

Nu till mitt ärende. Ca en vecka senare hittade jag på platsen där Jim körde, en trä-
sticka med skåror och gradering samt texten LITRES på ena sidan och GALLONS på 
den andra. Det ser ut som 
en mätsticka att mäta djup 
med.

Kan den tillhöra Jims bil? Kan 
ni få kontakt med honom och 
fråga om det är hans och om 
han vill ha tillbaka den, vart 
skickar jag den?”

Jovisst, det var Jin´s  bräns-
lemätsticka och han ville gär-
na ha tillbaks den. De hjälp-
samma tullarna postade den 
till Jim´s hemadress - och 
den var framme där innan 
Jim kom hem! Heder åt så 
bussiga tullare!

TORSK I TULLEN
text: Göran Berg och tjänstgörande tullare
foto: tjänstgörande tullare
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FÄRDEN GÅR VIA BJÄREHALVÖN
Text: Svante Runberger
Bild: Göran Berg och Jim Black

När Jim väl var ute ur tullkontrol-
len och nytankad ställde han fär-
den via Ystad mot Bjärehalvön, 
och där dök han med kort varsel 
upp hos Göran, vår ordförande. 
Här fick han koppla av i två dagar, 
och Göran tog väl hand om honom 
med mat och logi. Det intressanta 
är väl att som tilltugg till maten 
bjöd Göran på nyupptagen Bjäre-
potatis av sorten ”Ulster”, som har 
sitt ursprung i Jims hemprovins på 
Nord Irland - det uppskattade Jim! 
En rundresa på Bjärehalvön hanns 
med i sällskap med Carl Malmaeus 
i hans WO Bentley av årgång 1925. 
Carl fick även testköra Ghosten 
och sammanfattar intrycken: ”Bi-
len kändes förvånansvärt modern, 
lättstyrd och kraftfull, relativt lätt-
växlad och bra bromsar”.

Här säljs färsk Ulsterpotatis. Dess ursprung är 
Ulster-provinsen på Nord Irland, där Jim bor

Här provkör Carl Malmaeus Kitty med Jim i framsätet. Carls 
fru Annika och svägerska Lotta njuter av färden i baksätet
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Jim och Göran po-
serar vid sina bilar 
hemma hos Göran

Bilparad i Torekovs 
hamn Som närmaste 
granne har Jim Carl 
Malmaeus W O Bentley 
av år 1925

Natti-natti 
för både bil 
och chauf-
för. Jim 
hade eget 
tältmed i 
Ghosten, 
men en kall 
natt i Ribe 
på Jylland 
föredrog han 
att hyra en-
stuga... Läs 
även om Jim 
i Danmark 
på sid 35-36

FÄRDEN GÅR VIA BJÄREHALVÖN
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Vill du veta mer, kontakta Rohdins

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

Rolls-Royce Silver Shadow I std Saloon 1976, 
Chassinr: SRH 22887.  Högerstyrd.

Bilen är lackerad i mörkblå metallic med beige inrede. Bilen såldes för cirka 15 år 
sedan av P & A Wood till nuvarande ägare.Bilen har sedan dess, blivit servad hos 
oss regelbundet. Lågt milantal med bara 55,000 kilometer. Väldigt bra skick kaross-
mässigt och mekaniskt.

Pris 175.000:-

Rolls-Royce Silver Shadow I std Saloon 1975, 
Chassinr: SRH 20958.  Högerstyrd.

Bilen är lackerad svart. Inredet är i bege. 
Bilen är i mycket bra bruksskick. Lackeringen är fin, dock en liten 
krockskada på skärmkanten höger bak.  Inredet är i fantastigt fint 
skick Säljes för dödsbos räkning. Bilen har rullat ca  120,000 kilome-
ter.

Pris 159.000:-
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Vill du veta mer, kontakta Rohdins

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

Rolls-Royce Silver Shadow I std Saloon 1974, 
Chassinr: SRH 19001.  Högerstyrd.

Bilen är lackerad i olivgrön metallic med silvergrön sida. Inredet är i grönt med 
svarta sömmar. Bilen är i mycket bra bruksskick. Lack och interiör är också mycket 
fint. Träpanelerna är fantastiskt fina. Bilen har rullat ca  128,000 kilometer.

Pris 148.000:-

Rolls-Royce Silver Shadow I std Saloon 1976, 
Chassinr: SRX 24232.  Vänsterstyrd.

Bilens karosseri är i mycket bra skick, lackeringen som är i silver 
metallic är i gott skick.  Inredet är helt nytt!! Svart skinn. Bilen är 
mekaniskt i ett fantastigt bra skick. Påkostad över 400.000:- under 
åren 2004 till 2008, mestadels hos oss. Mycket prisvärd.

Pris 185.000:-
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Så var rubriken i Göteborgs-Tidningen tis-
dagen den 25 augusti i år.

Som på andra ställen där Jim Black från 
Ballinderry, City of Lisburn på Nordirland, 
dyker upp överraskande med sin nyrenove-
rade Rolls-Royce Silver Ghost från 1910 på 
sin soloturné i de nordiska länderna väcker 
han enorm uppmärksamhet och bara gla-
da miner. Just kommen från Helsingborg 
körde han mot Göteborg och några timmar 
senare möttes han av ett stort uppbåd av 
gammelbilar och Rolls-Royce-entusiaster 
vid IKEA:s parkeringsplats i Kållered. Först 
kortegekörning in till Göteborg och senare 
supé på Långedrags Värdshus. Efter säker 
övernattning för Ghosten i Kjell Anders-
sons garage och för Jim Black på Gothia 
Hotel medverkade han och bilen vid klub-
bens traditionsenliga och välbesökta lunch 
på Elite Park Avenue Hotel kl 12. Med Sil-
ver Ghosten parkerad utanför hotellet pas-

serade poliser, parkeringsvakter och andra 
helt vanliga nyfikna människor i en jämn 
ström under hela lunchuppehållet. Jim 
Black passade på att få hjälp med att resa 
den stora suffletten medan det fanns hjälp 
att få för man måste vara minst två annars 
går det inte. Sedan körde han vidare mot 
Norrköping med närmaste mellanlandning 
på Gyllene Uttern i Gränna. Vi är glada för 
att Jim Black i all hast valde att lägga in 
omvägen via Göteborg på sin långa resa. 
Även om detta kom med kort varsel fick 
alla vi som var på plats, genom Lars Wass 
snabba och rådiga ingripande, vara med 
om en oförglömlig upplevelse. Det gäller 
inte bara den fantastiska bilen för även 
ägaren visade sig vara en högst trevlig kil-
le som gav oss som mötte honom helt fria 
händer att lägga upp programmet för vis-
telsen. Det märktes också att han trivdes 
gott med sällskapet av RREC-entusiaster 
på sitt extrastopp i Göteborg.  

CELEBERT BILBESÖK I GÖTEBORG
bild och text: Jan Segerfeldt
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Just den här dagen befann sig tre Rolls-
Royce Silver Ghost samtidigt i Göteborg. 
Jim Black fick se Kjell Anderssons fina 
Springfield Silver Ghost Piccadilly Roadster 
från 1923 medan den tredje bilen, Lithan-
ders Silver Ghost från 1914 med original-
karossen från Rothschild et Fils i Paris, står 
säkert inspärrad och nästan helt bortglömd 
hos Göteborgs Stadsmuseum och visas 
normalt inte för allmänheten. Men det är 
Jim Blacks bil som är den äldsta av de tre.

Jag hade glädjen att få 
åka med Jim Black i hans 
vackra bil och fick tillfäl-
le att känna hur det kan 
vara att åka i en nästan 
100 år gammal bil av 
bästa märke. Man kall-
startar inte bara en Sil-
ver Ghost genom att vri-
da på nyckeln och köra 
iväg. Nej, det är ett an-
tal moment som ska ge-
nomföras innan motorn 
kan snurra. Först ska 
man slå på tändningen, 
öppna bensinkranen, 
pumpa upp tanktrycket 
för hand och ibland mås-
te man flöda förgasaren 

genom att hälla i litet 
bensin uppiifrån. Det 
är också viktigt att man 
har ställt in tändningen 
rätt på rattspakarna, 
lagt växeln i neutral-
läge och dragit åt hand-
bromsen. Det låter som 
det tar flera minuter 
att genomföra allt det-
ta men Jim Black med 
vanan inne fixar det på 
några snabba sekunder. 
Det finns ingen start-
motor så det är bara att 
ställa sig framför bilen 
och dra runt motorn för 
hand med startveven. 
För Jim Black räcker det 
med ett halvt varv så är 
motorn igång. Den helt 

nyrenoverade motorn surrar behagligt och 
Jim Black håller en extra koll på oljetryck-
et. Allt är OK och han kopplar ur, lägger i 
en växel, släpper på handbromsen och vi 
åker iväg. Körsättet är inte särskilt annor-
lunda mot hur man kör en modern bil. Jim 
Black hanterar sin gamla bil nästan som 
om det var en modern bil också när han 
kommer ut i trafiken med en marschfart 
på cirka 60-70 km i timmen. Styrningen är 
relativt lätt och distinkt och i de skarpa bö-
jarna vid rondeller som plågar oss bilister 

CELEBERT BILBESÖK I GÖTEBORG
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i var och varannan korsning nu för tiden 
drar han på som om han inte tänkte på att 
han har 2,5 ton att hantera. Han använder 
märkligt nog inte fotbromsen vid körning 
utan det är handbromsen som gäller när 
han behöver bromsa in och lämna företrä-
de i korsningarna. Jag sitter i en bekväm 
fotölj bredvid Jim Black. Man sitter väldigt 
högt och oskyddad även om framrutan får 

ta emot den värsta blåsten. Motorljudet 
dränks helt av vindljud och trafikljud. Man 
kan höra roterande ljud från transmissio-
nen vid acceleration i låga farter men an-
nars går bilen mycket tyst. När jag senare 
flyttade till soffan i baksätet och gömde 
mig bakom den utdragna rutan var det 
om möjligt ännu tystare. Om man betän-
ker att det här är en bil som konstruera-

des för 99 år sedan och 
jämför hur tekniken 
har skenat iväg sedan 
dess så får man kon-
statera att Rolls-Royce 
Silver Ghost måste ha 
varit en sjusärdeles fin 
bil för sin tid och ännu 
finare idag men nu på 
ett helt annat sätt. Det 
är en ynnest att vi ännu 
kan få uppleva känslan 
av en sådan skapelse 
så här 100 år senare. 
Jag är så mycket beri-
kad efter denna erfa-
renhet. Sådana här till-
fällen återkommer inte 
särskilt ofta!

CELEBERT BILBESÖK I GÖTEBORG



45 - RREC SCANDINAVIA

FÄRDEN GÅR MOT STOCKHOLM
Text: Svante Runberger
Foto: Kalle Giertz och Bobby Bastamow

Efter det bejublade besöket i Göteborg 
ställde Jim kosan mot Stockholm. På vä-
gen övernattade han ståndsmässigt på 
Gyllene Uttern. I Norrköping ställde Håkan 
Johansson upp tillsammans med intres-
serade från Norrköpings Veteranbils-
klubb. Resan fortsatte sedan mot norr 
och i Järna mötte Kalle Giertz med fle-

ra honom. Så fortsatte färden mot Söder-
tälje och Torekällbergets museum där bl a 
”Kringelgumman” besiktigade den vackra 
bilen.

Kringelgumman provsitter Kitty

Flickor från bageriet tittar nyfiket på den 
ovanliga bilen
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Så fortsatte resan till Kalle Giertz, där Jim 
förplägnades och fick logi. Här uppvisade 
han även sin björnskinnspäls. Dagen efter 

fortsatte resan 
till Stockholm, 
och Jim deltog 
i AHK:s Sve-
rigeklassiker, 
som denna 
gång gick 
till Steninge 
och Skoklos-
ters slott. I 
S k o k l o s t e r 
f ö r p l ä g n a -
des alla med 
middag och 
övernattning. 
Nästa dag tog 
Ulf Marken-
feldt och An-
ders Läck från 
AHK hand om 
Jim. 

Så kom måndagen och flertalet bilar led-
sagade Jim och hans Kitty till Skeppshol-
men, där ca 8 bilar från RREC tog emot. 
Jim ochhans Ghost var även en av huvud-
attraktionerna i P4 Stockholms sändning 
från Skeppsholmen. Så avslutades Jims 
Sverigeresa och den vidare färden hade 

Norge som mål, närmare bestämt Moss 
där han deltog i RREC:s norska sektions 
Östfoldsrally. Mer om detta på annan plats 
i denna Bulletin sid 11.

Stor uppställning på Skeppsholmen

Jim i sin Björnskinnspäls

Ulf Markenfeldt sitter i framsätet

FÄRDEN GÅR MOT STOCKHOLM
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Drömmen
Många personer väljer ju att avsäga sig sin 
högtidsdag, men inte Anders, det är inte 
hans stil. Han älskar stora och tokiga till-
ställningar.
Hans dröm är att resa till sitt andra hem-
land, England, med sina vänner när han 
fyller 50 år.
Redan efter sin 40-års dag började han 
planera sin 50-års dag! Dagar och nät-
ter, timme efter timme planering.....Efter 
en lång tids funderingar började festen ta 
form. 

Planeringen klar
Så äntligen en dag var planeringen klar. 
Inbjudan skickades ut och ca 100 personer 
hade möjlighet att vara med och tackade 
med stor glädje ja.
Festen kommer att vara i 28 dagar! och 
gästerna bestämmer själva hur länge de 
orkar vara med.

Inbjudan
Hösten -07 mottog vi ,Tommy Almgren 
och Ingegerd Agren från Gävle, inbjudan 
från Anders. Vi läste den och frapperades 
av det otroliga program för resan som 
Anders hade planerat. Födelsedagsfesten 
skulle äga rum den 14 juni -08 på värds-
huset The Green Man som ligger ca fem 
mil nordost om London. ”Festen” skulle 
sedan ortsatta i ytterligare nästan en må-
nad! Vi hade möjlighet att vara med den 
första delen av resan och såg  med spän-
ning fram emot det.

Flygresan
Förväntansfulla stod vi på flygplatsen fre-
dagen den 13!! med en unik ”gästbok” i 
handen. Boken innehöll en presentation av 
alla gästerna och en dag för dag, timme 
for timme planering av hela festresan.
Två timmar senare landade vi, trots datu-
met, välbehållna på Stanssted flygplats. 
Där träffade vi många av de andra gäs-

ANDERS ROHDINS 
FANTASTISKA 
50 -ÅRS FESTRESA, 
del 2
Resan i England

text o bild: Tommy Almgren och 
Ingegerd Ågren
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terna, bland andra Svenne & Lotta och 
The Hepstars som ska spela på Anders 
fest.  Enbart för oss...
En buss tog oss alla med till hotellet 
Park Inn i Harlow. Vi installerade oss 
och gick sedan till hotellets pub. Där 
träffade vi bl.a.  Erik och Alesia från 
Föllinge och Helen och Kurt Möller från 
Västervik. Dagen efter skulle familjen 
Rohdins komma, med tanke på skol-
avslutningar den 13 de.  

P&A Wood
Dagen efter började äventyret. Vi 
åkte i två bussar till P&A Wood i Great 
Easton, världens bästa renoverings-

verkstad för Rolls-Royce och Bentley bi-
lar. Anders började med att hålla ett kort 
välkomst tal och presenterade Paul och 
Andrew Wood. Bröderna hälsade oss väl-

komna och informerade oss om firman och 
bjöd oss på dryck med tilltugg. Vi de-
lades in grupper och guidningen bör-
jade i de välordnade verkstäderna och 
vackra försäljningslokalerna.

Två Rolls -Royce stod till vårt förfo-
gande för provåkningar under dagen. 
Vi började med en Rolls- Royce från 
1917. Chauffören tog oss med på en 
fantastisk tur i det vackra landskapet. 
Solen strålade, håret fladdrade i den 
öppna Rolls-Roycen, en underbar upp-
levelse. En överraskning hade utlovats. 
Bröderna Woods startade en gammal 
flygplansmotor, en roterande stjärn-
motor på verkstadsplanen. Ljudet var 
öronbedövande. Alla applåderade och 

tyckte att det var en fantastisk upplevelse.

Som sista passagerare i provåkningskön 
tog vi och Alesia och Erik plats i den nya 

eleganta Rolls-Royce Phantomen. Det 
var fantastiskt att se över den långa 
huven, känna motorns fantastiska 
nästan ljudlösa drag.
Chauffören gasade verkligen på. De 
smala och krokiga vägarna flög fram 
under oss, en nästan overklig upple-
velse.

När vi så småningom landade på P&A 
Woods parkering, såg vi de båda bus-
sarnas bakljus försvinna i fjärran!!!
Vi hade blivit ifrånåkta.” Vad gör vi 
nu?” frågade vi varandra. Vi satt ju 
inte direkt i sjön. Men Anders fest bör-

ANDERS ROHDINS 50-ÅRS RESA
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jade ju om någon timme!!! Efter en kort 
diskussion med bröderna Wood beslutades 
det att vi skulle få åka Rolls-Royce Phan-
tom de tre milen till hotellet. Yes, Yes!!! På 
väg tillbaks till hotellet sparades det inte 
på gasen! När vi passerade andra bilar 
vinkades det ordentligt och vi kände oss 
riktigt märkvärdiga. Vi kom fram samtidigt 
med de båda bussarna till Park Inn. Ingen 
hade saknat oss!!!

Partykväll
Anders äntligen 50 år.
Bussarna tog oss till det gamla och genui-
na landsortsvärdshuset ”The Green Man”. 
Alla uppsnofsade och vackra.
Efter lite mingel satte vi oss till bords. 
Ingegerd hade äran att sitta vid Anders 

bord. Under middagen satt Tommy 
bredvid Irene Gustavsson, fru till 
Janolof som har sadelmakeri och 
hjälper Rohdins med diverse arbe-
ten med inredningar och cabriole-
ter. Behöver vi säga att maten och 
vinet var fantastiskt? Under kväl-
len gick Anders runt med en mik-
rofon och presenterade alla sina 
gäster för varandra. Vi kom från 
flera olika länder. När efterrätten 
avnjutits spelade Svenne & Lotta 
och Hepstars upp ute i trädgården. 
Det var en härlig upplevelse. De 
spelade många av sina gamla lå-
tar, som vi alla minns. När Anders 
sedan tog plats på scenen och till-
sammans med Hepstars framförde 

låten Rolls -Royce var lyckan fullständig. 
Till sist, när en av Anders gäster Ann Sofie, 
som senare var med i team Erik i finalen i 
körslaget på STV, tog plats på scenen och 
sjöng en sång för oss, avslutades kvällen 
utomhus. Sedan väntade stora födelse-
dagstårtan i tre våningar. Vilken fantastik 
kväll. 

Duxford flyg och krigsmuseum
Nästa dag besökte vi Duxford Air museum, 
världens största i sitt slag. När vi vandrat 
genom en stor hangar med bl.a. en Con-
cord och andra kända flygplan kom vi ut 
till flygfältet precis nar en Spitfire, med 
en Rolls-Royce Merlin motor, dånade över 
landningsbanan. Det var en upplevelse att 
se det gamla planet i luften. Vi såg senare 
även andra historiska plan flyga över oss 
under dagen. Efter ytterligare en hel rad 

ANDERS ROHDINS 50-ÅRS RESA
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med hangarer fullproppade med intres-
santa
saker kände vi oss nöjda och vi begav oss 
mot Northampton.

Restaurang Ortega
Ett nytt hotell väntade oss, The Lime Tree 
Hotel men tyvärr fanns det inte plats för 
oss alla. Vi och en familj till, Fredrik, Ninni 
och Markus Sundaeus-Rohlen fick ta in på 
hotell Ibis, en bit ifrån.
Vi installerade oss och en stund senare for 
vi alla till en spansk restaurang Ortega, 
som har en Tapas buffe’.
Efter en kulinarisk vandring i Spaniens kök 
tog Miros Simic fram sin åttasträngade gi-
tarr och bjöd oss på en fantastisk resa i 
musikens värld. Nöjda efter en lång dag 

med ytterligare möten med många intres-
santa och trevliga människor tog vi en 
drink i hotellets bar med familjen Sundae-
us-Rohlen.

Warwick Castle
Måndagen den 16 juni begav vi oss till 
Warwick Castle. Vi åkte genom det vackra 
böljande engelska landskapet till slottet ca 
fem mil väster om Northampton. Några av 
gästerna bl.a Emelie o Per Östlund, som 
har en Morgan V8 hemma i sitt garage, 
valde att åka till Morganfabriken som lig-
ger i närheten. Sevärdheterna duggade 
verkligen tätt här.
Slottet, grundades ca 1050 och har med 
andra ord varit med länge. Vissa delar av 
slottet har dock brunnit ner och byggts 
upp och om igen vid ett flertal tillfällen. 
När vi gick in i slottet kändes det som att 
kliva flera hundra år tillbaka i tiden.
Vi imponerades av de mäktiga salarna och 
vaxdockorna som stod i de vackert möb-
lerade rummen. Solen sken och vi vand-
rade i den vackra slottsparken som var 
fylld med sevärdheter bl.a. vackra blomar-
rangemang, gräsmattor, alléer och riddare 
i rustning. 

ANDERS ROHDINS 50-ÅRS RESA
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Shakespeare
På eftermiddagen besökte vi Shakespea-
res födelsestad Stratford-upon-Avon, en 
mycket pittoresk by. Vi vandrade runt lite 
och träffade Anders med familj. Vi beslu-
tade oss för att åka en gemensam båttur 
på Avon. Därefter fortsatte vi vår vandring 
i de vackra gränderna tillsammans. Det 

var en varm och skön dag så vi bestämde 
oss för att ta en öl på en gammal vacker 
pub, årets pub, i Stratford. Så småningom 
hittade vi ”Huset”. Alltså huset där Sha-
kespeare föddes år 1546, ett gammalt väl-
bevarat hus med en vacker trädgård. Det 
var ungefär på den tiden som Gustav Vasa 
styrde i Sverige.
Efter vårt besök i Statford for vi tretton 

mil till ett nytt hotell, Weathervane New 
Lodge, i Stoke-on-Trent.
Dagen avslutades med en trevlig middag 
på hotellet, tillsammans med Erik och Ale-
sia och resten av sällskapet.

Wedgewood
Porslinsfabriken Wedgewood, med anor 

från 1700 talet, var en av dagens be-
givenheter. Vid ankomsten till fabriken 
fick vi en kort information och gick se-
dan på en guidad tur i grupper genom 
fabrikens olika avdelningar. Tillfälle 
gavs att vi själva fick dreja något som 
sedan skickades hem. Rosmari som 
fyllde år under resan fick en vacker 
porslinsdocka av Anders. Hon fick själv 
bestämma färg på ögon, klänning, skor 
etc. Presenten skickades sedan hem till 
Trollhättan. Rundturen avslutades med 
ett besök i fabriksbutiken, där den som 
ville kunde shoppa loss. Vi åt lunch i 
Wedgewoods restaurangen innan avre-
san till CREWE.
 

Crewefabriken
Det kändes lite som helig mark när vi klev 
ur bussen vid fabriken i Crewe. Här har ju 
många av våra fina bilar blivit tillverkade. 
Tack vare Anders goda kontakter kunde en 
så stor grupp som vi nu var, ca 60 per-
soner välkomnas av ett stort antal av de 
bästa guiderna Bentley Motors har att er-
bjuda. Efter en munter presentation, där 
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en av guiderna ville bli adopterad av nå-
gon av oss!! började rundvandringen. Den 
började med de gamla racerbilarna från 
30-talet. De som ville fick provsitta dessa. 
Vi gick genom de ljusa och fina lokalerna 
där Bentleybilarna så sakta växte fram.
Produktionen var i full gång när vi var där, 
men allt gick lugnt och stilla till. På vissa 
ställen stannade vi upp lite extra, t.ex. 
vid träavdelningen, här visades hur man 
gjorde instrumentbrädor och övriga träin-
redningar. Kunderna kunde här välja olika 
fanerer, färgtoner, lack och polering.

Nästa stopp, skinnavdelningen, här syna-
des de stora infärgade skinnen av kritiska 
ögon. Defekter markerades och en dator 
räknade ut hur man maximalt kunde ut-
nyttja skinnet. Därefter skar man med la-
ser blixtsnabbt till de finaste bitarna. Till 
en bil gick det åt mellan 10-14 skinn. Res-
terna som blir över av skinnet skickas se-
dan till Volvo och Saab, sa guiden med ett 
leende på läpparna.
De skinnklädda rattarna tillverkades 
också här. Man sydde med kraftig tråd 
för hand de utskurna skinnbitarna på 
ratten. För att få hål på skinnet på vis-
sa trånga ställen användes ett verktyg 
man ”snott” i matsalen, en vanlig gaffel!
Den hade ju precis rätt stygnavstånd 
mellan ”tänderna”. Här pratar vi hand-
gjort.
Ytterligare en rolig sak, Mikael, vår gui-
de, berättade att han jobbade här på åt-
tiotalet med Rolls-Royce och hade troli-
gen skurit till skinnet till Tommys Rolls 
-Royce!!!
Rundvandringen avslutades med ett be-

sök på avdelningen där man specialutrus-
tade en del bilar efter kundens önskemål 
exempelvis: skottsäkerhet, motorstyrka, 
ljudanläggningar m.m. En fantastisk efter-
middag för oss som älskar fina bilar.

The Residence

På den vackra restaurangen, The Resi-
dence, i Crewe bjöd Bentley Motors på väl-
komst drink och dagen till ära bjöd Roh-
dins Automobil AB på middag. Anders och 
hans kompanjon Esbjörn Öhlen hade sam-
manställt kvällens meny, som började med 
en efterrätt!! 
-Så tokig som jag är i sötsaker vill jag inte 
riskera att inte orka med efterrätten, sa 
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Anders och skrattade. Naturligtvis kom 
det ytterligare en efterrätt. Efter middagen 
fick vi avnjuta Miro Simics vackra gitarr-
spel. Kvällen avslutades med hyllningstal 

till jubilaren. Gun-Britt, Anders mam-
mas kusin, höll ett tal och avslöjade 
en del hemligheter från Anders barn-
dom. Per Östlund fortsatte med ännu 
ett humoristiskt hyllningstal till sin 
gamla vän. Vilken härlig dag!  Nu 
gick färden till Liverpool.

Liverpool
Vi installerade oss i det nya hotellet, 
Premier Inn, Hotellet är byggt i de 
gamla Albert Docks renoverade loka-
lerna direkt vid havet. Efter frukosten 
gick vi till The Beatles Story Museum, 

som låg i samma hus som hotellet. Vi 
tillbringade ett par timmar bland gam-
la minnen av våra ungdomsidoler. En 
intressant upplevelse. 

Lake District
Bussen avgick senare mot the Lake 
District som ligger norr om Liverpool. 
Ett otroligt vackert kuperat område 
som påminde om de vackraste de-
larna av Norge. Här spelas många av 
de engelska TV-serierna in. 
På eftermiddagen stannade vi vid den 
gamla restaurangen Mill Cottage , in-
rymt i ett hus byggt 1501 och åt yt-
terligare en utsökt tre rätters middag. 
Många av de vackra husen i the Lake 

District är byggda av sten och har små fina 
trädgårdar.
Dagen avslutades med pubafton på ho-

tellet i Liverpool. Tyvärr var det här 
”sista natten med gänget” för oss. Vi 
åkte hem dagen efter. Fyllda med fan-
tastiska minnen av upplevelser och 
möten med trevliga människor ,for vi 
hemåt tillsammans med Emelie och 
Per Östlund. Vilken festresa vi varit 
med om!
Tack Anders för alla upplevelser och 
nya vänner.

Många kramar från Tommy Almgren 
och Ingegerd Ågren i Gävle.

ANDERS ROHDINS 50-ÅRS RESA



RREC SCANDINAVIA - 54

Även i år fanns RREC med på utställningen 
Tjolöholm Classic. Den här gången repre-
senterades klubben av fem fordon. I för-

sta ledet stod Dan Sverneborns 
Bentley S series standard saloon 
från 1957 jämte Kurt Anderssons 
Rolls-Royce Silver Shadow long 
wheelbase saloon från 1975.  Erik 
Olsson dök upp i en Bentley Turbo 
R från 1991 som vi inte hade sett 
förut. En extremt ovanlig Daimler 
DB18 1951 (ägare Sven Johans-
son, Fjärås) med Hooperkaross i 
den populära så kallade Empress 
Line-designen, som även förekom 
på Bentley och Rolls-Royce vid 

RREC PÅ TJOLÖHOLM 2009
text och bild: Jan Segerfeldt
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samma tid, ackompanierade de övriga 
på ett föredömligt sätt. Härutöver fanns 
flera andra bilar av märkena Rolls-Royce 
och Bentley på utställningen men som 
inte uppträdde på RREC-montern, så to-
talt kunde de över 10 000 besökarna njuta 
av att se ett tiotal Rolls-Royce och Bentley 
bland totalt 1 300 utställda fordon (nytt 
rekord). En sådan bil som ådrog sig sär-
skild uppmärksamhet var den Rolls-Royce 
Silver Shadow från 1967, som enligt det 
nuvarande stolta ägarparet ska ha köpts in 
i England av den på sin tid särskilt i Göte-
borg kände skeppsredaren Dan-Axel Bro-
ström för att användas när han allt som 
oftast befann sig i London, vilket kan för-
klara varför bilen är högerstyrd och togs in 
till Sverige många år senare.  

RREC PÅ TJOLÖHOLM 2009



RREC SCANDINAVIA - 56

BESØK I NEDERLAND
text och foto: Hans Edward Sunde

ket, ba jeg Hanne pakke to sokker og to 
underbukser i trillebagen min og komme 
ned i garasjen.

Vi fikk parkert Redwin og løp alt vi hadde 
til bussholdeplassen og kom løpended inn 
i det flybussen  kom! Puh. I Amsterdam 
leide vi en Opel Corsa, så alt var ved det 
vante.

Vi kjørte så til Eindhoven og overnattet. 
Søndagen opprant og vi puttet adressen 

Bonuspoeng hos flyselskaper gjør at man 
finner på de merkeligste ting. For å redde 
noen poeng fant vi ut at vi skulle fly til 
Amsterdam og leie en bil og kjøre rundt på 
måfå. Skjønt ikke helt planløst. Vi hadde 
lenge sett på en kongeblå Silver Spur som 
er til salgs i Oirschot utenfor Eindhoven i 
Nederland, og nå ville vi se bilen. 

Jeg ringte Carl van Alphen og avtalte å 
møte ham på en søndag, hjemme hos 
ham. 
Ettersom jeg var ute og kjørte bryllup med 
Redwin (!) på lørdagen og ble litt forsin- Fortsettelse side 58
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fort side 58inn i GPS’en og havnet på helt 
feil kant av byen. Det finnes nok mange 
Dijk nr. 19 i alle nederlandske byer. Ta med 
et papirkart er fremdeles mitt beste navi-
gasjonsråd. Vi fant nå adressen til slutt og 
Carl viste seg å være en meget sympatisk 
figur. Ikke bare hadde han en knøttliten 
Peugeot som såvidt kom inn i garasjen bak 
Spuren, men han hadde også en 2CV, en 
av mine absolutte bilfavoritter.

En annen mann med 2CV og Rolls-Royce 
var jo ”instant bonding” som det heter på 
nynorsk. Carl van Alphen levde komforta-
belt i moderate kår og hadde bestemt seg 
ti år gammel for at ”en dag skal jeg eie 
en Rolls-Royce.”  Ikke ulikt undertegnede 
som på barneskolen uttalte at min første 
bil skal være en Rolls-Royce. Alle de andre 
bilene har vært registrert på min far, bror, 
mor og mitt aksjeselskap. Redwin er den 
første bil som er registrert på meg. 

Carl hadde også lagt ut voldsomme 
mengder penger i vedlikehold av bilen. 
Han mente det var mer enn han hadde gitt 
for den i utgangspunktet.
Carl van Alphen og konen serverte små-
kaker, kaffe og te, viste bilder fra rallyer 
og bilturer og vi fikk plutselig nye venner i 
den lille landsbyen Oirschot. Det er under-
lig hvordan en sær felles interesse 
kan forene og gi en nye venner så fort.
Stakkars Carl hadde ligget søvnløs om 
natten og tenkt på disse menneskene som 
kom ens ærend fra Norge bare for å se på 
hans klenodium i garasjen.

Carl og hans kone var ivrige deltakere i De 
Mascotte, en nederlandsk klubb som vel 
må sies å være en konkurrent til RREC.
nl. Carl opplyste at de hadde 650 medlem-
mer, 2.500 biler og at klubben nå vurder-
te å bygge eget klubbhus slik som Hunt 
House, med kafe, verksted og bibliotek! 
Jeg lurte naturlig nok på hvorfor han ikke 
var medlem i RREC.nl. Han fortalte at den 
nederlandske RREC-seksjonen ikke var for 

hvem som helst, som ham. Helst burde 
du være adelig. I nødsfall burde du være 
voldsomt rik. I alle fall måtte man ha en 
ny bil, helst post 2003. Carl hadde naturlig 
nok ingen mulighet og heller ingen lyst til 
å bli medlem i RREC. 

Noen steder blir RREC en snobbeklubb, 
mens det andre steder, som i Norge, er en 
klubb for å holde gamle biler på veien og 
hvor selv jeg med Redwin er velkommen.
Norge er et av de få land som hadde adel, 
men som har tatt det standpunkt at det er 
noe tull og avskaffet hele ordningen. Skul-
le RREC-medlemmer vært adelige, ville 
det altså ikke eksistert noen norsk seks-
jon. Jeg er glad for den uformelle tonen vi 
har i klubben og at alle ønskes velkommen 
med hvert sitt oppussingsprosjekt.

I Nederland er det altså noen andre som 
styrer RREC, og de har altså laget marked 
for en konkurrent som til de grader er le-
vedyktig. De Mascotte sitt medlemsblad er 
på 176 sider og kommer ut i bokform fire 
ganger i året. Det er et faktum til ettertan-
ke at denne uformelle utbryterforeningen i 
Nederland er langt større enn RREC.nl og 
er større enn alle de skandinaviske seks-
jonene samlet.

Hanne, som hadde lekt dronning i baksetet 
på Spuren, fant på alle mulige argumenter 
for at vi burde kjøpe bilen. Tro meg, det 
var en meget vanskelig situasjon å være 
i. Jeg var jo bare sånn halvveis interessert 
i bilen i utgangspunktet. Nå var jeg i en 
helt uforutsett situasjon. Har du noengang 
måttet lete etter argumenter mot å kjøpe 
en Rolls-Royce, som din kone argumente-
rer for å kjøpe? -Nei, jeg tenkte meg det. 
Det var helt nytt for meg også!

Vi har ikke kjøpt Spuren ennå, men vi er 
noen venner rikere. 

Hilsen Baron von Redwin

BESØK I NEDERLAND
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Nej - ikke igen. Redaktøren har allerede 
skrevet nok om den. Jeg er så heldig at 
have en af slagsen i garagen og havde der-
for håbet på at kunne tilbyde redaktøren 
en tur på bagsædet af en sådan, under 
vort forårstræf på Fyn.
Han kom ikke !
Men det var nu ikke det jeg ville skrive om.
Sammenlignende prøvekørseler er altid 
interessant læsning. Men da andre ikke 
mindst dette blads læsere har meget mere 
indsigt i de tekniske forhold end jeg vil jeg 
undlade dette.
I foråret 2007 ringer en bekendt fra ud-
landet og praler med at han lige har købt 
en Phantom fra 2007 der har gået omkring 
10.000 miles i USA.
Så er det ørene bliver større. Den vil kom-
me til Bremerhafen om ca. 30 dage og den 
skulle gerne til Danmark for at blive synet.
Som den gode sjæl jeg er lader jeg mig 
med slet skjult begejstring overtale til at 
hente bilen i Bremerhafen for at bringe 
den til Danmark.
Bevæbnet med euro, tyske prøveplader 
begiver jeg mig til Bremerhafen. Forud er 
gået mange telefonsamtaler med befrag-
terfirmaet i Tyskland.
Vel ankommet til den yderste del af hav-
nen finder jeg efter timers leden og mange 
omkørsler på grund af byggeri, det om-
handlede kontor.
Jeg havde fået alle instruktioner af det flin-
ke personale, blot ikke at de holdt 2 timers 
middagslukning.
Endelig lukkede de op og efter tysk grun-
dighed godkendte de papirerne, men kun-
ne så ikke finde nøglen.
Lang ventetid og nøglen blev fundet.
Nu skal man jo ikke bilde sig ind at en ny 
Phantom er for alle og enhver.
Første problem var at få bilen startet. 
Alle nye og gamle kneb blev prøvet. Intet 
hjalp. Hvor ligger instruktionsbogen ? Den 
blev fundet. En telefonbogstyk udgave af 
den gamle slags: 738 sider !
Heldigvis faldt der under min febrilske 
bladren noget ud af bogen. En ”short in-
struction” på kun 17 sider. Bilen blev star-
tet og så gik det hjemover. Dog ikke lige 
den nenmeste vej. Navigatoren havde ikke 
kort over Europa og spurgte derfor om jeg 

ville fortsætte til Denver. NEJ tak.
Straks efter starten fortalte instrumen-
terne mig at der manglede luft i det ene 
hjul. Det blev pumpet på den nærmeste 
benzinstation for dog straks efter igen at 
mangle luft.
Det betød dog ikke så meget. En moderne 
Phantom kan køre ca.140 km uden luft 
blot man ikke kører over 120 km i timen.
De fleste moderne biler er utrolig nemme 
at finde sig tilrette i. Knapperne er funk-
tionelle og sidder hvor de skal. Det lykke-
des mig dog ikke under den 5 timer lange 
køretur hjem at finde ud af, hvordan jeg 
kunne tænde radioen. Der er stadig noget 
engelsk over en Phantom!
Vel hjemkommen -  stadig på et dæk uden 
luft ledte jeg forgæves efter et reservehjul 
og  en donkraft.
Efter intense forhandlinger med min for-
nuft overgav jeg mig og begyndte at slå 
op i stikordsregisteret i instruktionsbogen. 
På side 467 stod løsningen lige for. Ring til 
den nærmeste forhandler!
Da der ikke var nogen her i fædrelandet 
der ønskede at dele deres erfaringer med 
mig ( eller måske de ikke havde nogen ) 
e-mailede jeg til fabrikkens kundecenter 
og fik det svar jeg kunne forvente ”kør til 
den nærmeste forhandler” ”Jamen, hvor er 
det, jeg bor på sydfyn” Svaret kom tilbage 
”Bremen” 
Hallo at køre 500 km tilet værksted for et 
punkteret hjul. Godt nok siger Falck abon-
nementsbetingelserne at jeg kan få trans-
porteret bilen til nærmeste autoriserede 
værksted . Jeg opgav på forhånd.
Det måtte kunne klares på en nemmere 
måde. Første problem: hvordan får man 
hjulkapslen af ? Ingen hjælp at hente no-
gen steder, alt blev forsøgt. Efter flere dage 
løstes problemet ved en tilfældighed. Man 
skal blot trykke ind på centrum af hjulkap-
selen og af springer den promte. Stor var 
min forbavselse da hjulet var spændt fast 
med ganske almindelige hjulmøtrikker. 
Frem med en donkraft og af med hjulet.
Men nu opstod næste problem. Den har 
enormt store hjul. Ingen af de her på eg-
nen værende værksteder som jeg havde 
tillid til kunne håndtere opgaven havde ap-
parater til så store hjul.

En upplevelse med en PHANTOM i Danmark
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Af sted til Odense og alt blev klaret hurtigt 
om end det kræver lidt ekstra tid når først 
dækfirmaet bliver klar over hvad de står 
med i hænderne.
Næste interessante opgave var at få bilen 
synet. Det kan kun ske med en typegod-
kendelse i hånden. Det kan jeg så betro 
den ærede læser at det findes ikke i Dan-
mark. Det var den første der skulle synes 
herhjemme. At bilen er godkendt både i 
England, Tyskland og mange andre steder 
interesserer ikke en dansk synsmand. Ar-
gumenter om EU og andre fremmed ord 
er ganske uden indflydelse på den slags 
mennesker.
Efter mange undersøgelser finder jeg så et 
tysk godkendelsesfirma som har godkendt 
typen og som synsmanden accepterer.
Næste opgave er at bilen har røde blinklyg-
ter bagtil. De skal være orange. Nye glas ( 
kombineret lygte med indbyggede pærer) 
GLEM det. Desuden er bilen monteret med 
diodelygter og det skulle være voldsomt 
risikabelt at bryde ind i kredsløbet.
Georg Gearløs har dog ikke levet forgæ-
ves og problemet blev løst. Synsmandens 
kommentar ”Du piller det jo alligevel af 
når du kommer hjem”.
I den situation skader det jo heller ikke at 
bestille den sidste tid på dagen, så der er 
god tid til en meget lang prøvetur og lidt 
fotos til synsmandens familie med ham 
ved rattet.
Månederne var gået. Ejeren ringede ofte. 
Hvornår er den klar ? Hvornår kommer du 
ned med den ?
Tja- hvad svarer man, det er jo alligevel 
meget sjovt med sådan en i garagen.” Ef-
ter jul- jeg er jo nødt til at være sikker på 
at det hele virker!”
Det var ikke nemt at blive ved med at finde 
på undskyldninger og i oktober måtte jeg 
af sted. Co-driveren på turen var min søn 
Emil på 22 år. Mærkeligt som man pludse-
lig kan blive populær.
Nå, af sted går det på en meget meget be-
hagelig måde. Blikket rettes fremad. Det 
er umuligt at se noget bagud i en Phan-
tom. Hastigheden på visse strækninger 
ned gennem Europa når alt for nemt over 
180 km i timen.
Ved 21 tiden forlader vi motorvejen for at 

finde et beskedent gasthaus i en landsby. 
Det går nemt og jeg går ind for at spørge 
om et dobbeltværelse for en nat og om 
køkkenet har åbent endnu. I Tyskland er 
der aldrig problemer med den slags.
I restautionen sidder tre lokale stamgæ-
ster. Gården bag gasthauset er spærret af 
et par meget almindelig trætte biler tilhø-
rende stamgæsterne. Jeg spørger forsig-
tigt værtinden om hun tror det er muligt at 
få flyttet bilerne så vor Phantom kan holde 
diskret inde i gården og altså ikke ude på 
gaden.
Stamgæsterne må have lyttet. Aldrig har 
vi set stamgæster forlade en krostue så 
hurtigt. En to tre og bilerne var flyttet til 
ære for vor Phantom.
Næste dag skulle vi tanke benzin som man 
jo skal engang imellem når man kører i 
en ordentlig bil. Da jeg har en fornuftig 
ordning med et bestemt benzinselskab 
foretrækker jeg selvfølgelig dette mærke. 
Computeren fortalte at vi kunne køre 112.8 
km på den resterende benzin. Vejskiltet på 
motorvejen fortalte at der var 111.5 km til 
næste tank af mit favoritmærke. 
Vi kiggede på hinanden og blev enige om 
at  prøve. Det værste der kunne ske var 
jo at vi skulle ud at skubbe hvilket jo var 
umuligt da vi kun var to og bilen har den 
vægt den har. Og så var der jo også lige 
det med de eventuelle grimasser fra de 
andre bilister.
Vi blev derfor enige om at nedsætte ha-
stigheden til ikke over 140 km i timen .
Det gik fint derudaf og da vi nåede tank-
stationen viste computeren at vi kunne 
have kørt 800 meter endnu.
Sig så ikke at det ikke virker. I øvrigt var 
det ikke noget problem at køre 8 – 9 kilo-
meter på literen.
Phantom har en fantastisk accerations-
evne.
Til gengæld  kræver det en uddannelse 
bare at indstille frontfiguren. Jeg tror der 
er 16 forskellige indstillinger. Fast oppe, 
fast nede, ned ved berøring, følge nøglen, 
automatisk op og ned eller manuel og så 
videre.
Ud over alle de bemærkninger og blikke 
som følger en Phantom på vej ned gennem 
Europa fik vi ved et fransk betalingsanlæg 

En upplevelse med en PHANTOM i Danmark
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www. thomaspasfall.dk · munkebokro@pasfall.dk

også tilbud på bytte med en aldrende Re-
nault 5. Jeg afslog høfligt, hvorefter han 
pegede på sin kvindelige medpassager og 
ville lægge hende oveni handelen.
Skulle nogen have lyst at anskaffe sig en 
Phantom så gør. Men forvent ikke at du 
som med en moderne bil bliver glad for 
den straks..

Jeg havde kørt godt 3000 km  i den før jeg 
blev dus med den.
Min gamle Phantom V fra 1961 bliver man 
vist aldrig rigtig dus med. Der er en grund 
til at den er beregnet til at blive kørt af en 
chauffør og en medfølgende lakaj.
Chaufføren skal holde bilen på vejen og la-
kajen sørge for resten.

En upplevelse med en PHANTOM i Danmark

Jesper Anhøj.
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Med utgangspunkt i en av premiekatego-
riene under Rally Østfold, har jeg fått en 
forbausende mengde spørsmål om firma-
bilbeskatning. Hva er galt med Rolls-Royce 
som firmabil?

Jeg prøver i det nedenstående å gi en kort 
redegjørelse for fallgrubene i beskatning-
en. Artikkelen gjelder norske forhold, men 
reglene er relativt like i våre naboland.

Selskap/privatbeskatning

Norsk beskatning har et vesentlig skille 
mellom bedriftsbeskatning og privat be-
skatning. Uten å bli for politisk, kan det 
vel sies at selskapsbeskatningen i Norge 
er fullt ut levelig, med en beskatning på 
ca. 28 % for alle inntekter. Skal man privat 
ha ut pengene blir det i utgangspunktet en 
høyere beskatning, som vi kan kalle 50 % 
for enkelhets skyld.

Allerede her ser man at det er lurt å la sel-
skapet kjøpe biler i stedet for først å skatte 
av pengene. Tjente selskapet en million, 
kan det kjøpe bil for 780.000,-. Tok du ut 
pengene ville du hatt kr. 500.000,- å kjøpe 
bil for.

I tillegg vil merverdiavgift for en stor del bli 
borte, dersom selskapet eier bilen og ikke 
privatpersonen. Selv om merverdiavgift 
ikke er en vesentlig del av nybilprisen, vil 
bilholdet generelt bli 25 % billigere i sel-
skapet enn privat. I utgangspunktet burde 
alle ha firmabiler. Man kunne kjøpe 50 % 
dyrere bil og kjøre den 25 % billigere!

Privat fordel av selskapets bil

Problemet er at skattemyndighetene er 
klar over disse virkningene og derfor har 
innført regler om at den som har privat 
fordel av selskapets bil, skal skattlegges 
av fordelen. Reglene endres hele tiden og 
blir stadig mer kompliserte. De tetter sta-
dig flere hull i beskatningen. Reglene er 
spesielt ugunstige for RREC-biler!

Kort sagt er reglene slik:

Selve beregningsgrunnlaget for privat for-
del settes som hovedregel til 100 % av bi-
lens listepris for biler som er 3 år eller nye-
re pr. 1. januar i inntekståret, og til 75 % 
for biler eldre enn 3 år. For biler med et be-
regningsgrunnlag til og med kr 257.100,- 
blir det fastsatt et inntektstillegg for et år 

FIRMABIL?  
OM NORSK SKATTERETT
Hans Edvard Sunde
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på 30 %, for verdier over dette 20 % av 
beregningsgrunnlaget. 

Eksempel:
En Silver Shadow førstegangsregistrert i 
år 1978 med en daværende listepris på 
kr 1.000.000,- 

Tillegget for privatbruk beregnes da slik:
Beregningsgrunnlaget er 1.000.000,- x 75 
% (over 3 år gammel bil), det vil si 
kr 750.000,-
Privat fordel beregnes til
  Kr   77.130,- (257.100,- x 30 %)
+kr.   98.580,- (20 % av (750.000,- 
          minus   257.100,-))
= kr 175.710

Ens lønnsinntekt vil altså tillegges 
kr. 175.710,- per år dersom skattevesenet 
finner at en har privat fordel av en firma-
registrert Silver Shadow. Som en ser, vil 
tillegget i skattbar lønnsinntekt fort overgå 
bilens verdi i våre tilfeller. 

Følger man eksempelet over, vil en hvert 
år måtte betale 50 % av bilens verdi i 
skatt. Dette er en beskatning som blir nes-
ten absurd. Det er imidlertid ikke ulovlig å 
gjøre det slik og ingen kan vel ha en bedre 
firmabil enn en Rolls-Royce. 

La det være klart, det er ikke noe galt ved 
å ha en Rolls-Royce som firmabil! Det er 
bare kostbart.

Hvordan unngå privat fordelsbeskat-
ning?

De fleste som tenker seg å ha en RREC-bil 
som firmabil, tenker seg at de skal unngå 
privat fordelsbeskatning. Det er enkelt, i 
alle fall i teorien. Dersom en ikke bruker 
bilen privat overhodet, vil en kunne ha den 
som firmabil uten å bli lignet for privat for-
del av bilen.

Dette er en nesten-umulighet. Tenk å ha et 
klenodium i garasjen når solen skinner på 
17. mai og så være henvist til den priva-
teide Skodaen?

Kjørebok 

I praksis forekommer noe privat bruk. De 
fleste tenker da å ordne seg som følger:
En leier ut bilen i ny og ne og får derved 
inntekter på den. Man fører nitidig regn-
skap og kjørebok for bilen. Eventuell privat 
bruk, betaler en “leie” for til selskapet og 
betaler også merverdiavgift på toppen av 
leien. Dette er teoretisk også fullt mulig.

En vil ubevisst begynne å redusere privat 
kjøring og kalle det firmaets represen-
tasjonskjøring ol.

Selv om en “leier” bilen av selskapet og 
betaler merverdiavgift av leien, vil en være 
i grenselandet. Skattemyndighetene vil se 
på om bilen er en fornuftig investering for 
selskapet. Går bildriften med overskudd? 
Er den private leien forholdsmessig ubety-
delig i forhold til den kommersielle driften 
av bilen? Er veteranbildrift en naturlig del 
av selskapets forretningsvirksomhet? Er 
veteranbildrift forenlig med formålet som 
er registrert i foretaksregisteret? Er all fir-
makjøringen av pur firma-art? Blir svaret 
nei, på ett eller flere av disse spørsmålene, 
vil nok skattemyndighetene vurdere din 
sak grundigere.

Det store spøkelset

Innen skatteretten finnes noe som heter 
“gjennomskjæring”. Dette er en meget 
vid skjønnsadgang som er gitt skatte-
myndighetene. Det går ut på at personer 
og selskaper kan lignes ut fra hva skat-
temyndighetene oppfatter som det reelle 
bakenforliggende forhold, selv om skatty-
terne har ordnet seg formelt annerledes. 
Hvis en “leier ut” bilen til seg selv i stor 
grad og har liten virksomhet knyttet til den 
ellers, vil de kunne ilegge privat fordelsbe-
skatning fordi skattyter reelt sett dispone-
rer bilen når og hvor skattyter vil. 

Hva er det reelle bakenforliggende forhol-
det ?

Skattevesenet kan finne ut at selskapets 
eier faktisk er en RR-entusiast, som alltid 
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har ønsket seg en slik bil, at bilen brukes 
på RREC sine rallyer og ellers ofte privat. 
Skattevesenet kan finne på at bilen ikke er 
en fornuftsinvestering for selskapet, men 
en følelsesinvestering for eieren. De kan 
komme til at det er eieren som i realiteten 
har kjøpt bilen og har glede av den. De 
kan konkludere med at det ikke foreligger 
noen rasjonelle grunner for selskapet til å 
foreta bilinvesteringen, men at selskapet 
er ført opp som eier nesten utelukkende av 
skattemessige hensyn. Skattevesenet kan 
gjøre om ligningen 10 år tilbake i tiden. 
I Shadow-eksempelet blir skattekravet da 
kr. 439.275,-. I tillegg kan skattevesenet 
finne ut at en har villedet dem med vilje, 
for å unngå skatt. Som straff kan både 
privatpersonen og selskapet ilegges straf-
feskatt, som også kan bli noen hundre tu-
sen. 

Jeg kjenner ikke til at noen RREC-biler er 
blitt behandlet med gjennomskjæring og 
straffeskatt, men det har skjedd med sel-
skapsregistrerte boliger.

Det kan være fristende å forsøke å spise 
ostebiten. Jeg kjenner ikke til at noen har 
gått i fella, men fella er spent og man må 
være uhyre forsiktig dersom man skal spi-
se osten.

I og med at potensialet for skade er så 
stort og fordi en kan bli tatt selv om en 
gjør alt formelt riktig, anbefaler jeg alle 
å registrere RREC-biler privat. Da kan du 
kose deg på 17. mai uten å se for deg fu-
ten på hvert gatehjørne.

Hans Edvard Sunde

PS: Det er betalt merverdiavgift av Redwin 
og dens drift og Redwin er registrert på 
redaktøren privat. Det føres ikke kjørebok 
og det er en herlig frihetsfølelse

FIRMABIL?   OM NORSK SKATTERETT

PRINFO
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ROLLS-ROYCE PHANTOM SPECIAL 

BARA FÖR ARABLÄNDERNA

Rolls-Royce avslöjar att man har gjort en 
specialutrustad version av Phantom enbart 
för Fjärran Östern. Den mycket exklusiva 
bilen ska bara tillverkas i sex exemplar. 
Det första är nu klart för leverans. Bilen är 
tvåfärgslackerad i Arizona Sun och English 
White och inredningen går helt i Creme 
Light och Saddle Tan enligt fabrikens be-
nämningar. På golvet ligger handknuta si-
denmattor och träet på instrumentbrädan 

och dörrarnas insidor har särskilda inlägg-
ningar av mother of pearl-trä och silver 
dhow (som lär vara en arabisk segelbåt). 
Det framgår inte av pressreleasen hur 
mycket man får betala extra för de här ex-
klusiviteterna men det finns säkert fler än 
sex köpstarka kunder i Förenade Arabre-
publiken så de kanske bildar en egen liten 
kö hos Goodwoodfabriken för att komma 
över ett av de här få exemplaren.

text: Jan Segerfeldt
bild: WorldCarFans.com
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PRIVATANNONSER

Chassi nr GGR11 
Body nr 4378
Renoverad 1988-2003 
Bilen är i utmärkt skick 
Pris under SEK 500 000 
Alvar Holmgren 
Tel: 0047-90259018 
Mejl: alvar.holmgren@diplom-is.no 

Rolls Royce ”Silver Ghost” 1922 med exklusiv täckt kaross från 1920-talet. RR-chassit 
har nr 96 HG och karossen är byggd av Rothschild et Fils, Paris och har tillverkningsnr 
9764.
 
Karossen är i gott skick men saknar vindruta (blev ”moderniserad” på 30-talet), f.ö. 
komplett. Chassit är i gott orenoverat skick och har all potential att återställas i perfekt 
skick.
 
Kan inspekteras på Ljusterö norr om Stockholm.
Seriösa spekulanter inbjudes att komma med realistiska bud.
Bo Önnermark, tel 08-542 48085, email bo.onnermark@swipnet.se

Rolls-Royce 25/30 HP 
Park Ward Limousine 1938

Raritet till salu: Rolls Royce ”
Silver Ghost” 1922
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Citat fra Berlingske Business/Danmark , 
den 31. okt. 2009.
 
Investering. Sjældne biler ser lige nu ud 
til at have været en bedre investeringend 
næsten alle andre former for aktiver, in-
klusive aktier, kunst og guld skriver BBC.
 
Selvom den samlede omsætning på de 
store bilauktioner er faldet siden før fi-
nanskrisen, melder auktionshusene nem-
lig stadig om livlig aktivitet, og der sættes 
fortsat salgsrekorder.

 
Det såkaldte HAGI-indeks, der følger pri-
serne på klassiske biler, er således steget 
med næsten 39 %, fra det blev lanceret i 
begyndelsen af 2008 frem til udgangen af 
juli i år.
 
I samme periode er kunstindekset Art pri-
ce Global Index faldet 29 %, mens guldpri-
serne er steget omkring 15 %. 

Klippet skickat av Jens Kjærulff och bild ur 
hans arkiv

Klassiske biler er bedre end guld
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I slutningen af August 97 var vi for hjem-
adgående fra en ferie i det dejlige Wales 
via Harwich hvor vi et par timer senere 
skulle sejle over med DFDS.
I opmarchbåsene til skibet ragede en sær-
deles flot veteranbil op over mængden 
af husholdningsbiler, nærmere betegnet 
en RR Silver Ghost, 2 personers cabriolet 
med klap,  op som jeg af en eller anden 
grund vidste at den havde jeg set før i en 
eller anden sammenhæng, om ikke andet 
så på billeder. Karosseriets udformning var 
så udpræget at den ikke var til at tage fejl 
af, et flot stykke elegant køretøj selv for en 
Ghost der er rimelig stor.
Den måtte jeg over for at fotografere og 
få en lille snak med ejeren.  Jeg fik taget 
nogle billeder og fik talt med Mr. White-
bread som kom fra Hammersmith, London. 
Han havde ejet Ghost´en et par år og fået 
lavet motor og noget karosseri arbejde. Jo 
han skulle til Danmark på ferie, og hvorfor 
fik jeg svaret da han åbnede døren og vist 
karosseribyggerens inskription forneden i 

døren. Det viste sig at karosseriet var byg-
get hos Dansk Karosseri Fabrik i Køben-
havn. Han havde en aftale med direktøren 
for Dansk Karosseri Fabrik om et besøg i 
København for at udforske bilens historie. 
Ghostén var forsynet med omdrejnings-
tæller hvilet var meget usædvanligt for 
disse biler. Mr. Whitebread mente at med 
de oplysninger han havde var der kun 3 
stk. der fra fabrikken havde dette ekstra-
tilbehør. Motor rummet blev åbnet og jeg 
og alle de andre tililende tilskuere fik et 
blik ned i vidunderet som skinnede af mes-
sing.

Jeg kunne huske at jeg for nogle år tilbage 
havde set en salgsannonce for Ghost´en 
i et engelsk blad, vistnok The Automobile 
hvor der i salgsteksten at der foruden pris-
forlangende på £50.000 stod at dette var 
en af de sidste chancer for at kunne købe 
en ægte Ghost til rimelige penge. Så vidt 
jeg kunne forstå på Mr. Whitebread var der 
ofret næsten lige så meget på motor re-

REJSEOPLEVELSER I UK
Tekst/foto: Hans Jørgen Enemark
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novering og andre ting som den kostede 
i indkøb.

Bilens øvrige historie, ja den er lidt uklar. 
I Bilhistorisk Tidsskrift nr. 101 fra 1990 
kommer Ole Emil Riisager nærmere ind på 
historien om flere af de dansk Ghost´er.  
Dette køretøj som karosseriet har siddet 
på er oprindelig chassis nummer 5 CB som 
er fra 1915 og leveret med et stort Tou-
ring karosseri fra Windovers i London og 
blev leveret til Øk´s adresse i London. I 
1927 skiftes karosseriet ud med det dansk 
byggede fra Dansk Karosseri Fabrik og den 
ses på billeder på biludstillingen i Forum 
i 1927.  Pudsigt nok køber konkurrenten 
Københavns Karosseri og Vognfabrik bilen.
Flere ejere har derefter haft vognen og 
efter krigen kører den ikke og ejes af en 
Bukkehave som køber den i 1936. I be-
gyndelsen af 1974 sælger Bukkehave den 
til England og hermed ender dens danske 

historie. Flere ejere har den i løbet af nogle 
år og karosseriet skifter chassis så vidt det 
kan spores.

I 1985 får Ålholm tilbudt et karosseri som 
er det omtalte og den har nu skiftet farve 
til den farve den har nu, maroon og sort. 
Nogle år derefter bliver den solgt til den 
nuværende ejer. En omtumlet tilværelse 
var tilsyneladende slut. Ghost er virke-
lig flot og elegant at se på, men ejeren 
har alligevel nu igen her i 2009 sat bilen 
på markedet og den nu står til salg ved 
P & A.Wood for den nette sum af GBP 
265.000,00 

REJSEOPLEVELSER I UK
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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.

REJSEOPLEVELSER I UK
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Den 16 augusti släpptes nyheten som 
många har väntat på – en helt ny stor 
Bentley som man trodde skulle heta Grand 
Bentley men som nu har fått namnet Mul-
sanne efter en av kurvorna på tävlings-
banan Le Mans där Bentley rönte stora 
framgångar på 1920-talet med flaschiga 
Bentley Boys. Nu säger man sig föra tra-
ditionen vidare från den imponerade äkta 
W O Bentley 8 litre som bara gjordes i 100 
exemplar 1930-31 fram till konkursen. 
Men framgångarna på Le Mans skapades 
faktiskt  inte genom 8-litern utan det var 
föregångarna 3-liter- och 4 ½-liter-mo-
dellerna som stod för de prestationerna. 
Hur som helst så har namnet Mulsanne 
använts tidigare på Bentleys 
grundmodell mellan 1980 och 
1987 och var först med turbon, 
Bentley Mulsanne Turbo introdu-
cerad 1982. 

Den helt nya Bentley Mulsanne 
har fått diskreta linjer, ritade av 
Bentleymedarbetaren Raul Piris 
och som väl inte direkt sticker 
ut bland andra moderna bilar i 
trafiken utom möjligen på grund 
av sin storlek. Frågan är om man 
inte genom denna överdrivna 
försiktighet har lyckats göra de-
signen litet tråkig. Kanske ska 

man helst se den i verkligheten för att 
uppskatta designen. Det är inte någon li-
ten bil med en totallängd på mer än fem 
och en halv meter, bredd på 2.20 m och 
vikt av cirka 2 600 kg. Övriga tekniska 
uppgifter har när detta skrivs varit ganska 
knapphändiga. Det lär definitivt inte bara 
vara fråga om en uppsnoffsad Bentley Ar-
nage utan det här är verkligen en helt ny 
och något större modell. Det är i så fall 
första gången sedan 1930-talet som Bent-
ley Motors har tagit fram en helt egen ny 
Bentleymodell. Tidigare skedde det alltid 
gemensamt med Rolls-Royce Motors. Men 
man kanske ska ta med i beaktande att 
det inte skulle blivit någon ny Bentley alls 
om det inte var för att VAG (Volkswagen) 
lagt upp pengarna och bidragit med teknik 

PREMIÄR FÖR NYA 
BENTLEY MULSANNE PÅ 
PEBBLE BEACH

text: Jan Segerfeldt
bild: Bentley Motors
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mm. Det är en öppen fråga hur mycket av 
komponenterna som egentligen är Volks-
wagen-baserade. Enligt uppgifter från Cre-
we är bilen till en 100 procent engelsk pro-
dukt. Skulle något vara från Volkswagen 
har man säkert varit mycket noga med att 
det i vart fall inte ska märkas.

Den ärevördiga 50-årsjubilerande Rolls-
Royce V8:an (se artikel i förra Bulletinen) 
har ännu liv i sig och kommer nu i sin ab-
soluta värstingversion med 6,75 liter och 
550 hästkrafter. Prestandan är inte precis 
något att klaga på – 0-100 på 3,5 sek och 
toppfart 285 km/tim!

Tillbaka till karossdesignen så tyck-
er jag personligen att man har lånat 
mycket från Bentley Cresta som gjor-
des i Frankrike av Farina inför 1939 års 
Parisutställning, men när den sedan 
blev uppskjuten på grund av mellan-
kommande krig, togs modellen upp 
igen lagom till 1948 års Parismässa. 
Tillverkningen av Cresta skedde sedan 
hos Facel Metallon i Paris, 10 stycken 
blev det allt som allt, samtliga på Bent-
ley Mk VI-chassin. En annan ”styling 
clue” ser jag på bakre sidoformen som 
nästan helt har lånats från Aston Mar-
tins fyradörrade Lagonda saloon som 
gjordes i sju exemplar 1974-76. Så 
nog finns det kopplingar bakåt i tiden 
men kanske inte främst till Bentleys 

storhetstid på Le Mans. Hur som helst är 
det upp till kunderna att avgöra om Bent-
ley har lyckats att göra en lyckad design. 
Kvaliteten på bilen är det ingen tvekan om, 
det är högsta hantverksmässiga standard 
rakt igenom.

Tillverkningen av den nya modellen har re-
dan startat men första leverans till kund 
väntas inte ske förrän tidigt 2010. Exem-
plaret som användes vid presentationen 
på Pebble Beach Concourse d´Elegance 
i Monterey i USA och som bär chassi nr 
1 auktionerades ut senare samma dag 
av auktionsfirman Gooding & Co. Bud-

givningen gick snabbt 
upp från $ 300 000 
till $ 500 000 vilket 
också blev slutpriset 
exklusive provision. 
Egentligen inte särskilt 
dyrt med tanke på att 
köparen, som var ano-
nym på auktionen, blir 
absolut först med att 
äga en helt ny modell 
av en Grand Bentley 
långt före någon an-
nan. Normalpris när 
modellen börjar säljas 
nästa år torde ligga på 
cirka $ 300 000.

PREMIÄR FÖR NYA BENTLEY MULSANNE
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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
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NYA MEDLEMMAR
Den norske seksjonen:

Øyvind Larsen, Haldenveien 12, 1890 Rakkestad
Finn Erik Bredesen, Østre vei 69, 1397 Nesøya
Christopher Hoelfeldt Lund, Mosseveien 195 B, 1169 Oslo
Halgeir Lade, Klipevegen 55, 6230 Sykkylven
Kjell Jåsund, Steinstemmen 13, 4313 Sandnes
Per Gunnar Rasmussen, Nedrelia 8, 5231 Paradis
Arve Brudheim, Bueveien 2, 3023 Drammen

Vi ønsker velkommen til julefest, teknisk seminar og sommerrally

Svenska sektionen

Carl-Henrik Eriksson,Mälhamra 2787, 762 94 Rimbo, 
Lennart Gullberg, Björnekärrsvägen 38A, 437 41 Lindome, RR S Shadow II
Juhani Hakkarainen, Passarevägen 6, 155 31 Nykvarn, 
Jim Jevring, Majorsvägen 4, 133 34 Saltjöbaden, RR S Spur
Kurt Levinsson, Risbacka Södra 12, 438 94 Härryda, RR S Shadow II
Curt Norberg, Garvarevägen 2, 661 95 Värmlands Nysäter, RR S Cloud II
Gert-Ove Segerström, Morby 302, 712 60 Uppsala, Bentley S, Radford conv
Hannes Vallak, Åsgatan 7, 712 60 Grythyttan, Bentley T
Johan Walther, Torsö Åvassen 4, 542 91Torsö, RR S Shadow II
Björn Öhberg, Kungshöjdsgatan 1, 411 20 Göteborg RR S Spirit
Andreas Öhlén, Ormdammsvägen 4, 451 77 Uddevalla, 

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

Den danske Sektion

Bjørni Bøgelund Madsen, 8620 Kjellerup, RR SS1 MPW  DHC 1969 
Ole Kvist, 8870 Langå 
Thomas Sørensen, 3480 Fredensborg 
André Parkø, 4070 Kirke Hyllinge, Bentley Arnage SS 2001 
Peter Bindner, 1002 København K, RR Corniche 1987 
Michael Lassen, 2200 København N 
Jørgen Andersen, 2750 Ballerup, RR Silver Shadow Saloon 1969 
Carsten Olsen, 2000 Frederiksberg

Håber I vil få stor glæde af medlemsskabet.



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 skinnklädsel samt 
fantastiskt vackra bord i baksätet. Tillverkad i alu-
minium i endast ett fåtal exemplar. Bilen är i ett 
synnerligen gott skick.

Aston Martin Virage Volante 1991. Premiärbilen 
från Birmingham utställningen. Unik bil, endast 
tillverkad i Ett exemplar. Röd med svart skinnin-
redning. Bilen är i ett sagolikt fint skick och helt 
nyservad på fabriken. En unik och vacker cabrio-
let 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 Ra-
nalah. Gräddfärgad med vacker skinninteriör i ox-
blod. Unik 2-dörrars Rolls-Royce, som vunnit Concour 
d´Elegance bland 500 bilar. Endast 2 tillverkade. Bi-
len har genomgått en 4 000 timmars nut and bolt 
restoration.



RREC SCANDINAVIA - 80

Finns hos välsorterade Urbutiker;
Generalagent Bandax Time AB


