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RREC Danish Section

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

Den Danske sektion
MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

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

PRINFO

Formandens hjørne

Lad mig prøve at beskrive et typisk klub-
år, hvor vi kan glæde os over mange 
gode arrangementer, medhyggeligt 
samvær på såvel årsmøder, som ved 
større eller mindre træf rundt i landet.
Årets gang for klubben kan være 
”forsinket julefrokost” i februar, det 
årlige besøg på den internationale 
automobilmesse i Essen, deltagelse i 
et af de skandinaviske Rallies eller som 
i år den tyske sektions rally i Hamborg 
i foråret.

I år var vi også en hel lille gruppe, der 
deltog i Dansk Veteranklubs åbning 
af sæsonen på Kastellet i København 
den 1. maj, efterfulgt af køretur i det 
nordlige og efterfølgende middag på 
kro i Nordsjælland.
Videre har vi som fast holdepunkt 
klubbens årlige generalforsamling, 
med stort rally som altid afholdes i Kr. 
Himmelfartsferien fra torsdag-lørdag, 
med deltagelse af medlemmer fra mange 
lande. 
Det kan også være et privat arrangement 
hvor et klubmedlem f.eks. indbyder til 
samvær, hvis rammerne iøvrigt gør det 
muligt, eller det kan være en teknisk 
orienteret weekend, hvor der er mulighed 
for at arbejde med bilerne på et rigtigt 
værksted, med hyggeligt samvær om 
aftenen.
Der er indimellem også medlemmer, der 
bor i nærheden af hinanden, der ses privat, 
eller deltager i et udenlandsk arrangeret 
rally, som det i år var tilfældet med en 
gruppe der var på rally i Italien i oktober, 
arrangeret af den italienske klub.

Sidst, men ikke mindst har vi i november 
netop afholdte medlemsmøde, som blev 
holdt på Risbyholm Gods med andesteg. 
Se mere herom inde i bladet.

I det hele taget, bliver klubben pludseligt 
midtpunktet eller grundlaget for mange 
gode oplevelser, hvilket er med til at 
give en højere mening med en automobil 
klub, som vores, hvor man har en perfekt 
mulighed for at bruge nogle af verdens 
fineste køretøjer til mere end blot transport 
fra A-Z.
Det tilrådes kraftig, at følge med på 
klubbens hjemmeside rrec.dk, idet alle 
arrangementer slås op her, hvis det er 
et officielt klubarrangement. Allerede nu 
kan vi løfte sløret for at der i februar/
marts 2012 vil blive afholdt forsinkede 
julefrokoster både på Sjælland og i Jylland. 
Invitationerne kan ses inde i bladet. 

Vi takker alle de medlemmer, der i årets 
løb har været medvirkende til at invitere 
til gode arrangementer, hvor vi sammen 

kunne nyde vore smukke køretøjer, og 
vi er taknemmelige for at aktiviteterne i 
klubben er så mangeartede, at der altid er 
mulighed for at tilpasse sin aktivitet efter 
det niveau, man selv ønsker at deltage på. 

Vi vil også rette en særlig tak til Vivi og 
Henrik Frederiksen, fordi de i år har 
sponsoreret over 100 hvide herreskjorter 
med korte ærmer, med et fantastisk flot, 
internationalt broderet klublogo, som ved 
salg til kostpris kr. 300,00 pr. stk, sælges 

ved bestilling på tlf. 7448 6383, hos 
kasserer Frank Frandsen, med angivelse 
af skjortestørrelse.  Skynd Jer at bestille, 
så længe jeres størrelse er på lager.
Beløbet for skjorterne går ubeskåret i 
klubbens kasse, og er ”øremærket” til 
medlemmernes velfærd ved særlige 
lejligheder.

God  jul og  godt nytår
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

MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

RREC Norwegian Section

Hjemmeside: www.rrec.no
Medlemsskap koster kr. 1.000,- per år.
For medlemskap, kontakt Jens Rønneberg på telefon 920 11 298
Seksjonens bankkonto er: 1064.10.19319

Den norske seksjonen

Bäste Medlem,
 
När du får detta nummer av Bulletinen är 
vi mitt inne i den mörkaste delen av året, 
men ha förtröstan det kommer en vår så 
småningom.

Nu är tiden att se om och vårda våra kära 
bilar och få allt i ordning till nästa säsong. 
 
Roligt också att medlemstillströmningen 
fortsätter. Det tyder på att vår klubb är 
attraktiv för allt fler. Samtidigt sporrar 
det till att utveckla klubben ytterligare 
och att få fler som vill aktivt bidraga till 
detta genom aktiviteter och ideér. Här vill 
jag informera om att vi nu har fått lokal-
ansvariga även för södra Storstockholm, 
Södermanland och Öster-
götland (Håkan Johansson) 
och norra Storstockholm, 
Uppland och Västmanland 
(Rune Sahlberg). Det saknas 
fortfarande någon represen-
tant för Jönköping och Kro-
nobergs län samt Värmland 
och Närke. Finns det någon 
av er som är intresserad så 
hör av er till undertecknad. 
 
Vår nya webb-baserade ma-
trikel är ju på gång och när 
ni fått information om att 
allt är på plats är det givet-
vis bra om ni kontrollerar 
riktigheten i alla uppgifter 
i matrikeln och ändrar när 
så är befogat. Med en all-
tid uppdaterad matrikel har 

vi ett jättefint underlag för att hålla 
kontakt med varandra inom klubben. 
 
Jag hoppas också att ni fortsätter och 
hör av er med tips och ideér på allt som 
rör vår klubb och intresset för våra bi-
lar. Bäst når ni oss i styrelsen via e-mail. 
 
God Jul och Gott Nytt År
 
Lars Nord
 
Ordförande RREC svenska sektionen

Kjære medlemmer.
Jaggu fikk jeg luftet Rollsen i uke 46. I den 
samme uken i fjor hadde kuldegradene 
etablert seg og snøen lå på tredje uken. 
Kanskje er det noe i det at jo mer vi kjører 
jo varmere blir det, og jeg og min Shadow 
har gjort vårt i år også, i så måte.
Anne og Jens Rønneberg har i tradisjonens 
tråd invitert medlemmer til Julebord hos 
dem den 2. desember. Til dette tar alle 
med seg julemat og vi dekker felles bord 
til felles nytelse. Alltid hyggelig hos Anne 
og Jens og Bente-Lill og jeg gleder oss til 
dette, og til å treffe dere andre.

Dagen derpå er det Julebord hos den 
Svenske seksjonen på Sjømagasinet i Gö-
teborg.

Nytt sted denne gangen men kjenner jeg 
Svenskene rett blir dette også fabelaktig.
Denne julelunsjen er også treffpunkt for 
representanter for styrene i den Svenske 
så vel som den Danske og Norske seksjo-
nen. Her informeres og diskuteres saker 
av felles interesse og vår felles Bulleteng, 
og kostnadsfordeling for denne.

I den forbindelse nevner jeg at vi i den 
Norske seksjonen, ikke har lykkes i å selge 
annonser i det omfang som skal til, for at 
Bulletinen skal være kostnadsfri for oss. 
Så kjære leser … Har du lyst til å annonse-
re eller kjenner noen som ”burde” ha an-
nonse i vår utmerkede Bulleteng så vanker 
det 15 % provisjon til annonseselger.

Som nevnt i forrige leder er vår seksjon 25 
år neste år, og jubileet vil finne sted i pe-
rioden 17 til 19. august, og i Oslo området. 
På styremøte den 20. oktober, hvor også 
vår redaktør Ivar Engerud og Ole Bjerk-
nes var tilstede, ble det planlagt og fordelt 
oppgaver for arrangementet av jubileet 

som vil bidra til at 
dette forhåpent-
ligvis, blir den 
aller største be-
givenheten i sek-
sjonens historie.
Og når jeg nev-
ner historie så vil 
styret medvirke 
til at historien 
om de første 25 
år blir skrevet og 
distribuert til alle 
dere medlemmer. 
Reserver derfor 
allerede nå hel-
gen 17-19 august 
og planlegg tur til 
Oslo området for 
kjøring, utstilling 
og bli med på ju-
bileumsmiddagen 
på lørdag.

Den 15. oktober 
deltok jeg på LMK 
forsikringssemi-
nar og her ble 
forsikringsavtalen 
mellom LMK og 
WaterCircles A.S. formeldt underskrevet. 
Det blir nå mulig å få enda rimeligere for-
sikring for veteranbilen og det kan være 
lurt å la dette selskapet regne på en total-
kundepakke.

Julegaven som jeg ønsker meg er at en av 
dere kan påta dere oppgaven som web – 
redaktør. Vår hjemmeside er ikke hva den 
burde være.
GOD JUL TIL DERE ALLE.

Åge Antonsen
Formann RREC Norwegian Section
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KOMMANDE RALLYN OCH ARRANGEMANG

Danska sektionen

24 februar 2012 kl. 18.30 indbydelse til ”forsinket” julefrokost i Kornmagasinet på 
Risbyholm Gods, Risbyholmvej 5A, 4622 Havdrup. Tilmelding til Jens Kjærulff på tlf. 
4014 8044, se sid 11

3 marts 2012 kl. 18.00 indbydelse til ”forsinket” julefrokost” i Snedkeriet hos Lone 
og Søren Markdal, Fredensvej 5, 8860 Ulstrup. Tilmelding ved Søren på tlf. 86463616
se sida 11

17-19 maj 2012  Forårsrally “Træff på Toppen. Se sid 10

Norska sektionen

Lørdag 5.mai 2012 er det teknisk seminar hos Auto Askim A/S.

17 - 19 august 2012 25 års jubileums rally for den Norske seksjonen.
Vi har Quality Hotel Leangkollen rett utenfor Oslo som base for dette
rally som vil gå i Oslo området.

Svenska sektionen

3-6 februari 2012, Retromobile Frankrikes äldsta och största veteranbilsmässa i Paris 
se detaljerad information sid 10

1:a veckan i sept 2012 RREC Sweden Section International Rally 2012 “Rally Alsace”, 
längs “Route du Vin”.

Vi bokar in och stannar på samma hotell, strax söder om Strassburg, hela rallyt och 
gör dagliga turer runt vinområdet i Alsace, vilket innebär besök på olika sevärdheter, 
som t.ex Schlumpf-museet i Mulhouse, slott Königsburg, och vinprovningar runt Ri-
beauville, Colmar, etc. Minimiantal 20 bilar, max antal 40 bilar. Alla sektioner välkomna!

Vid intresse vänligen kontakta oss, så vi kan beräkna program uppställningen i tid.
Se sidorna 12-13, Mona-Lisa på;  cloud1@telia.com

EVENEMANGSKALENDER
LUNCHER

Luncherna i Stockholm: Som vanligt träffas vi på Belgobaren i Freys Hotel kl 12.30 för-
sta måndagen i månaden. För anmälan ring till Tommy Strömberg, tel 0705-171877.

Luncherna i Göteborg fortsätter, på Elite Park Avenue kl 12.00 och adressen är som 
tidigare Kungsportsavenyen 36-38. Vi träffas sista tisdagen i varje månad. Välkomna. 
Kontaktperson Claes-Thure Flinck tel 031-930066

Rolls-Royce- og Bentley-service i Norge

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

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

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

Auto Askim ligger i Østfold, 5 
mil fra Oslo og 3 mil fra gren-
sen til Sverige. 

Kjørbare biler kan hentes og 
leveres i Oslo, uten ekstra 
kostnad. Vi kan hente og le-
vere din bil hvorsomhelst, en-
ten den kan kjøres eller ikke. 
Vi kommer gjerne med vår 
bilhenger.

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

Medgrunnlegger av RREC - Norge, Odd Moen ønsker velkommen til 
Askim. ”Vi ønsker å yte Norges beste service til alle biler fra Crewe. 

Prøv oss og bli fornøyd!”

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

biler.Velkommen!

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

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

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

Har lång erfarenhet av hydraulsystem speciellt Citroens. Har börjat med Rolls-Royce 
och Bentleys hydraulsystem. Servar, provtrycker och återfyller gasklockor till Silver 
Shadow och Silver Spirit, samt har nya och utbytesdelar till broms och hydraulsystem.

Har servicedelar (olje, bränsle och luftfilter, tändstift bromsbelägg  mm) på hyllan för 
omgående leverans. Direkt import av övriga delar till RR.
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RREC DK invitere medlemmerne til ”forsinket julefrokost: 

 
Fredag den 24. februar 2012 kl. 18.30  

 
i kornmagasinet på Risbyholm Gods, Risbyholmvej 5A, 4622 Havdrup. 

 
Beate og Claus Clausen har endnu en gang været så venlige at åbne dørene for klubbens 

medlemmer med ledsagere. Sædvanen tro vil det være til rene kostpriser. 
 

Tilmelding til Formand Jens Kjærulff tlf. 4014 8044 

RREC DK Vest invitere alle medlemmer med 
ledsager til forsinket julefrokost. Arrange-
mentet afholdes den  
 

Lørdag den 3. marts 2012 kl. 18.00 
 
hos Lone og Søren Markdal, Fredensvej 5, 8860 Ulstrup, der i dagens an-
ledning har lovet at tænde for varmen i ”Snedkeriet” og måske fjerne en 
enkelt bil så der bliver plads til borde mv.  
 
Vi får maden udefra og der bliver mulighed for at købe øl, vin og vand 
til de sædvanlige lave priser.  
 
Hvis du/I er interesseret i at deltage i ovenstående, så send en for-
hånds tilmelding til: markdal@energimail.dk  
eller kontakt Søren Markdal på tlf. 86463616   

   Træf på T
oppen 

Den  danske section inviterer til ”Træf på Toppen” hvor vi skal indlogeres på Color Hotel 
Skagen hvorfra vores ture de kommende dage vil være udgangspunktet. For de utålmodige vil 
der være mulighed for indkvartering allerede onsdag aften den 16 maj 2012. 
 

Vi skal besøge mange af områdets seværdigheder, men det sociale samvær  og afslappethed er 
sat i højsædet. Nedenstående er blot en lille appetitvækker i det overflødighedshorn af oplevel-
ser arrangørerne planlægger. 
 

Den tilsandede kirke, Grenen og ”Sandormen” 
Kirken, hvis navn er Sct. Laurentii kirke, menes opført i sidste halvdel af 1300
-tallet og var på den tid den største i Vendsyssel. Sandflugten, som begyndte 
i det 16. århundrede, nåede kirken i slutningen af 1700-tallet. Menigheden 
måtte grave sig ind, når der var gudstjeneste. denne kamp varede til 1795 
hvor kirken efter kongelig ordre blev nedlagt.  

 

Vi bliver transporteret ud på Grenen hvor vi 
hvis vejret tillader det får mulighed for at 
komme helt ud hvor Skagerrak og Kattegat støder sammen så 
bølgerne ruller mod hinanden!  Ideen med Sandormen, som 
transporterer personer ud til Grenens spids, stammer fra slut-
ningen af 40′erne. På daværende tidspunkt hentede man ral 
fra Grenen til de mange byggerier, der var kommet i gang 
efter krigen. Historien fortæller, at under kørslen på Grenen 

var der mange besøgende, der spurgte om et lift med køretøjerne, der blev brugt til at hente 
rallet. Et lyst hoved tænkte: “Hvorfor ikke gøre dette til en forretning, hvorved man kan tjene en 
skilling”. 
 

Skagen Kunstmuseum og Skagen By 
Fra slutningen af 1870'erne og frem til århundredskiftet var Skagen et interna-
tionalt mødested for unge kunstnere. Fælles for dem var, at de inspireret af 

naturalismen og friluftsmaleriet søgte nye steder og 
motiver, og i løbet af 1880erne blev Skagen forvandlet 
til en kunstnerkoloni, hvor der både var plads til arbej-
de og fest. Kunstnernes foretrukne motiver var fisker-
nes arbejde på stranden, de små fiskerhjem, naturen 
og det sociale liv blandt kunstnerne. Der vil blive ar-
rangeret guidede ture både på museet og i byen. 

 

Tilmelding 
Endeligt program samt tilmeldingsblanketter vil ultimo januar 2012 blive lagt på klubbens hjem-
meside www.rrec.dk  
 

Venlig hilsen arrangørerne 
Gert Gustavsen m.fl. 
 

Kristi Himmelfart 17/19 maj 2012 
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RREC Sweden Section International Rally 2012

ALSACE - Route-du-vin, 
3 September - 9 September 2012

- Alla sektioner välkomna! - 

Detta året, 2012, har Svenska Sektionen förlagt 6-dagars internationella rallyt, där alla 
sektioner är välkomna att deltaga, till det vackra området av Alsace (Elsass), Frankrike!
Vi är baserade i samma hotell under hela rallyt - bara nödvändigt att packa upp en 
gång!!

Hotellet där vi stannar är Hotel Diana, i Molsheim, vid den norra delen av den välkända 
”vin-rutten”, 20 minuter från Strasbourg och en halvtimmes resa från Colmar i söder. 
Ett 3-stjärnigt hotel i modern design, med trevlig restaurang och alla bekvämligheter, 
inklusive Spa, inomhus pool, bastu och gym, så väl som  omgärdad parkering och 
garage.

Adress: 14, Rue Saint Odile, Pont de la Broche, 67120 Molsheim (www.hotel-diana.
com) tillgång från vägarna N4 (avfart 45) västerifrån och från Strasbourg-hållet A35/
A352 ( avfart 11).

Vin-rutten går längst efter och igenom små blomsterprydda medeltidsbyar, omgärdade 
av de Alsasiska vinfälten. Den sträcker sig 170 Km från norr till söder. Vi kommer att 
uppleva dessa vägar, både längst vinfälten och upp i högländerna, som tar oss bl.a till 
Haute Königsburg, Champ de Feu ( den högsta toppen i Alsace), etc. besök i Renee 
Lalique museet ( öppnades för publik i juli 2011) i den norra regionen, vinavsmakning 

i Ribeauville i söder och besök i Riquewihr, besök till Schlump-museet i Mulhouse och 
naturligtvis även upplevelse av den lokala maten vid olika lunch-stopp!

Molsheim, med grannbyn Dorlisheim, är hemstad till den berömde bil tillverkaren Ettori 
Bugatti!. Överallt man ser så finns det Bugatti-memoribilia. Familjen Bugattis gamla 
herrgård, Saint Jean Chateau, finns fortfarande, inklämd mellan de två fabriksanlägg-
ningarna, varav en av dem tillverkar delar för Aero space och den andra Bugattis 
Veyron-modell - världen snabbaste bil, gör 405 Km/h. Ni kommer även att se denna 
modell  uppvisas i Schlump-museet.
Tyvärr, är inte Bugatti-fabriken öppen för besök ( vi har frågat!), så vi kan inte se fa-
briken. Det finns en ” Discovery tour - on the Bugatti trial”, för de som är intresserade, 
går genom Molsheim och avslutas vid gravgården i Dorlisheim, där familjen vilar.

Det slumpar sig även så, att Buggati- Enthusaist- Club har sin årliga festival i slutet 
av samma vecka vi är där - och efter vårt  möte med deras klubb president, kan vi få 
deltaga i deras ”parad” i Molsheim på lördag eftermiddag den 8:de september, med den 
restriktionen att ” Bugatti bilar kör först - vi följer!”. Jysst nog - det är ju deras dag! Så 
putsa upp finbilen och var redo att visa upp den! ( Detta gemensamma event kommer 
dock att bekräftas vid närmare datum).

För mer information, kontakta Mona-Lisa på cloud1@telia.com eller Derek på corni-
che@telia.com - för program och anmälningsformulär.
Dessa finns även på vår hemsida : www.rrec.se - klicka på ”Kalender”.
Då det är limiterade platser, sänd gärna in anmälan snart. Resterande belopp att be-
talas slutet Maj 2012!

Välkommen på ett mycket välsmakande rally!

Mona-Lisa Illingworth
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Hur arrangerar man ett perfekt rally för 
Rolls-Royce och Bentley?

Mycket hänger på förberedelserna, det är 
klart. Det visste Kjell Lind. Han har varit 
med förr. Han organiserade ett rally runt 
Åsunden redan för fem år sedan med gott 
resultat. Nu gjorde han om det igen fast 
med ett något annorlunda upplägg. Den 
här gången blev Bosse Bildoktorn spindeln 
i nätet. Han berättade på sitt speciella sätt 
för lokalbefolkningen som hade samlats 
mangrant på gågatan vid stora torget i 
Ulricehamn litet spännande info om varje 

Rolls-Royce och Bentley som passerade på 
torget. Han hade i förväg kontaktat lokal-
tidningen Ulricehamns tidning och fått dem 
med som sponsor. Därmed hade det också 
hunnit bli känt på bygden att det skulle 
komma en massa fina Rolls-Royce och 
Bentley till Ulricehamns centrum. Därav 
det stora publikintresset. Naturligtvis ville 
vi ge Ulricehamnsborna vad de förväntade 
sig, så vi körde vår parad rakt igenom cen-
trum av stan på den långa affärsgatan, en 
imponerande syn för alla med bilintresse. 
Bosse Bildoktorn förhöjde stämningen 
med sina underhållande anekdoter. 

Det är klart att det underlättar, om man 
som Kjell har en fantastisk miljö i när-
området där man kan förlägga rallyt. Här 
finns storslagen natur med en vacker sjö 
som man kan runda med bil på fina vä-
gar och många ståndsmässiga gårdar med 
intressant historia. Saken blir inte sämre 
av att denna miljö har varit föremål för en 
lyckad serie svenska populärfilmer. 
 
Innan start serverades alla deltagare en 
lätt frukost vid ankomsten till Stora Skot-
tek. Samtidigt fick man chansen att köpa 
lotter i ett lotteri med vinster i form av 
skänkta varor från rallyts huvudsponsor 
Vertygsboden i Ulricehamn. Kjell hade för-
sett alla deltagare med noggranna kartor 
så ingen skulle köra fel. Han hade kollat 
upp alla vägar i förväg, vägar som han 
för övrigt själv är väl förtrogen med se-
dan länge. Färdvägen var precis lagom 
lång, cirka 5 mil, på de fina vägarna runt 
sjön Åsunden. En mer passande miljö för 
att framföra våra vackra bilar får man leta 
efter. Kjell körde först och visade vägen i 
sin Rolls-Royce Silver Ghost Cunard Tourer 
från 1920.

Första stoppet var på Källebacka säteri, en 
gård från 1600- och 1700-talet, numera 
känd för att advokaten Ragnar i Ängla-
gårdsfilmerna bodde där. Där hjälpte också 
Sven Wollter till med att hugga ved. Detta 
ingick i filmen men med alla omtagningar 
blev det en imponerande mängd ved kvar 
i lager för vintern. Vi guidades runt inne i 
huset av nuvarande private ägaren. En del 
av huset uppfördes redan på 1600-talet 
men av det som nu är bevarat stammade 
en del från cirka 1750 med väggmålningar 
mm i då rådande rokokostil med passande 
möblemang, medan en annan del var från 
cirka 1780 i strikt nyklassisistisk stil med 
symmetri i allt och med fina raka väggta-
petmålningar bevarade från tiden. 

Kjell hade lagt in en lunch på Hofsnäs gård 
bestående av citronlax och krögarpotatis. 
Här fick vi pröva våra teoretiska kunskaper 
i en lagom svår frågetävling som Bosse 
Bildoktorn hade satt ihop för oss till kaf-
fet. Vi fick bara några minuter på oss innan 
svaren och pennorna skulle lämnas tillba-

ka. Åter ute på vägarna som förde oss åter 
till Ulricehamn leddes vi av Kjells hustru 
Anette i 20 HP Windovers Doctors Coupe 
från 1923, som hon rattade lika smidigt 
som om det hade varit hennes moderna 
bruksbil.

Sedan vi hade återvänt till Stora Skottek 
presenterade Bosse Bildoktorn ett kåse-
rande föredrag med bilder om bilar och 
människor som han mött. Därefter var det 
dags för middag på Skotteksgården. En-
ligt vad som hade utlovats skulle det vara 
tournedos med potatisgratäng och kanta-
rellsås. Det vi verkligen åt stämde kanske 
inte helt överens med beskrivningen vi 
fått innan men maten var ändå rätt okej. 
Så dags för prisutdelning. Undertecknad 
råkade vinna priset för flest rätt på frå-
getävlingen från lunchen. Vår ordförande 
Lars Nord hade faktiskt lika många rätta 
svar som jag men på utslagsfrågan om hur 
många skruvar Bosse Bildoktorn hade i sin 
samling (en helt omöjlig kunskap för alla 
utom Bosse) hade jag bättre tur och fick 
ta emot Bosses pris, boken Bosses bilar, 
vederbörligen signerad av författaren. 

Många lottköpare vann något från det sto-
ra prisbordet med användbara verktyg och 
annat från rallysponsorn Verktygsboden. 
Stockholmarna fick pris för längst körning 
till rallyt.

Kjells arrangemang hade lockat deltagare 
från olika delar av landet. Många olika 
modelltyper fanns representerade: Rolls-
Royce Silver Ghost, 20 HP, 20/25, Wraith, 
Silver Wraith, Silver Dawn, Silver Cloud, 
Silver Shadow, Silver Spirit , Camargue 
och Phantom Drophead Coupe, samt Bent-
ley 3 1/2 litre, Mark VI, S-type, Azure och 
Arnage T.   

Allt som allt en verkligt lyckad dag för oss 
alla som deltog. Vi var 25 anmälda bilar 
och det blev nästan 50 personer som åkte 
rallyt. Kjell hade varit förutseende och ta-
git ut flera av sina egna bilar, så att även 
några av oss som inte kom i Rolls-Royce 
eller Bentley kunde få ratta det rätta mär-
ket för dagen. Jag hade turen att få köra 
Kjells Rolls-Royce Wraith Park Ward Saloon 
med makarna Svensson från Åmål som 

ÅSUNDEN RUNT MED BOSSE 
BILDOKTORN

Jan Segerfeldt
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Med GPS er du trygg. 
Trygg på å finne en stjålet bil. 

Alltid vite hvor den er. 
Trygt og enkelt.

Normalpris NOK 2.900,- inkl. mva.
Halv pris NOK 1.450,- til RREC-medlemmer 

inklusive GPS-antenne, GMS-antenne, kabler og
installasjons-CD med norsk bruksanvisning.

Kjøp i vår nettbutikk www.melsombutikk.no, eller ring 41 20 49 38.

Et kvalitetsprodukt fra Ing Melsom
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medföljande passagerare. En utomordent-
ligt snygg och trevlig bil att få glädjen att 
styra på de vackra Ulricehamnsvägarna. 
Naturligtvis fungerade den oklanderligt 
även om jag var något nervös över att 
bromsarna inte hade något bra bett. Kan-
ske var det mitt fel att jag inte tryckte ner 
pedalen tillräckligt hårt för att väcka den 
mekaniska servon till liv.

Man kan väl säga att Kjell hade gått långt 
utöver vad man kan begära av en rally-
arrangör! Ändå har jag inte nämnt den 
viktigaste ingrediensen i alla rallyn. Väd-

ret! Det brukar vara livsfarligt att tro att 
bara för att man lägger ett möte eller rally 
under sommartid så kommer det att vara 
kanonväder hela tiden. Med Ystad förra 
året i färskt minne vet vi att sommarväd-
ret verkligen inte är något att lita på. Den 
13 augusti 2011 sken solen från en nästan 
molnfri himmel hela dagen. Sverige kan 
inte bli vackrare än det var just denna lör-
dag. Hur kunde Kjell veta att han skulle 
få vädrets makter helt på sin sida? Finns 
det någon som vågar utmana Kjell på ett 
RREC-rally i fortsättningen?
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Yes, vi har nu varit på rally i Norge. Vi 
består denna gång av undertecknad och 
dotter Fiona, 8 år. Ibland var vi två bilar, 
oftast bara vi. Det var nämligen ett rekog-
noseringsrally inför vad vi hoppas kommer 
att bli ett internationellt rally 2012. För 
detta är verkligen något att uppleva!

Till vårt stora stöd hade vi Norska RREC 
genom Rune Rokstad i sin fina Corniche  
från 1984, också med benäget bistånd 
från ordf Åge Antonsen.

Vi startade i gryningen från Sjöhammar, 
vårt hem i södra Dalarna och tog oss raskt 
upp till Idre där vi sedan valde den norra 
vägen ner till Dombås där vi fortsatte mot 
Trollstigen. Solen sken över fantastiska 
bergsformationer. Eftersom vi stundom 
var ensamma på vägen kunde vi testa 
fartresurserna på ”Ligisten”, vår nyinköpta 
Bentley Continental GT, mycket impone-
rande. 

Väl framme vid Trollstigens början passe-
rades Trollväggen, en mäktig klippa. Själva 
Trollstigen tog ca 20 min att köra, en his-
nande upplevelse. På krönet byggs nu ett 
center med arkitektur av vatten, glas och 
betong. Här mötte vi snön, mycket snö. 
Temperaturen minskade från 20 grader till 
3 grader. Vi hade stämt möte med Rune 
och hans hustru på andra sidan berget 
där vi sedan blev eskorterade till Ålesund, 
en mycket vacker stad i Jugendstil. Rune 
hade bokat in oss på ett sjönära hotell där 
vi åt en trevlig middag tillsammans. Hotel-
let låg på kajkanten, från rummet hade vi 
en strålande utsikt över den norska skär-
gården.

Vi somnade ovaggade, nöjda efter många 
nya upplevelser.

Dag 2 inleddes med ett besök på Atlanta, 
ett storslaget akvarium. Fiona shoppade 
loss i souvenirbutiken.

Därefter tog vi färjan till Stranda där åter 
Rune mötte. Tillsammans åkte vi genom 
Nordalen (måste vara en av Norges vack-
raste delar) ner till hotell Union, ett mycket 
speciellt hotell i vikingastil. Hotellet besöks 
frekvent av kungligheter och har service-
nivå därefter. Vi fick bo i ”Drottning Julia-
nas rum” (Drottning Sonias favoritrum).
Under natten stormade det kraftigt men 
på morgonen var det åter lugnt.

Vi startade tidigt mot färjan i Hellesylt. 
Färjan gick till Geiranger och tog en tim-
me. Geirangerfjorden är en av världens 
vackraste vattenvägar. Örnvägen testades 
(2 ggr) och befanns vara lika häftig som 
beskrivits . I Geiranger tittade vi på Karl 
Mjelvas 7-sits bilar från 20- och 30-talet 
(8 st!). Familjen äger sedan generationer 
hotell Union, ett legendariskt turisthotell, 
mycket vackert placerat på sluttning ner 
mot fjorden. (Alla hotell i Norge heter inte 
Union, men många.)

Efter Geiranger körde vi i allt högre ter-
räng, temperaturen sjönk mot 0-punkten 

när vi körde upp till Dalsnibba där dimman 
först låg tät. Lunch intogs på en fjällsta-
tion en bit därifrån (älggryta) och sedan 
susade vi hemåt. Vägvalet blev att åka 
söder om Dombås och över fjället mot 
Sverige. Strax före Idre var vi tillbaka på 
samma väg vi kommit. Eftersom klockan 
inte var så mycket och trafiken gles körde 
vi tillbaka hem igen, fyllda av mycket fina 
upplevelser. Vi konstaterar att resan totalt 
varit på ca 220 mil, det mesta i strålande 
sol och att bilen gått utmärkt.

Fiona är ett utmärkt och entusiastiskt res-
sällskap och har börjat ta sina första steg 
som kartläsare.

Nästa Norgeresa ligger inte långt borta!

Nästa gång bokar vi minst en vecka för 
att uppleva ännu mer av den storslagna 
norska naturen. 

Stort tack till Rune och Åge, lycka till med 
nästa rallyarrangemang.

Rekognoserings-
rally i Norge, 3-5 
juni 2011
Text och foto: Per Östlund
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Pappa och jag åkte i försomras på eget 
rally till Norge med vår Bentley ”Ligisten”.

Första dagen startade vi tidigt från Da-
larna, åkte 100 mil och avslutade med 
Trollstigen. Det var jättefint. Vi bodde på 
ett hotell i Ålesund med havsutsikt. Innan 
hade vi träffat Rune från Norge med sin 
fina öppna RR.

Andra dagen visade Rune oss en helfin 
”gömd” dal där vi bodde på ett Vikingaho-
tell med kunganamn på rummen. Vi bodde 
i Drottning Julianas rum. Innan hade vi 
varit på ett akvarium i Ålesund som hade 
roliga fiskar och pingviner. Vi hann också 
med att bestiga ett berg.

Tredje dagen åkte vi Örnvägen förbi Gej-
ranger och upp på ett högt berg där jag 
fick en nalle. Utsikten var häftig. Sen åkte 
vi hem igen. Vi åt middag i Idre på en 
restaurang som heter Lodjuret. Där fanns 
många djur att titta på. Vi åt oxfilé med 
pommes frites, det var smaskens. Vi kom 
hem sent.

Det var skönt att sova i min egen säng 
igen.

Resan till Norge var fantastisk och jag vill 
gärna åka dit igen.

Resan till Norge
Text Fiona Östlund, 8 år, juniormedlem

Vi avspaserer litt sa Bente-Lill slik at vi 
ikke kommer så sent frem til Biri.

Som sagt så gjort, og med nyvasket bil, 
bagasjerom fylt opp med kofferter og 
RR glass, startet vi fra Sandefjord ved 
14-tiden.

Dette skulle vise seg å være helt perfekt 
timet for å treffe Oslo rushet på sitt aller 
tetteste.

Køen inn til Oslo var like bastant som den 
ut av Oslo på andre siden. Men vi kom 
da frem, og vi fikk skiftet til middagen kl. 
20.00

Noen kom litt senere enn oss også, og 
derfor fikk vi utdelt startnummer og Ral-
ly Mjøsas utmerkede kjørerute rett etter 
middagen.

De aller fleste var nok litt slitne etter in-
nreisen, for ved 23.30 tiden var alle borte 
fra baren.

Lørdagen kom, og etter fin frokost ble 
startnummer påsatt, og vi var klare for 
avreise.

Turen var fra Honne hotell, og målet Mus-
tad fabrikker og deres bedriftsmuseum på 
Gjøvik.

Etter en liten times kjøring ble vi møtt av 
en hyggelig vaktmann som loset oss inn til 
guidet omvisning i museet til Mustad fab-
rikker.

Et av spørsmålene i Rally Mjøsas konkur-
ranse var hva Mustad var mest kjent for, 
og her fikk vi svaret uten å måtte ”fiske” 
det frem.

Omvisningen var interessant, og smått 
utrolig var det at egenkonstruerte og pro-
dusert ”Reodor Felgen”-maskiner skulle 
kunne erobre verdensmarkedet for fiskek-
roker.

Rally Mjøsa 2011.
Tekst og foto, Åge Antonsen
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Bygget og lokalene som huset museet, 
satte oss godt inn i hvordan arbeidet 
hadde foregått i tidligere tider.

Kort kjøring til Brusveen gård og tid for 
lunsj.

En utrolig sjarmerende og hyggelig gårds-
bestyrer ville vise oss rundt på gården før 
hun viste oss inn i spisestuen for lunsj.

Kjempefint lokale og her var det dekket 
med det flotteste porselen fra 1700-tallet, 
og maten som ble servert var like fantas-
tisk. Nydelig mat sa alle … superlunsj. 

Så var det tid for landtur på To-
ten, og den brakte oss til Bal-
kesenteret ved Mjøsa hvor vi 
kunne se den øya som vi måtte 
vite navnet på dersom vi ville 
vinne konkurransen.

Omvisningen i huset som ble 
vedlikeholdt ene og alene på 
grunn av veggmaleriene av 
Peder Balke, var imponerende 
og spennende om enn noe 
dyster. Dog var det lyset som 
fantes i maleriene svært fasi-
nerende. 

Balkesenteret hadde kaffe og bu-
tikker, og med riktige leker egnet 
for barnebarn ble kortet til Bente-
Lill flittig benyttet, og jeg kjøpte 
vannflasker uten helt å vite hvor-
for.

Men sånn er det jo å være på tur. 
Vi koste oss.

Tiden gikk og det var tid for 
kjøring tilbake til hotellet for 
årsmøte og middag.

Årsmøtet startet kl 18.30 og alle 
formelle saker og valg gjennom-
ført på 15 minutter.

Ny rekord.

Etter dette gikk praten fritt og mange sa-
ker ble belyst, og jeg er glad for innspill 
fra medlemmene som bidrar til å løfte vår 
seksjon videre frem.

Middag kl. 20.00

Nydelig mat, og opplagt toastmaster 
gjorde dette til kveldens høydepunkt.

Hans variasjoner over temaer om påmeldte 
kjøretøy og hva som de forskjellige faktisk 
dukket opp med skapte stor munterhet og 
premieutdelingen lå ikke tilbake for noe.

Stor gratulasjon til Sølvi og Roger 
som stakk av med den aller største 
svanen denne kvelden. Men vi fikk 
da en liten svane alle vi andre 
også.

Stor takk til Hans Edvard Sunde 
som toastmaster.

(Har vel i ettertid hørt om noen 
som fikk telefoner fra rallydel-
tagere med spørsmål om navnet 
til den norske designeren for Rolls-
Royce, men jeg husker ikke hvem 
tror jeg, men det var ikke fra Sølvi 
og Roger.)

Og så var det bar og prat og prat 
og bar og prat og bilprat og dele-
prat og mer prat og så var det nat-
ta for meg.

Søndagen kom og med den en myk start.

Frokost to hele timer til ende og tre kvar-
ter til utsjekking av rommene.

Kl. 10.45 var vi klare for avreise til samlin-
gene på Maihaugen.

Vel fremme ble vi loset inn på egen re-
servert parkering. (dette er vel det Anna 
Anka ville kalle Hollywood treatment skulle 

jeg tro.)

Med påklistret merke og inndelt i to grup-
per ble vi vist rundt.

Først måtte vi inn i gammelstova og fikk 
lære oss ”tommling” så nå kan vi klare 
oss uten bøtte dersom det blir nødvendig 
å hente vann i bekken til bilene våre. Litt 
kunnskap om fortidens bestemmelser når 
det gjaldt sitteplassen ved bordet og fe-
lespill fikk vi også.

Videre vandring førte oss frem frem til det 
nybygde huset som sto ferdig 
tidlig i 1940.

Guiden tok oss rett inn i kri-
gens hverdagsliv og hva som 
var nødvendig for å klare seg 
den gangen. Hyggelig fyr, men 
påpasselig så vi ikke rørte kaf-
fe laget av tørkede erter eller 
kjente på dressjakken laget av 
papir.

Neste var syttitalshuset og det 
skapte minner om våre første 
saker som nyetablerte og min-
net oss på at vi begynner å bli 
gamle når vår ”ungdom” nå er 
på museum. Uff og uff.

Rallygeneral Hanne Enger kan smile fornøyd etter å ha 
gitt oss en hyggelig rallyhelg.

Sølvi og Roger ble vinnere av Rally Mjøsa

Det er ikke noe nytt påfunn at kjøresakene våre 
trenger service

Per Ramsøskar kom fra Trøndelag i sin flotte Bentley
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Etter vandring i femtitalsgater og besøk 
på posthusmuseet var det mat, og det i 
selveste kirkestuen.

Igjen en kjempegod lunsj og fornøyde og 
mette var det tid for hjemreise.

Men ikke før vi hadde gitt Hanne Enger og 
hjelper Hans Edvard Sunde stående ap-
plaus for en hyggelig og opplevelsesrik 
rallyhelg.

God stemmning ved bordet.

Annesofie & Thomas Pasfall

Thomas Pasfall Collection · Munkebo Kro · Fjordvej 56 · 5330 Munkebo  · Telefon 65 97 40 30  
www. thomaspasfall.dk · munkebokro@pasfall.dk
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I forbindelse med 100 års jubilæet for 
Rolls-Royce i 2004 var jeg så heldig ikke 
alene at deltage i det største årlige RREC 
rally i UK nogensinde, men også at på 
Bonhams auktionen købe det der var 
publikums øjesten blandt de udstillede 
biler – en 20/25 H.P. fra 1933. 
 
Bilen blev købt som skrot i 1989 af An-
thony V. Smith, et kendt ansigt i RREC 
UK kredse. Han gik i gang med en total-
restaurering. I 1997 stod projektet fær-
digt. Bilen fremstod”in the style of Gur-
ney Nutting” – en Owen Sedanca Coupé. 
 
A.V. Smith havde gjort sig overordentlig 
stor umage i sit 8 årige projekt. I de år 
20/25 H.P. serien blev produceret, fra 
1929 -1936, udgav Rolls-Royce ikke min-
dre en 16 udgaver af manualen. For hver 
udgave var der foretaget mindre forbed-
ringer i stræben efter det perfekte. Nøj-
agtig dét som Henry Royce blev så be-
rømt for. Det chassis som A.V. Smith 

startede med var leveret den 6. oktober 
1933.  Efter auktionen fik jeg anskaffet 
mig den korrekte manual (”Handbook 
XV”, august 1933), og kunne ved en 
gennemgang konstatere at bilen rent 
mekanisk fremstod 100 % i overens-
stemmelse med specifikationerne fra 
efteråret 1933. Inklusiv f.eks. AutoVac 
systemet, en forløber for den noget mere 
pålidelige benzinpumpe. 
 
A.V. Smith høstede stor anerkendelse for 
sin indsats. For at citere Bonhams: 
 
”GBA 73 has an outstanding record at 
the most prestigious Rolls-Royce Enthu-
siasts‟ Club (RREC) events where compe-
tition is at its keenest.  
In 1998, it won the Douglas Wood Tro-
phy for the best rebuild. In 1999 it was a 
concours winner at the RREC Annual  
Rally and in the same year won the 
Best In Show at the RREC North of 
England Rally at Harewood House. 

Historien om en 20/25 H.P.’er – GBA 73  
– eller i hvert fald lidt af den.  

 Tekst/foto: Jesper Jarlbæk 

GBA 73 på danske nummerplader ( A 2033) i 2005  

 
In 2003, the car won the prestigious and 
coveted RREC UK elegance award.”  
 
Fra det autoritative værk “The Rolls-
Royce 20/25 H.P.” af Tom C. Clarke 
(udgivet 1997) fremgik det at bilen op-
rindelig havde været udstyret med et 

Thrupp & Maberly 4-door 6-light saloon 
chassis.  
Det fremgik også at motoren havde num-
mer N8C og jeg kunne derfor konstatere 
at bilen (naturligvis) havde matching 
numbers. Endelig fremgik det at den 
første ejer var en herre ved navn H. L. 
Faber. Bonhams beskrivelse bekræftede 
dette og kunne tilføje at Faber kom fra 
Chislehurst i Kent. Desværre var der ikke 
nogen billeder af GBA 73 i Tom Clarkes 
bog. Der var dog den oplysning at den 
oprindelige nummerplade var AKO 619, 
og det var da også den nummerplade 
bilen bar, da jeg købte den. 
Efter auktionen lykkedes det mig at få 
kontakt med A.V. Smith. Han var så ven-
lig at forsyne mig en samling af billeder 

der dokumenterede restaureringen af 
bilen. Men desværre kunne A V Smith 
ikke fortælle mig yderligere om de tidli-
gere ejere. Så sporet endte dér, og jeg 
måtte slå mig til tåls med ikke at vide 
mere om bilens historie og ikke at have 
noget billede af det oprindelige chassis. 

 
Indtil maj 2011… 
 
Den 26. maj 2011 fik jeg en mail fra 
Hunt House. De havde modtaget en hen-
vendelse fra Mike Waters som søgte op-
lysninger om GBA73 og som gerne ville i 
kontakt med bilens nuværende ejer. Jeg 
skrev straks til Mike Waters og fortalte 
ham om bilens nyere historie. Belønnin-
gen kom i form af nogle oplysninger og 
tre billeder af bilen fra slutningen af 
30’erne og starten af Anden Verdenskrig. 
Det viste sig at H.L. Faber, den første 
ejer, var en kendt forelægger. Faktisk 
findes forlaget den dag i dag - det hed-
der Faber and Faber og beskrives som 
”one of the last of the great independent 

GBA 73 med Thrupp & Maberly 4-door 6-light 
karosseri i 1937  
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publishing houses in London”. Med til 
deres meritter hører at have publiceret 
ikke færre end 12 Nobel pristageres vær-
ker. 
Hvor kommer Mike Waters ind i billedet? 
Jo, Mike Waters hustrus bedstefar hed 
Mr. Sydney Arthur Shuter og han var 
chauffør for H.L. Faber.  Mike frygtede at 
bilen var gået til grunde under krigen. 
Han skrev til Hunt House: 
  
”We believe this car was destroyed in the 
blitz but perhaps you know otherwise? 
We still have the, slightly bent, radiator 
mascot from this car and also his (red: 
Mr. Shuter‟s) enamel cap, and 'gold' la-
pel, RR badges.”  
Som chauffør blev der ført nøje bilregn-
skab. Fra Mike Waters fik jeg således 
kopi af sider i regnskabsbogen fra 1937-
1942.  Man kan bl.a. se at lønnen ud-
gjorde 4 pund og 5 shillings om ugen. 
Man kan også se at bilen i 1936 og 1937 
var tilbage i Rolls-Royces hænder for at 
få udført hhv. ”bottom de-carbonisation” 

og ”top de-carbonisation”. Ja, ja; intet 
nyt under solen; vi kender vist alle til 
tilsodede tændrør. Shuters fortegnelser 
stemmer med tilføjelser til build records 
gjort hos Rolls-Royce. Så historien pas-
ser.  
 
Et af de tre billeder jeg fik fra Mike viser 
AKO 619 i ” black out guise” dvs. med 
delvis mørklagte lygter under Anden Ver-
denskrig. 
 
Jeg har nu aftalt at mødes med Mike  
Waters til RREC UK rally „et i 2012, og 
det bliver morsomt at høre mere om 
hvordan mr. Shuters liv som chauffør 
var. Jeg føler næsten at vi igennem bilen 
allerede er lidt i familie! 
 
At få disse oplysninger, og ikke mindst 
billederne, gav mig selvfølgelig blod på 
tanden om at lære noget mere af GBA 
73’s historie. Men Hunt House meldte 
hus forbi, ganske som A. V. Smith havde 
gjort det i 2004.  

GBA 73 med nummerplade AKO 619 i krigsmundering i 1940  

  

Under Kr. Himmelfarts rallyet i Kolding i 
juni 2011 var vi så heldige at have delta-
gelse af mange englændere. 
Jeg fik lejlighed til at fortælle nogle af 
dem ovenstående historie. Jeg spurgte 
derefter ind til om de havde ideer til 
hvordan man kom videre. De kunne for-
tælle mig at dette med at kende den 
første ejer (det gør man altid da Hunt 
House har alle ”build records”) og så 
ejerne de seneste 20-25 år men at have 
et sort hul i midten, er ganske sædvan-
lig. 
 
I de to årtier der fulgte Anden verdens-
krig kunne man købe en 20/25 H.P. for 
få hundrede pund. Disse billige, pålideli-
ge, brugte biler blev derfor handlet og 

brugt uden at der var særlig meget ro-
mantik eller historik. Det råd de gav, var 
at der måske hos DVLA, det engelske 
motorkøretøjsregister, kan findes yderli-
gere oplysninger. Det jeg ved allerede er 
at ”nogen” har fundet ud af at bilen, der 
nærmer sig de 80 år, kun har haft 5 eje-
re før mig, inklusiv Faber og Smith. Så 
jeg mangler kun tre navne. Når nogen 
ved at der kun har været fem ejere, må 
man da kunne finde navnene på de tre 
tidligere ejere som jeg mangler. 

GBA 73 til RREC Danmark Kristi Himmelfarts rally på Østfyn 2005  
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”Liten, men naggande god”. Ja, så var 
omdömet i Ölandsbladet om vår samling 
bilar i det första lokala arrangemanget på 
Öland efter att distriktsansvariga utsetts. 
Och det är inte svårt att hålla med tidning-
en. Eller vad sägs om 1936 Rolls-Royce 
20/25 HP med Hooper-kaross, 1953 Bent-
ley R-type, 1965 Rolls-Royce Silver Cloud 
3, 1975 Rolls-Royce Silver Shadow LWB 
with Division, 1985 Rolls-Royce Corniche 
Convertible och sist, men inte minst, 2007 
Bentley Flying Spur. 

Rallyt inleddes med samling hemma hos 
undertecknad. Idogt arbete med grus-
gången fick nu sin belöning. Det var en 
vacker syn att se dessa sex bilar framför 
den 200-åriga gården, till vilken vi så sent 
som i mars detta år flyttat permanent.
Efter kaffet vidtog utdelning av kartor och 
vägbeskrivningar. Genomgång av färdväg 
och en del övrig viktig information följde. 
Så var det dags för uppsittning och moto-
rerna kunde startas. 

Väg 136 kördes söderut ner till Vickleby. Vi 
färdades längs den berömda bygatan, som 
påstås vara Sveriges vackraste. Inte vet 
jag om detta betyg är berättigat. Men att 
i det fantastiskt vackra vädret sakta rulla 
genom de muromgärdade, smala gatorna 
var en riktig höjdare. Vi stannade mellan 
kyrkan och prästgården, där den senare 
byggnaden är känd för de människor som 
en gång bott där. Ta t.ex. Erik Axel Karl-
feldt, mina svärföräldrar och min hustru 
bara för att nämna några! (Vickleby präst-
gård var i många år en möjlig framtida 
reträttplats vid tiden för vår pensionering, 
men den blev aldrig till salu).

Efter fotografering i den vackra miljön 
fortsatte vi söderut till Mysinge hög. Där 
gjorde vi nästa stopp. Alla vågade klättra 
uppför denna imponerande kulle. Ingen 
ville ju missa Ölands Kebnekaise, vars (i 
alla fall på vintern) snöklädda topp medger 
fri sikt ända till Kalmar. Alla påmindes att 
ta med syrgastuberna innan toppen läm-
nades. Efter en stunds välbehövlig vila (en 

del av oss är ju faktiskt folkpensionärer!) 
följde ny fotografering och så bar det iväg 
igen. 

Två kilometer senare svängde vi av öst-
erut rakt över Alvaret. Vi förundrades över 
att inte en enda bensinstation eller ens en 
lanthandel syntes till på sträckan fram till 
Alby. Någon påpekade att det kanske be-
rodde på att det inte bodde några männis-
kor på den aktuella vägbiten. Och så var 
den gåtan löst.

Innan vi kom fram till kyrkan i Stenåsa 
körde vi sakta för att titta på en av alla 
dessa vackra öländska stenbroar. Och så 
var vi framme vid nästa stopp; Stenhusa 

bod. Här har Sveriges Ornitologiska För-
ening sedan många år haft försäljning av 
högklassig utrustning i form av tub- och 
handkikare samt fågelböcker. Utbudet av 
kikare är störst i Sverige och av böcker 
störst i Europa. Just vid besöket visades 
en uppskattad utställning med fågelfoto-
grafier modell större. Undertecknad med 
småländsk bakgrund hade naturligtvis 
en baktanke med besöket just på denna 
plats: Efter att alla bilar formligen fyllts 
med Zeiss- , Leica- och Swarowski-kikare 
av alla modeller fick jag mitt utlovade arv-
ode: en GB-glass.   

Ölandsrallyt 
den 27 augusti 2011
Rune Johansson
Distriktsansvarig RREC-Småland/Öland/Blekinge
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Nu fick vi öka hastigheten påtagligt (från 
60 till 63 km/tim på GPS:n) för att sä-
kert hinna äta lunch på Halltorps berömda 
gästgiveri. Men vi hann trots det upp-
skruvade tempot titta på ännu en vacker 
stenbro, denna gång strax norr om Norra 
Kvinneby. Just den bron håller man nu en-
ligt såväl Ölandsbladet som Barometern 
på att plocka ner sten för sten, eftersom 
den efter 110 års användning riskerade att 
rasa samman fullständigt. Nu tror förstås 
den vakne läsaren att nedmonteringen 
hänger samman med att vi allihop körde 
över denna ömtåliga bro med våra tunga 
fordon. Men inför Gud och denna försam-
ling intygas härmed att ingen av oss bär 
skulden. Inte ens Kungsrallyts deltagare 
lär ha tillåtits att köra över den berömda 
bron. Så även dess celebra deltagare är 
oskyldiga. (Alla stenar kommer efter mo-
dern förstärkning av bron att sättas till-
baka exakt på sina gamla platser vid åter-
uppbyggnaden. Det är ett unikt projekt).

Efter alla påfrestande klätterstrapatser var 
det skönt att komma fram till Halltorp. Där 
fick vi sannerligen vår belöning i form av 
vällagad och god lunch. Min hustru och 
jag hade frikostigt utlovat våra gäster från 
Göteborg att vi bjöd på lunchen. När det 

var dags att betala upptäcktes att varken 
jag eller hustrun hade fått med plånboken. 
Den ena av våra snälla gäster råkade dock 
ha plånboken med sig. Ett diskret ränte-
fritt lån togs i all hast.

Sista stoppet på Sollidens Slott krävde 
verkligen att vi höll tiden perfekt. Ett skäl 
till detta var att Hans Majestät mycket 
generöst beslutat att bjuda på såväl en-
tré som visning. Då måste vi ju sköta oss! 
Enligt Sollidens VD Gabriele Regenthal Er-
landsson hade Kungen dessutom utlovat 
en speciell behandling av ”det illustra säll-
skapet”. Stod Kungen själv måhända och 
väntade på oss? Så vi såg till att anlända 
t.o.m. lite före schemat. Flera av de an-
dra chaufförerna trodde nog jag lurade ner 
dem fel väg. Kolla själv den branta, kurvi-
ga och smala gångvägen från parkeringen 
ner till Sollidens entré så förstår du varför! 
Alla bromsar klarade dock detta ultimata 
test. Vi mottogs bokstavligen med öppna 
armar av Gabriele med make Ingemar Er-
landsson. (Kungen hade meddelat att han 
gärna ville vara med, men var dessvärre 
förhindrad uppe i storstan). Vi radade upp 
bilarna intill Kaffetorpet, där vi efter vis-
ningen skulle avsluta med kaffe. Mycket 
påpassligt hade Kungen ställt sitt på Arlan-

da inhandlade minitåg till vårt förfogande. 
Detta uppskattades särskilt av sällskapets 
två folkpensionärer samt av min gäst Ulf 
Johansson. Han har under sin tid som Divi-
sionschef för SSAB i Luleå lärt Kungen att 
valsa plåt och som VD för ABB Trains lärt 
Kungen köra höghastighetståg vid officiellt 
besök i Västerås. Till Ulfs besvikelse fick 
han dock inte köra minitåget. Det gjorde 
i stället Ingemar med bravur. Vi motor-
intresserade gäster imponerades av hans 
körning, som ibland innebar att vi tycktes 
möta oss själva. Den vändradien kan var-
ken Bentley eller Rolls-Royce ståta med.

Gabriele guidade oss på ett både charmigt 
och professionellt sätt. Ibland gick vi och 
ibland åkte vi tåg. Vi fördes till delar av 
den stora egendomen på 86 ha, dit den 
vanlige besökaren ej har tillträde. Bl.a. 
fick vi besöka pergolan, där intervjuerna 
med HKH Kronprinsessan årligen hålls och 
området omedelbart väster om huvud-
byggnaden i vars nedre del köket ligger. 
Men mest uppskattade vi nog att få åka 
på den avspärrade vägen ner till badhuset; 
att se de små sjöarna där Kungen plante-
rat in kräftor samt att få beträda badhus-

området med dess helt fantastiska pir. Av 
säkerhetsskäl visas aldrig bilder från detta 
område och vi fick lova att ej publicera de 
bilder vi tog.

På väg till Sollidens Slott hade Ölandsbla-
det fotograferat bilkaravanen. De andra 
representanterna för lokalpressen; Baro-
metern och Kalmarposten; passade på att 
föreviga fordonen vid uppställningen intill 
Kaffetorpet.

Tillsammans med Gabriele och Ingemar 
drack vi avslutande kungligt gott kaffe 
med tillhörande gräddvåffla. Vi var tack-
samma för att vi haft en fantastisk dag 
med det bästa väder Öland kan bjuda på 
för årstiden. Och vi uppskattade enormt 
det sätt Sollidens Slott tog hand om oss. Vi 
besökare var helt överens om att försöka 
ses på Öland i fortsättningen flera gånger 
om året. Solliden har mycket att visa upp 
oberoende av årstid, så dit kommer vi de-
finitivt att åka snart igen.

På RREC:s vägnar har tackbrev sänts till 
Kungen samt till Gabriele och Ingemar. 
Alla tre bidrog på olika sätt till denna oför-
glömliga dag! 
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LARS TAR ÖVER STYRET 
EFTER SIR WINSTON
eller Historien om en unik Rolls-Royce Silver Wraith 
Touring Limousine 1955 by Hooper & Co Ltd
Jan Segerfeldt
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BAKGRUND:

Den excentriske miljardären Nubar Gul-
benkian (mer känd som Mr One Percent) 
lät Hooper & Co Ltd bygga en fyrdörrad 
cabriolet (ALW11) design nr 8335 redan 
i maj 1952. Den uppfattades säkert som 
extrem och banbrytande på sin tid genom 
att den var Hoopers första försök att göra 
en razor-edged design med släta karossi-
dor och total avsaknad av konventionella, 
markerade och utskjutande skärmforma-
tioner vid bakhjulen. En annan nymodig-
het var att framrutan som brukade var av 
plant glas nu ersatts med en konvext for-
mad glasruta med rundade hörn. 

Gulbenkians bil var emellertid inte den 
första med Hoopers ”new look”. Redan på 
bilutställningen i Earls Court i London 1949 

presenterade Hoopers Chief Draughtsman 
Osmond Rivers sin och företagets design 
nr 8234 på en Silver Wraith med den korta 
hjulbasen (WGC16). Den tidigaste vari-
anten av denna design på en stor limou-
sine blev design nr 8370 på en Phantom 
IV (4BP3) byggd för Prince Regent of Irak 
levererad i mars 1953. 

Det blev en lyckad design. Från och med 
maj 1953 levererades hela 49 stycken Sil-
ver Wraith Touring Limousine med kaross-
typen 8390 på den långa hjulbasen. Redan 
det första exemplaret av 8390 (body nr 
9936) var ett brott mot gammal karosseri-
makartradition även så till vida att karos-
sen var byggd helt i metall, alltså inte plats 
för något sedvanligt finsnickeriarbete i trä i 

karossramen längre. Några exemplar fick - 
med avvikelse från 8390-designen - i fram-
skärmarna infällda strålkastarlyktor. Detta 
gav genast den stiliga touring limousinen 
ett modernare utseende (design nr 8455, 
8456 och 8500). De fristående R100-lyk-
torna (Rolls-Royce använde aldrig de enk-
lare P100) var dock så populära även på 
senare byggda exemplar att många valde 
dem, trots att fristående strålkastarlyktor 
då var definitivt urmodigt. 

Design nr 8390-modellen erbjöds också 
med bara totalt fyra sidorutor (four-light), 
det vill säga utan den bakersta sidorutan 
på varje sida, och då benämnd design nr 
8411. Därmed blev baksätet bättre insyns-
skyddat men samtidigt mörkare än i six-
lightversionen. Som kompensation för det 
uteblivna ljuset fick man på innerväggarna 
plats med små träinfattade speglar, ibland 
med lady´s (sminkspegel mm) respektive 
men´s (cigarrtändare mm) compartment, 
placerade i ansiktshöjd på vardera sidan 
om baksätespassagerarna. Kombinationen 
fristående lyktor fram och de bakre sidoru-
torna utelämnade är extremt ovanlig. Det 
finns faktiskt bara ett enda exemplar som 
har den kombinationen plus en liten ex-
tra antydan till utstående bakskärmar med 
en låg öppning för bakhjulen. Det är bilen 
med denna one-off-kaross med beteck-
ningen design nr 8422 som numera ägs av 
Lars Nord.

MEN VARIFRÅN KOMMER NAMNET EM-
PRESS LINE?

Hooper hade sedan urminnes tider gjort 
karosser för de kungliga och för de förnäm-
sta adliga familjerna i England, först till 

hästdragna åkvagnar men från 1900-ta-
lets början företrädesvis på Daimlerchassi-
er som var kungahusets favoritfordon un-
der lång tid. Daimler köpte upp Hooper & 
Co Ltd 1940. Efterkrigstidens Daimler var 
en helt annan produkt än den hade varit 
före andra världskriget. Förutom de pam-
piga DE27 (med sexa) och DE 36 (med 
rak åtta) som gjordes i begränsad upplaga 
för att tillfredsställa sina gamla trogna kli-
enter, hade Daimler nu börjat göra något 
mindre och litet enklare modeller för den 
nya välsituerade övre medelklassen, som 
hade börjat få råd med en bättre bil än 
gemene man. Daimler introducerade ett 
chassi 1947 med en 2 1/2 liters sexa kallat 
DB 18 och försåg det med en standard-
kaross direkt från den egna fabriken. När 
DB 18 uppgraderades 1950 fick den till-
läggsnamnet Consort. På samma chassi 
men med en kantigare specialkaross från 
Hooper fick den namnet Daimler Empress. 
Daimler Empressvarianten gjordes 1950-
1955 och var trots det högre priset fortfa-
rande en populär modell för Daimler.

Efterhand spreds intresset för den här 
designtypen även bland köpare av Rolls-
Royce och Bentley. Namnet Empress var 
då redan så etablerat hos Hooper att det 
råkade följa med även när Rolls-Royce 
och Bentley karosserades med liknande 
designer. Genom uttrycket ”Empress line” 
markerade man att det var fråga om en 
design som liknar Empress-designen. 
Namnet Empress var aldrig något offici-
ellt namn hos Hooper och varken Hooper 

FAKTARUTA

Chassi No DLW 133

Body No 10062

Design No 8422

Leveransdatum April 1955

UK reg no PYM 577

Förste ägare R Foster (England)



  

 

Bentley Arnage Green Label 1999, RHD

Bilen är i ett mycket gott skick. Den är lackerad i Blått (Peacock Blue) med ett magnolia 
inrede, blå piping och träpaneler i valnöt. Alla säten är elmanövrerade. Det är TV i nack-
stödet på båda framstolarna.

Bilen har en 4,4 liter V8 med dubbla turboaggregat och en automatisk växellåda som 
har 5 steg. Bilen har en komplett service historik och säljes nyservad och inregistrerad i 
Sverige. 

Den har gått 31,000 miles (50,000 km).
Nypriset på en Arnage var år 2000 £ 250,000 (GBP) cirka 2,800,000 SEK.

Pris: 395.000 SEK

Bentley Turbo RL 1995, LHD

Bilen såldes ny till Trollkonstnären Joe Labero.

Det är den mest välutrustade Bentley Turbon i hela Sverige. Den är bland annat utrus-
tad med kylskåp, barskåp, TV, Video, Telefon, Telefax, Skrivare och kromade fälgar 
med mera och all utrustning är monterad av Mulliner som är Bentley’s egen ”coach-
builder”.

Bilen säljs nyservad .

Pris: 345.000 SEK
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själva, Rolls-Royce Motors eller Bentley 
Motors använde någonsin den beteckning-
en för sina bilmodeller. Daimler överförde 
Empress-designen även till DK 400-mo-
dellen, som gjordes 1955-1958, men då 
hade namnet Empress utelämnats. Det 
finns föresten ett relativt sent exemplar av 
Daimler DK 400 med Hooperkaross som 
har just det speciella utseendet vid bak-
skärmarna som Lars Nord har på sin Silver 
Wraith.

Rätt benämning på en Silver Wratih med 
den här karossdesignen är således rätt och 
slätt Rolls-Royce Silver Wraith Touring Li-
mousine by Hooper & Co Ltd.

SÅ HÄR BERÄTTAR LARS NORD OM SIN 
BIL:

Det hela började med att jag bestämde 
mig för att sälja min Corniche DHC-80 och 
ersätta den med en annan entusiastbil. 
Jag letade på Internet och hittade många 
intressanta bilar varav jag valde ut tre 
stycken, alla i London med omnejd. Det 
var olika bilar, en Bentley S2 Continental 
1960, en Rolls Royce Silver Cloud III 1963 
och en Rolls Royce Silver Wraith 1955.

Efter att ha åkt runt och tittat på bilarna 
blev jag såld på den stora Silver Wraithen 
med kaross från Hooper. Bilen var i bra 
mekaniskt skick och inredningen var i bra 
bruksskick, men lacken var ganska dålig 
(mörkgrå och sandbeige). Bilen hade stått 
uppställd i ett garage i Londons undre värld 
de senaste tio åren och före det använts 
mycket lite sedan slutet av 1970-talet.

Mycket spännande tyckte jag det var när 
jag fick höra att Winston Churchill varit 
ägare av bilen från slutet av 1958 till strax 
efter hans död 1965, då bilen enligt upp-
gift såldes vidare. Tyvärr har jag ingen in-
formation om bilens historia under denna 
tid.

En bidragande orsak till att jag valde den-
na bil var att säljaren hade låtit en obero-

ende besiktningsman gå igenom hela bilen 
och skrivit protokoll som mycket grundligt 
beskrev bilens kondition in i minsta detalj. 
Efter att ha gått igenom protokollet be-
stämde jag att allt som besiktningsman-
nen anmärkt på skulle åtgärdas, vilket i 
princip betydde en helrenovering.

Då jag sett en liknande bil i Tyskland lack-
ad i Racing green och Magnolia och tyckte 
detta var en fantastisk färgkombination, 
bestämdes att bilen skulle få dessa nya 
färger. Det innebar då också att vi bytte 
ut den ljusblå läderklädseln, som var lite 
sliten mot en i Spruce green. Nya mattor 
och ny takhimmel, uppfräschning av trä-
inredningen och nytt krom blev det också, 
förutom en hel del mindre åtgärder och en 
totalservice av det mekaniska.

Bilens mätarställning var 37 500 miles, 
och den renoverades under juli-december 
2010 i London av Hanwell´s of London. 
Den 15 december kom bilen med båt till 
Göteborg från Tilbury i London.

Jag tog tåget till Göteborg tillsammans 
med en god vän, och efter att ha kvitte-
rat ut bilen i Skandiahamnen i Göteborg 
började en resa upp till Södertälje som jag 
sent skall glömma.
Vädret blev sämre och sämre - snöstorm 
och mycket halt väglag. Många som vi 
mötte frågade sig säkert vad det var för 
en galen engelsman som var ute med en 
gammal Rolls-Royce i sådant väder (bilen 
hade ju nämligen engelska registrerings-
skyltar).

Efter att ha använt bilen mycket under 
sommaren 2011 är jag mycket nöjd med 
köpet och ser fram emot många trevliga 
utflykter och rallyn framöver.

Jag har också bestämt med en möbel-
snickare att bygga ett barskåp i baksätet 
på mellanväggen för att ytterligare höja 
upp nivån i inredningen och kunna bjuda 
på en trevlig stund i bilen framöver.

Fotnot:

Winston Spencer Churchill (1874-1965) var en stor statsman och bland annat 
premiärminister i England 1940-1945 och 1951-1955. För några år sedan ut-
sågs han till den mest framstående engelsmannen genom tiderna. Han bodde 
på godset Chartwell i Kent och på 28 Hyde Park Gate i London. Olika reger-
ingsbilar körde honom mellan parlamentet och bostaden i London. Bakom 
puben Kings Arms i Westerham inte långt från Chartwell fanns en hyrbilsfirma 
med chaufförer. Firman ägdes av två bröder och den ene av dem, Mr Frank 
”Fat” Jenner, körde Winston Churchill och hans hustru i Rolls-Royce till och 
från London under hela efterkrigstiden och fram till hans död.
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Silver Shadow har fyra strålkastare framtill. De två yttre är tänkta att lysa på halvljus, 
medan alla fyra skall lysa på helljus. Så var det även på min Shadow, men det lyste 
mer än så.  För på helljus lyste alla sex gödtrådarna, dvs. halvljuset slocknar inte när 
helljus inkopplas. Med det felet blir glödlamporna överhettade och i västa fall blir strål-
kastarglas och reflektor förstörda av värmen. 

Men detta är ju ett enkelt fel, som är lätt fixat. Det måste vara omkopplaren som skif-
tar mellan hel- och halvljus som är trasig. I en Shadow är det en fotomkopplare som 
sitter på golvet. Det är bara att skruva bort omkopplaren och byta till en ny. Men Nej, 
en testkoppling på min verkstadsbänk visar att omkopplaren är felfri. Detta borde jag 
ha begripit innan jag tog bort den, för det är ju en Rolls-Royce jag håller på med, och 
på dessa finns inga enkla fel. Logiska och enkla elfel är förbehållet bilar som Volvo, 
Volkswagen och Saab (modellerna på 1970-talet). Men vi har ju inte våra Rolls-Royce 
för att de skall vara enkla att reparera, utan vi älskar dem på 
grund av att de är så stökiga och så tillkrånglade och kostar 
en förmögenhet att laga på verkstad. Det är heller inte ovan-
ligt att verkstaden misslyckas med att laga felet.

Nästa steg blev att testa med att ta bort säkringarna. Detta 
prov gjorde mig än mer betänksam. Säkringspanelen sitter 
på undersidan av instrumentbräden till vänster om ratten. På 
panelen anges att säkring nr 4 är för strålkastarna (hel- och 
halvljus), nr 9 är vänster halvljus och nr 10 är höger halv-
ljus. När jag tog bort säkring nr 4 påverkades inte halvljuset, 
men helljuset slocknade. När jag också tog bort säkringarna 
nr 9 och 10 så slocknade bara vänster halvljuslampa. Höger 
halvljuslampa lyste trots att säkringarna 4, 9 och 10 var bort-
tagna!!

Nu återstår bara att göra en djupdykning i kopplingsschemat i 
verkstadshandboken. El-delen är en diger pärm med 100-ta-
let utvikningsbara sidor. Min bil har chassinummer 19983 så 
närmaste schema börjar från chassinummer 16214. Efter en 
del letande i schemat så framträder kopplingsbilden för strål-
kastarna. 

Av schemat till höger framgår den sofistikerade kopplingen av 
strålkastarna. Både hel- och halvljuset är kopplat genom fo-
tomkopplaren och säkring 4, vilken då är den enda säkringen 
för helljuset. Halvljuset har två ytterligare säkringar nr 9 och 
10 i schemat. Sedan kommer vi till reläet ” headlamp safety 
relay”.  Avsikten med detta relä är att bilen aldrig skall bli 
utan åtminstone ett halvljus. Reläet fungerar på så sätt att en 
extra spänningsmatning kommer via en termosäkring ”head-
lamp safety cut-out”, vilket betyder att halvljuset får spän-
ningsmatning från två håll. Reläet matar bara högra halvlju-
set direkt. Det vänstra halvljuset får sin spänning baklänges 
via slingan säkring 10 och 9. Om alla säkringarna 4, 9 och 10 
är trasiga så kommer höger halvljus att lysa, eftersom dess 

Hel- och halvljus på Silver Shadow
Kai Adolfsson 
Haninge.

spänning kommer via termosäkringen ” headlamp safety cut-out”. När helljuset är på 
så drar reläet ” headlamp safety relay” och kopplar ur den extra spänningsmatningen 
till halvljuset. 
  
Så det som inte fungerar i min bil är troligen ”headlamp safety relay”. Endera är reläet 
trasigt eller så är kablar och/eller kontakter defekta.

I och med att felet i teorin är lokalise-
rat, så kan jakten på det trasiga reläet 
och/eller kablarna starta. Det första 
frågan som infinner sig: var sitter re-
läet? Ett ytterligare studium av verk-
stadshandboken visar att det finns en 
reläbox. Boxen, som visas till höger 
här, indikerar att reläet, som i kopp-
lingsschemat heter ” headlamp safety 
relay” här är förkortat till ”head sa-
fety”, sitter i nedre raden näst längst 
till höger.

Men var i bilen finns reläboxen? Ja, var 
brukar reläboxar sitta. Det normala brukar vara bakom en lucka i instrumentpanelen.  
Sitter den inte i instrumentbrädan så brukar den sitta på en tydligt märkt och lättåt-
komlig plats i motorutrymmet. 

Men så lätt är det inte på en Shadow. Hur mycket man än tittar under instrument-
brädan eller letar under motorhuven så syns inte skymten av någon reläbox. En titt i 
bagageutrymmet ger inte någon utdelning. Inte heller sitter boxen under fram- eller 
baksätet. Nu återstår bara att försöka följa kabelstammarna för att se var de slutar. Vi 
vet ju att några kablar börjar i säkringsboxen nere till vänster om ratten.

När man identifierat rätt kabelstam och följt den under instrumentbräden (elementära 
kunskaper i akrobatik är bra) så hamnar man vid höger torpedvägg in till motorutrym-
met.

På andra sidan av tor-
pedväggen sitter ett gyt-
ter av delar. Men boxen 
sitter där den vita pilen 
visar, alltså under värme-
systemet med fläktar och 
nedanför laddningsreläet. 
Dags att försöka komma 
åt reläerna.

För att komma åt re-
läboxen behöver man 
demontera vindrutespo-
larbehållare med pump, 
vindrutetorkarmotor med 
vajer, farthållare, ladd-
ningsrelä och gasreglage. 
När de delarna är borta 
ser man reläboxen. Nu är 
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det dags att beväpna sig med alla tänkbara fasta nycklar och hylsor i dimension 2BA. 
Efter ett antal skruvar och muttrar och blödande händer så är reläboxen demonterad. 

Åsynen av innehållet i reläbox-
en gjorde mig bedrövad. Krets-
kortet, som är i koppar, är all-
varligt ärgat och de delar som 
är av järn är mycket rostan-
gripna. Faktum är, att det är 
svårt att tänka sig, en sämre 
plats för reläer och kretskort 
än precis under värmesyste-
met. Där blir det ju hela tiden 
varmt och kallt med åtföljande 
kondens och korrosion. RR har 
själva delvis insett detta och 
försökt att avhjälpa det med en 
plastfolie över kortet. Som sy-
nes så har den ingalunda hjälpt 
mot korrosionen.

En testuppkoppling på min verkstadsbänk visar att kort och relä, trots sitt miserabla 
skick, fungerar. Efter uppsnyggning och lackning så ser kortet ut så här (undersidan). 

Felet ligger alltså inte i själva 
kortet eller i reläet. Återstår ka-
blar och kontakter. Reläet sitter i 
den vita rutan på kortet (på an-
dra sidan) och kabelkontakten 
(nedan) sitter i den röda rutan.

Kabelkontakterna är av flat-
stiftstyp och det visar sig att 
den översta hylsan, kallad  ”head safty C3”, har ärgat sönder helt och hållet. 

Den sönderärgade kontakten får till följd att reläet ”head safety” inte får spänning från 
helljusomkopplaren och därmed lyser helljuset med spänning från helljusomkopplaren 
medan halvljuset lyser med spänning från andra matningen, alltså via termosäkringen.  
Felet hittat!  Nu återstår bara att reparera den ärgade kontakten och återmontera alla 
bortskruvade delar. 

När jag började med felet så trodde att det var fel på hel- halvljusomkopplaren och 
felet skulle vara lagat på en halvtimma, men i verkligheten så tog det drygt 20 arbets-
timmar innan felet var avhjälpt, trots att felet bara var en sönderärgad stiftkontakt.

Johnny Jørgensen 
Bentley Service Manager 

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

Banevingen 9
DK-2200 Copenhagen N

www.bentley-copenhagen.dk

BENTLEY COPENHAGEN

Bentley Copenhagen is sole dealer of Bentley in Denmark and capable  
of servicing customers in both Denmark, Sweden, Norway and Finland. 
It should therefore be our privilege to service you and your Bentley or 
Crewe-built Rolls Royce. For 2010 we offer 45 percent reduction in the 
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Bentleyförsäljningen är tillbaka i Sverige 
med buller och bång. Autoropa är kända 
för sin försäljning av sportbilar från Fer-
rari och Maserati. De har också hand om 
Range-Rover/Land-Roverförsäljningen. Nu 
ska Autoropa utöka sitt sortiment med det 
engelska prestigemärket Bentley. Det var 
ingen slump att man valde Bentley, berät-
tar Filip Larsson som är VD för Autoropa. 
Avsikten att få sälja Bentleybilarna har 
grott länge. En intern undersökning visade 
att om personalen fick välja ett bilmärke 

att utöka med så var det Bentley som 
skulle passa bäst som komplement till su-
persportbilarna. När förfrågan nu kom från 
Crewe så svarade Autoropa genast - Ja!

Den 10 november var det högtidlig invig-
ning i Autoropas hypermoderna anlägg-
ning i Arlöv utanför Malmö. Invigningen 
av showroom:et blev ett major event och 
man satsade stort på att kvällen skulle bli 
en oförglömlig upplevelse för alla inbjudna 
gäster. 

BENTLEY INVIGDE I MALMÖ
Jan Segerfeldt
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skinn och ädelträ. Allt hantverk är fantas-
tiskt välgjort och smakfullt. Man kan förstå 
att Rolls-Royce ser med viss oro på Mul-
sanne som en allvarlig konkurrent - egent-
ligen den enda värdiga - till de moderna 
Rolls-Royce Ghost och Phantom. The mo-
dest man drives a Bentley gäller fortfa-
rande i allra högsta grad! Mulsanne har ett 
utseende som tilltalar de flesta bilintresse-
rade utan att vara på något sätt utmanan-
de eller uppseendeväckande. En försiktigt 
klassisk elegans med mycket av de mode-
linjer som är förhärskande idag, särskilt de 
vassa vecken utmed karossidorna och de 
låga och starkt sluttande fram- och bakru-
torna. Det ska bli spännande att vid något 
senare tillfälle få köra bilen och känna på 
hur den uppför sig på vägen.

Litet senare var det dags för kvällens stora 
invigningstal från VD Filip Larsson, följt av 
en presentation av den nyanställde Bent-
leys varumärkesansvarige Björn Johans-
son och sist en kort information från en 
celeber besökare från Bentleyfabriken i 
Crewe, Mr Richard Gordon, Head of Euro-
pean Market. 

Och alla bilar fanns på plats. I lokaler van-
ligtvis fyllda till bredden av fräcka Ferrari 
och Maserati hade nu också kommit in litet 
engelsk klass. Redan utanför entrén stod 
den senaste Bentley Continental GT belyst 
med starka spottar. Inne i lobbyn bjöds de 
nyanlända gästerna på champagne som 
kunde avnjutas medan man beundrade 
två fina klassiker, en Bentley Continental 
cabriolet från 1989 och en Bentley S stan-
dard steel saloon från cirka 1960. 

Längre in i hallen stod alla nya Bent-
ley uppställda på rad. Här fanns Bentley 
Continental GT, Bentley Continental Fly-
ing Spur och sist men inte minst den nya 
stora ”riktiga” Bentley Mulsanne. Uppe på 
scenen under ett svart täcke dolde sig en 
annan spännande men ännu okänd modell 
som skulle komma att avtäckas senare. Nu 
fanns det gott om tid att se, lukta, känna, 
klämma, öppna, stänga, sätta sig i och im-
poneras av de nya bilarna. 

Särskilt intressant var Mulsanne, denna 
stora, pampiga bil med en interiör som är 
helt underbar med sin blandning av mjukt 

Snart därefter började ett förfärligt oväsen 
från musik- och rökmaskinen som höjde 
våra förväntningar. Nu skulle vi få se vad 
som dolde sig under täckelsen. Medan 
dimman tätnade av röken som sprutade ut 
över scenen, avtäckte kvällens tre vack-
raste kvinnor bilen som hade stått dold för 
oss fram till nu. Det visade sig vara den 
allra senaste modellen som Bentley lanse-
rat, nya Continental GTC, direkt kommen 
från Crewefabriken och därtill försedd med 
engelska nummerplåtar. Medan vi skär-
skådade den läckra Bentleycabrioleten 
närmade sig ett klart öronbedövande ljud 
från bakgrunden och det blev bara star-
kare och starkare. Det visade sig vara ett 
skotskt säckpipegäng som kom inmarsch-
erande. Jag skyndade mig att hoppa in i 
den nya Bentley Mulsanne som stod all-
deles nedanför scenen och stängde alla 
dörrar. Medan övriga i premiärpubliken 
antagligen våndades i det gälla tjutet från 
piporna satt jag där i splendid isolation 
utan att knappt höra säckpipeblåset alls. 

Ljudisoleringen i nya Mulsanne är verkli-
gen perfekt i att stänga ute det mesta av 
allt oljud utifrån. Bättre sätt att testa tyst-
heten i kupén än så här kan jag inte före-
ställa mig. Ursäkta att jag inte njuter av 
musiken från skotska säckpipor!

Autoropa hade verkligen skapat en fin in-
ramning till de fina Bentleybilarna som de 
nu ska försöka sig på att sälja i Sverige. 
Det ska nog ordna sig, för om man tittar 
på hur utvecklingen av Bentleyförsäljning-
en har varit i världen i stort enligt Richard 
Gordon så räknar man med en ökning på 
cirka 30 procent för 2011. Det betyder att 
man bör ha sålt 7 000 Bentleybilar innan 
året går till ända. Vi får önska Autoropa 
lycka till med sitt nya uppdrag att sälja en 
liten del av dessa i Sverige. Den fina in-
vigningen i Malmö tyder på att ansvaret 
för att sälja Bentley i Sverige har hamnat 
i goda händer. 
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Ja, det lyder helt Morten Korch’sk, og det 
er det sandelig også. 
Den 9. november, altså dagen før den 
rigtige Mortensaften, havde vi i år, i lig-
hed med flere år tilbage, lejlighed til at 
mødes en mørk novemberaften, midt i 
ugen, og nyde en rigtig hyggelig sam-
menkomst i rigtig hyggelige lokaler, i det 
gamle kornmagasin 
på Risbyholm Gods, 
som ejes af familien 
Clausen. 
Selve vores tradition 
for denne medlems-
aften, blev egentligt 
grundlagt af Flem-
ming Larsen, Gørlø-
se, som desværre 
ikke er mere, og den 
er de seneste år 
blevet videreført på 
Risbyholm, i sin 

oprindelige skikkelse, hvor det kun var 
de den mandlige del af klubben der sam-
ledes til en hyggelig aften. 
Men da vi efterhånden mærkede, at inte-
ressen for at arrangementet skulle være 
med ledsager, bøjede vi os for dette øn-
ske i år, og det skulle vise sig at være 
rigtig god beslutning, for det er naturlig-

vis mange gange 
hyggeligere, når 
man kan medtage 
sin bedre halvdel.  
Vi vedtog derfor, at 
det skulle være en 
tilbagevendende 
tradition, at det 
afholdes med ledsa-
ger fremover.  
Maden bestod i sa-
gens natur af gam-
meldags helstegt 
and, med alt det 

”Mortens Aften” på Risbyholm 
Tekst & foto: Jens Kjærulff  

sædvanlige tilbehør og sødt og surt, så 
der ikke var et øje tørt, og forretten be-
stod af rejecocktail og desserten var 
Ris’a’la’Mande, hvor Beate som en over-
raskelse havde placeret to mandler, der 
hver skulle efterfølges af en mandelgave. 
Det endte med at Henrik Kjær’s Marianne 
vandt en flot nisse, til udsmykning i julen 
derhjemme og Paul 
Wendelboe vandt en 
6-kasse assorterede 
bryg-øller, som kun-
ne nydes i julen.  
En rigtig god ide, og 
tak til Beate & Claus 
for det store arbejde, 
de sammen med 
nogle indkaldte hjæl-
pere havde gjort for 
at vi kunne få en 
rigtig dejlig aften. 
Vi var denne gang 40 
personer, hvor 
iblandt der også var 
flere nye medlemmer 
af klubben, som var 
mødt op og bordop-
delingen bestod af ca 
10 personers lang-

borde, med stor 
buffet.  
På trods af de 
kraftige pommer-
ske træbjælker i 
loftet, og de me-
tertykke murstens-
vægge og de tykke 
gulvplanker, der 
opsuger næsten 
enhver lyd i rum-
met, lykkedes det 
for selskabet at 
frembringe en høj 
grad af summen, 
under middagen, 
hvilket vidner om 
at alle hyggede sig 
i godt selskab. 
Det er meningen, 
at vi også får lov 

til at holde vor såkaldt ”forsinkede” jule-
frokost, på den anden side af det nye år, 
og vi forsøger at få fastlagt en dato for 
dette arrangement, snarest muligt, for-
mentlig første halvdel af februar 2011. 
De medfølgende billeder af aftenen taler 
for sig selv, og vi glæder os til næste 
gang vi mødes.  
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Renovering av klassiska bilar går att göra 
på olika sätt och omfattning. Allt blir inte 
bra men det är misstagen man lär sig mest 
av. Vissa kan bli dyrköpta men när man 
kommer i mål så är det nästan alltid värt 
alla mödor. Här kommer en del av mina 
erfarenheter.
Vår Bentley 3 1/2 litre köpte vi 1995 och 
den var då i ett hyfsat bruksskick men inte 
helt frisk maskinellt, det visste jag. Bilen 
var helt körbar. En öppen Derby Bentley är 
riktigt härlig och som jag tycker är den en 
av 30-talets vackraste bilar. Det tog emot 
att plocka ner hela bilen och då inte kunna 
njuta av den på flera år. Därför tänkte jag 
mig en ”rullande renovering”, d v s att ta 
en bit i taget, så kunde jag köra med bilen 
under tiden. Detta var mitt första misstag. 
Jag körde bilen under sommaren för att få 
en uppfattning om vad som behövde göras 
på kort och lång sikt - det är alltid en bra 

start. Om man köper en bil som har ett re-
noveringsbehov är det helt riktigt att köra 
en sommar - om den är körbar vill säga 
- inte minst för att se om man trivs med 
bilen. Det är ju extra viktigt om man skall 
lägga flera års fritid - och pengar, inte att 
förglömma - på en renovering. 
Första vintern fick Bentleyn ny inredning 
och sufflett. Även träpanelerna och instru-
mentbrädan renoverades. Följande som-
mar gjorde den inte helt friska motorn 
sig påmind, varför motorrenovering stod 
på tur nästa vinter. Då begick jag nästa 
misstag. Jag anlitade en entreprenör i 
Kungälvstrakten! Jag plockade ur motorn 
själv och lämnade den som sagt till reno-
vering. Både nytt block och ny topp köp-
tes tillsammans med nya kolvar, lager etc, 
inget sparades på. Under tiden motorn var 
iväg gjorde jag en hel del andra jobb på 
bilen. En del kromades om, bl a kylarman-

Bentleyrenovering med mot- och medgångar!
Kjell Lind 

teln. Hjulen renoverades, lackerades och 
fick nya Michelindäck. När motorn skulle 
vara klar var det meningen att bilen skulle 
köras till entreprenören för slutförande av 
jobbet, motorn skulle sättas i, köras igång 
och slutjusteras. Efter ha väntat orimligt 
länge och därför tryckte på att bilen skulle 
bli klar, fick jag beskedet att det är bättre 
att jag hämtar bilen och justerar det sista 
själv, ”så slipper du att betala så många 
timmar, eftersom du kan skruva själv”, 
blev beskedet. Jag hämtade bilen, som 
inte gick överhuvudtaget! Leder och läck-
age var fel monterade, böjda och fördär-
vade för att överhuvudtaget få ihop det. 
Delar till bilen saknades, han hade t o m 
lyckats göra en lång reva på den nykroma-
de kylarmanteln! Efter en veckas jobb gick 
bilen nöjaktigt (det mesta hade stått fel) 
och jag kunde till min besvikelse konsta-
tera att den obalans i motorn som var ett 
av skälen till renoveringen, fanns kvar på 
exakt samma varvtal. Motortemperaturen 
var också i högsta laget men jag tänkte 
att den nog skulle rätta till sig när motorn 
blev lite inkörd. 
Vi körde en del med Bentleyn kommande 
sommar bl a på ett slottsrally i Skåne, 
Kungsrallyt på Öland (med Ulla-Britt och 
Svante Runberger som passagerare), Bri-

tish Car Meet, också på Öland, men den 
gick inte som den skulle och motortem-
peraturen var hela tiden ett problem. Då 
kom droppen: Jag hade fått kylarvatten 
i motoroljan! Detta visade sig sedermera 
bero på att den nya toppen från Finnes 
Restoration Ltd läckte. Jag konstaterade 
snabbt att ingen återvändo fanns, jag var 
tvungen att riva ner motorn igen. Dess-
utom hade jag en hel del annat som jag 
hade tänkt ta i nästa steg i den ”rullande 
renoveringen”. Jag hade då besökt P & A 
Wood, vilka de flesta säkert känner till, och 
blivit mycket inspirerad av deras ”ground 
up, nuts and bolts” (kalla det vad Du vill) 
renoveringar som är av en helt unik klass. 
Jag började överväga en helt kompromiss-
lös renovering, d v s plocka ner hela bilen 
till minsta skruv och renovera allt så bra 
som det går. Bilen hade varit utsatt för en 
hårdhänt renovering någon gång på 60-ta-
let, så den fanns ändå ingen originalpatina 
att vara rädd om och många av problemen 
med bilen visade sig härhöra från denna 
renovering.
Så blev det, släggan var kastad! Bilen de-
monterades totalt – in till sista skruv! Mo-
torrenoveringen som tidigare gjorts visade 
sig vara rena katastrofen, bl a fanns i stort 
sett inga kolvspel. En av kolvarna gick 

helt enkelt inte i blocket 
efter att jag tagit ur den, 
inte undra på att den gick 
varm. Det var ett under att 
inte allt hade skurit! Hela 
motorrenoveringen fick 
göras om och som tur var 
kunde samtliga delar åter-
användas - givetvis förut-
om packningar och liknan-
de. Lagren hade dock fått 
sig en ordentlig omgång, 
så de krävde mycket jobb. 
För övrigt demonterades 
hela bilen, karossen lyftes 
av, ramen gjordes ren in till 
sista mutter, centralsmörj-
ningsrör etc. Allt har varit 
isär, renoverats eller bytts 
ut. Det är så mycket gre-
jer på ett sådant här chassi 
så det är helt otroligt. Ta 
bara centralsmörjningen 
men alla rör, kopplingar 

Detta är ibland de trevligaste skedena i renoveringen, ihop 
montering av chassit. Allt rent och fint, lätt att komma åt och 
man ser hela tiden att det går på rätt håll.
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och nipplar. Ett annat exempel de hydrau-
liska stötdämparna (varje dämpare består 
av 68 delar) ledningar, pump etc till detta. 
Det tar aldrig slut! 
Genomgående är det en fantastisk kva-
lité i varje detalj, t ex är samtliga bultar 
kadmierade i mycket rent stål. Är det bara 
en originalbult går den till 99 % att åter-
använda. Med risk att det blir skottpengar 
på mig från Jaguar folk: Jag hade en 1934 
års Jaguar SS 1 som jag började renovera 
men sålde. Här var det precis motsatsen, 
varenda originalbult etc var helt kass. Min 
svärfar som jobbat med metall hela livet 
konstaterade att lika hög kvalité på stå-
let som det är i en Rolls-Royce eller Bent-
ley, lika dåligt var det i Jaguaren. Man får 
vad man betalar för och Rolls-Royce var 
ju inte direkt billig medan Jaguar var en 
förhållandevis billig bil 1934. Nu tror jag 
i sanningens namn att Jaguar ändrade på 
detta framför allt efter kriget och exem-
pelvis Jaguars XK-motor är något av det 
mest robusta, pålitliga och framgångsrika 
som någonsin tillverkats i motorväg. The 
XK engine is Bullet proof !
När återuppbyggnaden börjar har man 
igen om man var noggrann när man tog 
isär. En digitalkamera är bästa kompisen 
och ett system av påsar och lådor är nöd-
vändigt för det blir mycket grejer, riktigt 
mycket grejer! Dessutom kommer det all-
tid att ta längre tid än vad man tänkt innan 
det kommer ihop igen!

Mitt under renoveringen av  
Bentleyn fick jag förmånen att 
köpa ett ”halvfärdigt” mycket 
intressant renoveringsprojekt. 
En Bugatti Brescia T13 ”full-
racer” från 1923. Detta fordon 
kan nog ses som den totala 
motpolen till en Derby Bentley 
eller Rolls-Royce. Bugatti T13 
var en av de absolut första 
bilarna som redan från ritbor-
det var avsedd för biltävlingar 
och inget annat. Min bil, som 
är i ett senare utförande kallat 
”modifié”, har för sin tid för-
bluffande teknik. Fyra ventiler/
cylinder, överliggande kamaxel 
i separat kambox, motorblock 
och topp på känt Bugatti-ma-
nér. Dubbla magneter med två 

tändstift/cylinder, dubbla Solex förgasare 
etc. Allt under en stor motorhuv och en 
minimal kaross, helt utan komfort, med 
en cockpit som påminner om ett gammalt 
jaktflygplan. Ettore Bugatti byggde sina 
racerbilar under devisen ”Weight is the 
enemy” och sådana oväsentligheter som 
exempelvis bromsar var det inte så noga 
med på den tiden. Min bil hade i original 
endast bromsar bak men är nu modifierad 
med bromsar fram från en Bugatti T37. 
Detta kommer att behövas, för bilen är 
snabb och i dagens trafik är det ju bra att 
kunna stanna.
W O Bentley byggde ju sina racerbilar 
på 20-talet på helt motsatt vis. I stället 
för att tänka på bilarnas vikt ökade W O 
motorstorlek allt eftersom mer prestanda 
behövdes, vilket resulterade i tyngre och 
tyngre bilar. Vem av de båda bilkonstruk-
törerna som hade rätt varken vill eller kan 
jag avgöra, men jag kan inte låta bli att 
göra en reflektion. En 3 litre Bentley Speed 
Model har en uppgiven topphastighet på 
90 miles/h (144 km/h) och en mer än dub-
belt så stor Speed six (gigantisk skapelse) 
92 miles/h (147 km/h). Åtminstone tycker 
jag det var ”mycket väsen för lite hår, sa 
han som klippte grisen”. 
Hur som helst var det ett mycket fint pro-
jekt jag fick möjlighet att ta över, mycket 
bra arbete var gjort av förre ägaren men 
mycket återstod. Jag plockade ner även 
denna, samtidigt som Bentleyn var i mole-

kyler. Jag hade grejer överallt 
och som sagt, man måste ha 
någon typ av ordnat system, 
annars går det inte. Vissa bi-
tar som bakaxel och växellå-
da hade förre ägaren gjort ett 
utmärkt arbete på, så dessa 
behövde inte röras utöver 
lackering. 
Den här bilen består väl bara 
av en femtedel så många de-
lar som Bentleyn, men det 
som är, det är komplicerat. 
Förre ägaren sa till mig ”Glöm 
inte att Ettore rimmar på dåre 
!” Det kanske ligger något i 
detta för på Brescia sitter ol-
jepumpen på motorns högsta 
ställe och på en GP racer med 
kompressor sitter förgasaren 
med insug (utan luftrenare) 
på det lägsta stället, dvs ca 1 
dm över vägbanan! 
Min Bugatti är från före de blåa Grand Prix-
bilarnas tid. Efter en Englandsresa där jag 
såg ett par svarta var saken klar, mattsvart 
lack blev det! Jag är mycket nöjd med 
färgvalet och racer-Brescian ser ut som ett 
litet ånglok, tufft och rått. Som jag tidi-
gare sagt motsatsen till en vacker, bekväm 

och välpolerad Derby Bentley eller Rolls-
Royce. Största problemet var motorn. Den 
hade någon gång fått ett slag underifrån 
eller på ramen så att båda motortassarna 
på ena sidan skadats, med vevaxelskador 
som följd.  Vevhuset är gjutet i aluminium 
i två delar, som är bultade rakt i ramen 

via fyra motortassar, som är 
gjutna i ett med vevhuset. 
Någon hade troligen under 
60-talet lagat vevhuset och 
den kullagrade vevaxeln på 
ett felaktigt vis. Det har sä-
kert varit obalans av stora 
mått, om den överhuvudtaget 
gått att köra med. Att sätta 
ihop motorn med detta fel var 
givetvis inget alternativ.
Nygjutna vevhus finns att 
köpa men jag ville rädda ori-
ginalvevhuset till varje pris, 
då detta utgör en väsentlig 
del av bilens identitet och ori-
ginalitet. Det finns inga num-
mer i ramen på en Bugatti, 
allt sitter i vevhuset, både 
motor och chassinummer. 
Jag fick så småningom hjälp 
av två mycket duktiga herrar 
i Falköping (A & P Konsult) 
som bland annat reparerar 

Här är det färdigrenoverade Bentleychassit på egna hjul, ett 
av delmålen. Bugatti T13 Brescia ”fullracer” 1923 som den såg ut när 

jag förmånen att överta projektet. Som ses på bilden var 
mycket bra arbete redan gjort men mycket återstår ändå

Bugattin nerplockad intill ramen för lackering och nu på 
väg att sättas ihop, som tidigare sagts så är detta en 
mycket trevlig fas i renoveringsarbetet. Hels skulle man 
vilja ha det i finrummet, men…
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gjuten aluminium åt flyget. De gjorde ett 
fantastiskt arbete, tog bort de gamla lag-
ningarna och byggde upp på nytt. Proble-
met var att hela vevhuset hade slagit sig 
vid den gamla lagningen varför lagerlägen 
m m fick justeras, mycket komplicerat. En 

helt ny kullagrad vevaxel har 
tillverkats av en verkstads-
man av Guds nåde här lokalt, 
Folke Josefsson (nu 86 år). 
Det var även han som borrade 
och rättade till vevhuset. Nya 
vevstakar har köpts från Pho-
nix Engineering Ltd i England.  
Nya kolvar, ventiler etc. Block-
et borrat, ny kam, ny kamdriv-
ning samt alla slitdelar bytta. 
Det kommer att bli bra. I skri-
vandets stund väntar jag på 
sista drevet till kamdrivning-
en, sedan skall motorn ihop 
för gott. Bilen är för övrigt helt 
klar förutom att motorn skall 
på plats - plus eldragning som 
inte är så omfattande - sedan 
är det klart.
Åter till Bentleyn. Chassit mon-
terades ihop utan större svå-
righeter och tidigare problem 

löstes ett efter ett. Det mesta var synder 
från den ”gamla 60-talsrenoveringen”. När 
ett sådant här Bentleychassi står nyreno-
verat i all sin glans är det nästan synd att 
sätta på en kaross. Det är mycket av allt 
jobb och alla timmar som inte kommer att 

synas, när karossen väl kom-
mer på. En miss jag gjorde 
var att jag slutlackerade ka-
rossen avlyft, bl a för att inte 
ryka ner det nyrenoverade 
chassit. Trots att jag gjort en 
vagn med fästen exakt som 
på ramen och att karossen har 
en stålram under träramen 
(subframe), så har jag haft 
ett elände att få dörrarna att 
passa. Så ha alltid karossen 
på när den slutlackas! 
En sak till som jag vill rekom-
mendera är att provköra bi-
len innan karossen sätts på 
och det rejält.  Det är givetvis 
mycket lättare att åtgärda fel 
och läckage när chassiet är 
frilagt och man inte riskerar 
att skada skärmar och kaross. 
Jag fick så småningom ytter-
ligare problem med läckage 
i motorn, vilket jag inte upp-
täckte förrän bilen var i stort 

sett klar. Detta hade givetvis 
varit lättare att åtgärda med 
chassit bart. 
Det var ett riktigt ”botten-
napp” när jag upptäckte, 
på den i stort sett helt klara 
Bentleyn, att det ånyo gått 
ner vatten i motoroljan. Top-
pen som Finnes Restoration 
Ltd hade garantiåtgärdat vi-
sade sig ändå läcka och för 
att vara helt på den säkra si-
dan lyfte jag av blocket och 
kollade det också. Tur var det 
för det visade sig inte vara 
tätt heller! Därför kontrollera 
alltid tätheten på både block 
och topp, även om de är nya. 
Tala om för motorrenovera-
ren som ni eventuellt anli-
tar att provtrycka! Läckande 
block och topp kan med för-
del åtgärdas hos Sound Seal AB i Getinge. 
(Det går givetvis inte med hur dåliga och 
spruckna grejer som helst.) I skrivandets 
stund håller jag på att sätta ihop motorn 
för tredje gången och förhoppningsvis den 
sista - tredje gången gillt! Inget ont utan 
det har något gott med sig. Jag har lärt 
mig mer på denna motor än någon annan. 
Kolvspel, lagertoleranser, 
lagerskavning, balansering, 
alltihop! Detta är så att 
säga att lära den hårda vä-
gen. Nu när motorn är ihop 
återstår en del lackjuste-
ringar bland annat på grund 
av dörrpassningen. 
Nu låter det kanske som 
det bara är motgångar och 
bekymmer att renovera en 
klassisk Bentley (eller nå-
gon annan bil). Så är det 
naturligtvis inte. Det är gi-
vetvis så att varje del som 
blir klar och kommer på 
plats är en framgång. Med 
en Derby Bentley som har 
så många delar blir ju seg-
rarna nästan lika många. 
Men det är av misstagen 
man lär sig mest. Livet är 
ju inte så långt att man har 

Bugatti T13 Brescia motor med bla 16 ventiler och dubbla 
tändstift 1923 ! Notera oljepumpen längst upp på kam-
boxen.

tid att göra alla misstag, så därför försöker 
jag här dela med mig av mina, förhopp-
ningsvis till nytta får er som tänker starta 
ett renoveringsprojekt. 
Givetvis skall man tänka sig för både en 
och två gånger innan man plockar isär en 
Bentley eller Rolls-Royce. De är fantas-
tiska, fina och välgjorda kvalitetsbilar men 

Den i det närmaste klara Bugatti T13. Notera pumpen som 
syns över tanken, detta är ingen pump att pumpa däcken 
med utan en ”depå pump”. När de vid tävling gick i depå 
för att tanka så skulle depå personalen kunna hjälpa till 
att snabbt pumpa tryck i tanken, dåtidens F1 tänk med 
andra ord.

Glada miner Håkan Wolff och min far (som nu är borta) har 
just lyft på karossen, och Bentley:n börjar likna en bil igen.

Det var en riktig ”kallsup” att behöva riva isär hela motorn 
när den var klar så här fin, inte kul alls!
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de kräver en del. De kanske inte är det 
första man skall ge sig på, om man inte 
har några som helst grundkunskaper. Men 
för den som är tekniskt intresserad blir det 
mycket kul i garaget, det kan jag garan-
tera. Man skall nog ha inställningen att 
det är resan som är lika viktig som målet, 
kanske t o m viktigare! Eller som en gam-
mal och erfaren bilrenoverare sa till mig en 
gång: ”Det blir färdigt när det blir färdigt”.
Slutligen: Det har tagit lång tid att reno-
vera dessa båda bilar, men det är så. Att 
ge sig på flera projekt på en gång är inget 
jag rekommenderar, man känner sig lätt 
splittrad. Nu blev det så denna gång och 
om sanningen skall fram har jag varit och 
pillat lite på ännu fler projekt under resans 
gång. 
Enligt P & A Wood tar en totalrenovering 
av en prewar Rolls-Royce eller Bentley 
3 000 till 5 000 timmar, beroende på ob-

jektets utgångsskick och karosstyp. Med 
andra ord är det inget man svänger ihop 
på en helg. Jag har nog (tror jag) lagt 
3 000 timmar på Bentleyn och lägger jag 
till allt funderande, resor, leta delar etc så 
blir det väl ännu mer. Men det är ju också 
en del i alltsammans. Visst har jag tappat 
sugen några gånger och jag har all förstå-
else för de som kroknar helt men man får 
ta ett break då och så kommer man igen. 
Jag tror det är viktigt att man sätter upp 
delmål, annars kan det nog kännas oöver-
stigligt. Det är ju bra om man har någon 
annan bil att köra och ha kul med under 
tiden. Då minskar risken att man forcerar 
klart något som inte blir bra. Till somma-
ren räknar jag med att både Bentleyn och 
Bugattin skall vara klara. Ett helt unikt och 
omaka par av bilar, och det är ingen dålig 
lön för mödan - om man nu gillar gamla 
bilar vill säga….

Bentley 3,5 Litre Drophead Coupe by Park Ward 1935
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Klockan har ännu inte slagit tio på lördag 
förmiddag men här pågår en febril aktivi-
tet hos Rohdins. Många personer är i far-
ten med förberedelserna, allt ska kollas en 
sista gång och snart väller besökarna in. 
Extrapersonal har anlitats för att sköta allt 
men mitt i smeten hastar Anders Rohdin 
och Esbjörn Öhlén för att dirigera festlig-
heterna. 

För oss som kommer farande i bil från Gö-
teborg är det inga svårigheter att hitta till 
industriområdet i Trollhättan där företaget 
Rohdins huserar. De har varit förutseende 
nog att sätta upp skyltar som visar besö-
karna var man ska svänga av från huvud-
leden. 

Det första man ser när man svänger in 
på Industrigatan är alla prydligt uppställ-
da salubilar, flera Bentley Mulsanne från 
1990-talet, några Silver Spirit och faktiskt 
också flera Arnage. Det man slås av när 
man ser informationsskyltarna som Roh-
dins har satt på vindrutan på varje bil är 
att de begärda begagnatpriserna är bara 

en bråkdel av bilarnas ursprungspriser när 
de var nya. Man kan säga att dessa till sy-
nes i nyskick varande Bentley Arnage är 
verkligt prisvärda. Samtidigt känner man 
en viss empati med de stackarna som en 
gång i tiden betalade det höga nypriset 
och nu bara några år senare inte fick så 
många hundra tusen tillbaka vid inbytet.

Till Rohdins har redan kommit några bilar 
som ska kollas på liften. Det är inte bara 
svenska bilar som dyker upp. Flera har 
norska nummerskyltar och någon dansk 
syns också. Det är ett utmärkt tillfälle för 
alla som kommer i sina Rolls-Royce eller 
Bentley att få en gratis översyn hos Roh-
dins innan man ska köra hem igen. Efter 
översynen upprättas ett 73-punkts proto-
koll över bilens kondition. Förbokade bil-
tester ingick faktiskt i programmet även 
dagen innan, dvs på fredagen, för om man 
inte hade fördelat arbetet över två dagar 
skulle inte alla hunnits med som önskat få 
sin bil konditionstestad.

Som nyanländ gäst på öppet hus mottas 
man i entrén av en värd eller värdinna som 
bjuder på något drickbart och bubblande. 
Här får man sedan möjlighet att ansluta 
sig till en guidad tur av hela anläggningen 
ledd av två kunniga herrar som kan be-
rätta allt och litet till om företaget, bilarna 
och litet bilhistoria därtill. Det första man 
saknar om man har varit här de föregå-
ende åren är den fina Rolls-Royce Phan-
tom II med kaross av T H Gill & Son Ltd 
som har förevisats i sitt för tillfället aktu-
ella renoveringsstadium. Just för att den 
inte var färdigrenoverad var den alldeles 
särskilt intressant för oss besökare att be-
undra. Nu har den högklassigt renoverade 
all-weather cabrioleten återlämnats till sin 
ägare  i färdigt skick och därmed är Roh-
dins uppdrag nu slutfört.

Den här dagen visar Rohdins upp Sveri-
ges största utställning av Rolls-Royce- och 
Bentleybilar, så det är inte konstigt om 
man blir litet sugen på något att äta efter 
en stunds rundvandring. För första gången 
har Rohdins satt upp ett särskilt tält utom-
hus, där man serverar något smakligt för 
alla besökare. Utanför tältet har RREC på-
passligt avdelat ett bord med litet klubb-

tidningar, blanketter mm för att underlät-
ta för dem som ännu inte känner till alla 
fördelarna med vår klubb att ansöka om 
medlemsskap.

Inne i industrilokalen pågår hela tiden 
småarbeten på anlända bilar som avlöser 
varandra. Här inne har Rohdins ställt en 
ljust silverblåmetallic Rolls-Royce Silver 
Cloud H J Mulliner Adaptation Cabriolet 
som man tidigare har renoverat till super-
fint skick. Den ska vara kvar tills Anders 
Rohdin har gift sig nästa år, säger han. 
Längre bak i lokalen står ett stort chassi 
som är färdigrenoverat och bredvid detta 
står den Rolls-Royce Phantom V med tou-
ring limousine-kaross av James Young, 
som såldes för något år sedan och prov-
kördes av er redaktör vid öppet hus 2008 
(se Bulletinen nr 1 2009 s 71). Nu står den 
här med ett gapande tomt motorrum och 
med den urtagna och prydligt renoverade 
motorn placerad på en ställning framför 
bilen. Det intressanta med detta är att 
man tydligt kan se hur en stor Phantom 
V ser ut i chassiform såväl som komplett 
med kaross. Därav förstår man tydligare 
hur mycket arbete som ligger bakom byg-
get av en så här pampig bil. Litet roligt är 

ÖPPET HUS 
HOS ROHDINS 2011

Jan Segerfeldt
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det också att chassiet som står bredvid så 
småningom ska beklädas med en närmast 
identisk kaross från James Young, (PV 15 
respektive PV 22 i James Youngs egna be-
teckningar, skillnaden är bara att den ofär-
diga bilens kaross är något högre baktill 
för att den är en sjusitsig limousine). Båda 
modellerna är otroligt vackra även om tou-
ring llimousinen är litet, litet snyggare.

Det blev inte musik av Hep Stars eller an-
nan svenskpop denna gång. I stället har 
Rohdins anlitat en trio med professionella 
musiker som har en mycket diskret fram-
toning och sjunger och spelar behaglig 
och elegant jazzmusik för i stort sett döva 
öron. Den här musikstilen är mer i fas med 
den distingerade framtoning som förknip-
pas med Rolls-Royce och Bentley. Tyvärr 
får inte trion alls den uppmärksamhet de 
förtjänar. Synd!

Klockan börjar närma sig tretton och det 
är snart dags för årets stora nyhet, den 
första auktionen någonsin hos Rohdins. 
Som anges i den upptryckta katalogen 
omfattar auktionen flera bilar men också 
en del automobilia. Esbjörn äntrar den till-
fälligt uppbyggda scenen och gör sig för-
beredd för att ikläda sig uppdraget som 
auktionsförrättare. Folk börjar samlas i 

lokalen. Det känns spännande. Hur ska 
det gå? Finns tillräckligt många köpintres-
serade bland de närvarande?

När budgivningen börjar är den först litet 
trevande. Några personer i publiken är be-
redda att bjuda och har registrerat sig i 
förväg. Fyra Bentley-magasin säljs under 
utropspris. Försäljningsbroschyrerna och 
böckerna och övrig automobilia går också 
under eller i bästa fall lika med utropspris. 
Några få objekt blir inte sålda. Av de fem 
bilarna är det bara en som blir såld, också 
den till ett pris under utropspris. Av allt 
döma är det fyndläge. Kanske synd att 
man inte gav sig in i budgivningen. Vi får 
hoppas att auktionsinslaget återkommer 
nästa år.

Alltjämt återstår ännu en spännande nyhet 
för året, nämligen tävlingen som omfattar 
två priser, Concours d´Elegance för vack-
raste bil på plats för dagen och ett särskilt 
pris, People´s Choice Award, för vackraste 
bil enligt publikens omröstning. Det finns 
säkert ett femtiotal bilar som är potentiella 
vinnare men vilken bil är egentligen den 
vackraste? Vilken bil faller publiken bäst i 
smaken? Ingen lätt fråga att sia om. Spän-
ningen är olidlig när det utlyses på scenen 
att strax ska vinnarna presenteras. Det vi-
sar sig att det är vår ordförande Lars Nord 

och hans fina Rolls-Royce Silver Wraith 
som har vunnit Concours d´Elegance-
priset! Lars har kört bilen hela vägen från 
Stockholm dagen innan inklusive två pas-
sagerare, så det är en väl använd bil och 
ingen överbeskyddad utställningsbil som 
vinner priset. Så är det dags för nästa 
pris, denna gång för bilen som publiken 
har valt. Det blir samma bil igen! Lars Nord 

kan åka hem till Stockholm med dubbla 
priser i bagaget! Grattis! (Läs mer om Lars 
och bilen i detta nummer på sidan XX.)

När dagen börjar närma sig sitt slut kan 
det konstateras att flera av salubilarna har 
blivit sålda och publiktillströmningen un-
der dagen har varit över förväntan. Sam-
manfattningsvis en lyckad dag för oss alla.
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Oppgaven ledelsen i Rolls-Royce/Bentley 
hadde tiltenkt Koren var klar: Han skulle 
fornye Bentleys Continental med en ny 
design som supplement til den massive, 
majestetiske og kraftfulle coupéen i for-
bindelse med introduksjonen av S2 med 
Bentleys nye V8-motor i 1959. 
Koren begynte å tegne for Rolls-Royces 
egeneide karosserimaker Park Ward, som 
bygde biler for Bentley sammen med HJ 
Mulliner. 
Koren var meget inspirert av sin tid i Italia, 
hvor han hadde fått studere Ghia på nært 
hold og blitt venn med deres designer Gi-
ovanni Savonuzzi. Så han gikk til jobben 
med et friskt syn på hvordan en moderne 
Bentley S2 Continental skulle se ut. Han 
ignorerte innarbeidede konvensjoner som 
at ”føreren skal kunne se ned langs pan-

seret på innsiden av skjermene”. Sitatet 
er ikke en spøk – det var hva Rolls-Royce 
sin tekniske sjef prediket på vei inn mot 
1960-tallet.
Men Vilhelm Koren hadde sine egne me-
ninger: Panser og skjermer skulle flyte i 
et harmonisk hele, og de kraftige marke-
ringene av skjermenes form over hjulene 
hørte til fortiden. De ble helt fjernet i hans 
nye design. 
Han jobbet målbevisst med en total forny-
ing. Først på tegnebrettet, så i skalamodell 
og til slutt i full størrelse etter hvert som 
designen ble godkjent av Rolls-Royce-le-
delsen. Ved å redusere høyden på grillen 
med hele tre tommer kunne man senke 
panseret og den totale høyden. Grillen ble 
også vinklet en smule framover for å gi fø-
lelsen av fart og aggressivitet.

Vilhelm Koren gjennomførte det treårige studiet ved Royal College 
of Art i London på to år, med toppresultat og diplom i industrielt 
design. Ikke rart at professoren ved instituttet tipset Rolls-Royce 
om den talentfulle og modne designeren. Koren var 36 år da han 
ble headhuntet til selskapet høsten 1957.

Norges ukjente 
Bentley-designer:
Trendsetteren Vilhelm Koren – del 2

Linjene langs karosseriet fløt ubrutt og 
fartsfylt fra front til hekk. Avslutningene 
i hjulåpninger og halefinner var rene og 
skarpe, mens fronten fortsatt hadde det 
umiskjennelige Bentley-preget. Om enn i 
en noe omarbeidet form hvor det var vik-
tig at grillens form gjenspeilet seg i front-

lyktene med en delikat liten utpressing i 
lykteringen.
Interiøret var også oppdatert med ny in-
strumentlayout samlet foran føreren og 
treverk rammet inn med stramt og lett 
polstret lær.

Tekst/fargefoto: Ivar Engerud
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Så vel markedsavdelingen 
som styret i Rolls-Royce var 
lettere bekymret for den lave 
og moderne stilen. Bentley 
og Rolls Royce skulle tross alt 
være bærere av det (erke)
konservativt britiske. Men 
oppmerksomheten den fikk 
ved premieren på London Mo-
tor Show på Earls Court i slut-
ten av oktober 1959 var over-
strømmende. Bentley S2 Con-
tinental Park Ward Drophead 
Coupé ble premiert med gull-
medalje for sin design, og det 
ble tegnet hele 60 bestillinger 
direkte på utstillingsstanden. 
Produksjonen var forventet 
å bli rundt 70 biler, men den 
prognosen ble knust. Modellen ble pro-
dusert i hele 125 eksemplarer i de neste 
årene. Hvis du synes det er lite, så kan det 
kanskje være verd å nevne at bilen den 
gang kostet hele 157.000 kroner – hjem-
me i England!
Modellen ble ikke bare en salgssuksess, 
den skulle også danne grunnlaget for 
konsernets kommende design utover 
1960-tallet – også på Rolls-Royce.

Med gode tilbakemeldinger og en god por-
sjon selvtillit tok Koren i mot sitt neste 
prosjekt hos Bentley i 1960: 
”Kom opp med forslag til en fireseters Co-
upé som har Bentleys plass og komfort og 
Ferraris ytelser – det vil si topphastighet 
langt over 200 km/t.” 
Hvordan det gikk skal vi se på i del 3 av 
Koren-historien.



	

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

Præmieeksempler	for	klassiske	køretøjer	fra	
1977	til	og	med	1983:

	 Dagsværdi	 Ansvar	+	kasko	 Ansvar
	 25.000	 	1.354		 463
	 75.000	 	1.972		 463	
	 125.000	 	2.429		 463
	 175.000	 	2.883		 463
	 225.000	 	3.316		 463
	 275.000	 	3.798		 463
	 325.000	 	4.389		 463
	 375.000	 	4.976		 463
	 400.000	 	5.263	 463
	 475.000	 	6.031		 463
	 o.s.v.	
	 Selvrisiko	 kr.	4.081	 kr.				0

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

Veteranforsikring Danmark	 	 	 	

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

Veteranforsikring	Danmark	er	en	nicheafdeling	i	Thisted	Forsikring	g/s

Præmieeksempler	for	veteranbiler	og		motorcykler	
fra	1976	eller	før:

	 Dagsværdi	 Ansvar	+	kasko	 Ansvar
	 25.000	 	551		 204
	 75.000	 	801	 204
	 125.000	 	988		 204
	 175.000	 	1.171		 204
	 225.000	 	1.348		 204	
	 275.000	 	1.544	 204
	 325.000	 	1.784		 204
	 375.000	 	2.023		 204
	 400.000	 	2.140		 204
	 475.000	 2.451	 204
	 525.000	 2.742	 204
	 o.s.v.	
	 Selvrisiko	 kr.	1.361	 kr.				0

Massiva material
   Naturliga ytor

www.gad.se

                                                  Återförsäljare i hela Sverige på vår hemsida.

                       G.A.D   S. Kyrkogatan 16   621 56 Visby  Tel: 0498-248230    www.gad.se
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I strålande solsken samlades vi, tio bilar 
och 26 deltagare vid Naturum Vattenri-
ket i Kristianstad där vi togs emot av Ulla 
och Jan Eng. Efter att där ha undfägnats 
med kaffe och fralla på Vattenrikets res-
taurangs terrass från vilken man kunde se 
utöver Helge å och våtmarkerna.
 
Naturum Vattenriket som skapats av Sven-
Erik Magnusson invigdes 27 november 
2010. Här finns ett akvarium som rymmer 
alla Vattenrikets fiskar. Här finns 
också möjlighet att gå ombord på 
Opteryx , en liten bur som man sti-
ger in i och det känns som man är i 
en kombinerad ubåt och helikopter. 
Hela ”kapseln” vibrerar. När filmen 
börjar gå i fönstret lyfter helikop-
tern upp över staden och flyger ut 
över Vattenriket. Bara för att dyka 
ner i vattnet en stund senare och bli 
till en ubåt. Sedan deltagarna vand-
rat runt i området återsamlades vi 
vid bilarna för att köra mot Wanås 
slottspark. 
 
Rekommenderas ett besök på Vat-
tenriket Naturum alla tider på året.
 

Wanås är beläget i Östra Göinge och be-
står av ett medeltida slott, ett ekologiskt 
jordbruk, en konsthall och en världsbe-
römd skulpturpark med nära femtio verk. 
I år ställer Yoko Ono ut ett antal verk i 
parken. Övriga utställare är konstnärerna 
Jacob Dahlgren, Astrid Trotzig, Fredrik 
Söderberg och Charlotte Gyllenhammar. 
Vår guide bland utställarna, var en kun-
nig kvinnlig student som studerade konst-
historia i London. Efter ungefär en timmas 

Kristianstad träff 2011
txet: Claes-Thure Flinck

foto: Göran Berg

Naturum

Wanås slott
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MEDLEMSANNONSER

Till Silver Shadow:
1 st kylargrill 65-73, obegagnad 12 000.-
2 st renoverade topplock med nya ventiler 7000.-/styck
1 st mittkonsol 1971-81 500.-

Till Silver Spirit:
2 st framstötdämpare, nya lämna bud
2 st framfjädrar u be skick 500.-/styck
1 st subframe 1966-85 10 000.-

Allmänt:
1 st drivknut till Shadow eller Spirit
Växelväljarmotor 69-72 till R-type eller MkVI lämna bud
1 st växellåda med mindre skada lämna bud
4 st nya däck 6.70-16 lämna bud

Ring för mer information

Tommy Strömberg
Saltsjöbaden
tel +46 (0) 705 171877

Delar till salu

BENTLEY TURBO R 6,8  RED LABEL  ACTIVE RIDE  1991
LWB (=Long wheelbase) LHD (=Vänsterstyrd), “Sveriges snyggaste”

MÄTARSTÄLLNING 14.000 MIL
FÄRG: BRITISH GREEN (Metallic)
PRIS: 160.000:-

Info: All utrustning, AC, ABS, antispinn, El- hissar, speglar, stolar och värme i 
stolarna. Bord bak. Parkeringsradar. Carhood.

TELEFON: 0705-981 983 Gösta. (Medlem RREC)
Bilen finns i Danderyd.

guidning serverades vi en lunchbuffé be-
stående av kycklingfilé från Öland (inte 
Bjäre ), salladsbuffé, potatisgratäng, smör, 
bröd, kaffe och kaka. 
 
Efter lunchen var det fritt fram att ströva 
omkring i parken på stigar och beundra 
konstverken. När man vandrade runt hör-
des emellanåt ropen på mamma. Ropen 
kom från högtalare placerade i träden. 

 
Vi var de sista som lämnade Wanås i det 
vackra vädret som tillät nedfälld sufflett 
fram till motorvägens början nedanför Hal-
landsåsen. 
 
Ett  stort tack till Ulla och Jan Eng samt 
Göran och Ylva Berg för ännu ett fanstas-
tiskt möte i Skåne.

Yoko Onos ”Himlastegen”  Trädet som ”ropar efter Mamma”
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Ordförande Lars Nord
Tel 08-55080230, 070-3957558
chairman@rrec.se

Ordinarie ledamöter
Håkan Johansson , vice ordf
Tel 013 – 730 66, 070 – 590 55 58 
vicechairman@rrec.se

Karl-G Giertz, Kassör
Tel 08-530 240 64, 0705-22 92 58
treasurer@rrec.se

Per Östlund, Annonser
070-5374330
per11@telia.com

Roberth Nironen, sekreterare och webmaster
Tel 0703-99 17 65
secretary@rrec.se

Mona-Lisa Illingworth Internationell sekreterare
Tel 0524-21 310, 0705-38 96 95, 
cloud1@telia.com

Jan Segerfeldt, redaktör
Tel 031-29 29 46
jan.segerfeldt@glocalnet.net

Suppleanter
Kai Adolfsson
008-7454878
kai-adolfsson@telia.com

Rune Johansson
Tel: 0586-44247, 076-2247705, 
runepolis@hotmail.com

Lasse Amarald, Teknisk samordnare
Tel: 08-54137279, 070-7774035

Distriktansvariga
Sydvästra Sverige: 
Göran Berg, tel: 070-8108118
goran.berg@rrec.se

Sydöstra Sverige: 
Rune Johansson, tel: 076-2247705
runepolis@hotmail.com

Västra Götaland, 
Kjell Lind, tel: 070-9820255
kjell_lind@swipnet.se

Norrland, 
Roberth Nironen, tel: 070-3991765
roberth@nironen.se

Södra Storstockholm, Södermanland & Östergötland
Håkan Johansson tel. 070-5905558
vicechairman@rrec.se

Norra Storstockholm, Uppland & Västmanland
Rune Sahlberg tel. 070-9975917
rune.sahlberg@telia.com

Bestyrelsen RREC Danish Section

Den norske seksjonens styre og funksjonærer

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

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

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

Sekretær:
Søren Markdal
Fredensvej 5
8860 Ulstrup, Danmark
Tlf. +45 8646 3616
email:  sekretaer@rrec.dk

Kasserer:
Frank Frandsen
Alssundvej 20, 6400 Sønderborg
tlf. 7448 6383, 

email: frankfrandsen@hotmail.com
Bank konto: 1551 6380336
Eban: DK82 300 0006 380336
Swift : DABADKKK

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

Formann
Åge Antonsen
Mobilnr. 975 77 464
Email: age.ant.rrec.no@gmail.com

Sekretær/Kasserer
Jens E. Rønneberg
Mobilnr. 920 11 298
Email: jensroen@online.no

Styremedlem
Odd Moen
Mobilnr. 900 31 177
Email: odd.moen@auto-askim.no

Styremedlem
Tom Brubak
Mobilnr. 90838670
Email: Brubak@online.no

Varamedlemmer
Niels Skov Jørgensen
Tel 35945045 Mobil 905 34 393
Niels@nokadesign.no 

Oddvar Birkedal
Mobilnr. 91113210
Email: birk@statoil.co

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

Besiktigelsesmann Oslo
Emil Stenstadvold
Tel 67139051 Mobil 97657745

Besiktigelsesmann
Trondheim
Per Ramsøskar
Tel 72 58 55 84 

Annonsregister
Auto-Askim sid 9
Bentley sid  47
Bil & Industribromsar sid  27
Bil & Maskin KB sid 9
Dan S-born Refining sid 61
English Car Care sid 51
GAD sid 70
Kastanjekliniken sid 76
Kim Vintage Cars sid 5
Norrorts Bil & Van Service sid 69
Melsom sid 19
Munkebo Kro sid  27
Nynas AB  sid 2
PASCO AB sid  79
Prinfo Alfredssons AB sid  5
Rohdins Automobile Service AB sid  40-41
Veteranforsikring Danmark sid 71

Var rädd om originaldelarna!

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

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

Svenska Sektionens styrelse och funktionärer



Den norske seksjonen:

Kurt Rafn, Klepperveien 47, 1793 Tistedal

Vi ønsker dere velkommen til RREC.

Svenska sektionen

Robin Lindquist, Harplinge, RR 25/30 HP, Sedanca de Ville 1936
  RR Silver Cloud, Drop Head Coupe Mulliner 1962
Kurt Blennermark, Vargön, RR Silver Cloud II, Drop Head Coupe Mulliner 1960
Olle Davidson Falsterbo, Bentley Eight 1991
Mats Geiden von Schwarzenburg, Lidingö RR Silver Cloud III, Std Saloon 1965
Björn Teurnell, Kungsäter, RR Silver Spirit 1982
Peter Nilsson, Gävle, Bentley Turbo R 1989
Mats Wennberg, Umeå, RR Silver Shadow 1969
Ulf Öhström ,Gustavsberg

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

Den danske Sektion

Vi vil byde velkommen til nye medlemmer:

Frank Andersen, Skovvej 99, 2750 Ballerup, Rolls-Royce Silver Shadow II, årg. 
1976

Vi ønsker jer velkommen i klubben og håber at I må få stor glæde af 
medlemskabet.

NYA MEDLEMMAR BÄSTA BIL TILL LÄGSTA PRIS !!

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

Visning efter överenskommelse.. Välkommen

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

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

Aston Martin Virage Volante 1991. Premiär-
bilen från Birmingham utställningen. Unik bil, 
endast tillverkad i Ett exemplar. Körd endast 
1000 mil.

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.

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

Bentley Brooklands 1996, Racinggreen med 
vacker beige skinninredning och matchande 
mörkgrön piping och mörkgröna mattor. En 
mycket vacker bil i ett utomordentligt gott 
skick.

Bentley R-Type 1953, Vinröd och svart med 
vackert duvblått skinn. En synnerligen fin 
Bentley i bästa skick. Stor taklucka och bord 
i baksätet. Välkänd bil i RREC.
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