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Fredag d.5. til søndag d.7. Maj 2017 holder
vi forårsrally og generalforsamling i Vestjylland
med base i Nørre Vosborg

Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 66

Herudover vil der blive foredrag og
virksomhedsbesøg - dato og tid arrangeres senere.

Julbord i Göteborg på Sjömagasinet den 10 december 2016 kl 14.00. Anmälan till Claes-Thure
Flinck, tfn 031-93 00 66.

Oplysninger om tilmelding finder du på
hjemmesiden RREC.DK
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Julbord i Stockholm på Himlavalvet den 10
december 2016.
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holder vi Teknisk Seminar hos Kaj Simonsen på
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Vandmestervej
i Tåstrup
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Lørdag d.12.november 2016 fejrer vi Mor-
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Belgobaren
i Freys Hotel kl. 13.00 första måndaTH
E EN USIA
YC i månaden.
gen
För deltagande anmäl senast fredag f.m. innan
tillR Nils Vetterlein tel: 08-717 23 53
W
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ellerE Gnils.vetterlein@swipnet.se
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Varje månad:
Luncherna i Göteborg
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Lørdag og søndag d.1. og 2. Oktober 2016
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Se alltid senaste info på
hemsidan www.rrec.se

Varje År:
The Hunt House Seminars 2016
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Varje
månad:
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Luncherna i Stockholm
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Frans Goldbach
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Oddvar Birkedal
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Klubbens nye webside er utarbeidet av
Stig Roar Johansen, og ble presentert på
årsmøtet. Den ser svært bra ut, men det er

Med vennlig hilsen
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Vi satte stor pris på deltagelse fra Sverige
og Danmark. Programmet var innholdsrikt
med guidet tur på Fredriksten festning,
kjøring gjennom flott Østfoldnatur og god
mat.

Ønsker dere en god avslutning på 2016 sesongen.
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Rally Halden ble gjennomført på en glimrende måte, med 20 biler og 41 deltagere.
En stor takk til arrangements komiteen.

en forutsetning at medlemmene er aktive
med innlegg for å få den dynamikken som
websiden fortjener.
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Kjære medlemmer.
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www.rrec.no
For medlemskap
(1300 :-/år) kontakt
Jens Rönneberg på
tel. 920 11 298.
Sektionens bankkonto
er: 1064.10.19319
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Distriktsansvarig Rrec-Småland & Blekinge
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Rally Sunnmøre 2017 vil også være den
norske seksjonens 30 års jubileum. Rune
Rokstad presenterte et utkast til program,
med storslått natur, klassisk hotell og et
fengende program. Det planlegges med
5-6 dager, hvor det vil være mulig å melde
seg på hele eller en kortere del av programmet.
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For dem som ikke deltog i Forårs Rallyèt
vil jeg gerne nævne, at pokalen for ”Årets
klubmedlem” tilfaldt Allan Rosetzsky, for
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Rune Johansson

ordförande RREC-svenska sektionen

Afslutningsvis vil jeg ønske alle en herlig
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För några dagar sedan hade jag glädjen
att för tredje gången i rad som inbjuden
gäst få deltaga i Kungsrallyt på Öland.
Men i år gick det mesta utanför vad vi
tidigare upplevt. Det längsta stoppet

I skrivende stund arbejdes der på at få den
nye Web side på plads, nu kan den IKKE
trækkes længere. Husk vores sekretær OleHviid gerne tager mod indlæg til Bulletinen.
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Irish Flying
Rally var en riktig höjdare.
Mona-Lisa och Derek Illingworth hade
THUS
med Cgott
E EN stöd
IA av Lars Nord arrangerat ett
Y
rally både irländare och vi andra kommer
att minnas länge. Många utmanande och

Våra distriktsansvariga fortsätter att vara
flitiga arrangörer av lokala träffar. Alla
RREC-medlemmar är tacksamma för detta.
Ert arbete behövs!
Välkomna!
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Bäste Medlem,

Vi oplevede også en gyser og spændende
valgkamp om Brexit, hvor englænderne
ikke længere ønskede, at være en del af
fællesskabet i EU, og selv den engelske
formand måtte afgive sit Brexit til klubbens nye formand Johan Vanden Bergh
fra Belgien. Dette er første gang i klubben
historie, at en person uden for UK er blevet
Chairman. Vigtigst af alt er, at vi beholder
fællesskabet og passionen for køretøjerne.

Af kommende arrangementer skal nævnes
Teknisk seminar i år vil foregå hos Kaj Simonsen i Tåstrup.
Familien Clausen har endnu engang tilbudt at stå på” hovedet” for Mortens Aften arrangementet som er blevet lidt af
et tilløbsstykke. Det afholdes en lørdag, så
fynboer og jyder også har en chance for at
deltage (se annonce i Bulletinen).
Der er planer om at arrangere medlemsdag/ aften med virksomhedsbesøg, foredrag m.m. evt på Fyn. Så alle har en mulighed for at deltage. Herom senere
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Det enda i mitt tycke lite negativa var att
jag inte kunde deltaga på Irland 2015. Jag
såg med viss avundsjuka hur andra från
svenska sektionen redan hade skapat en
jättefin relation med dessa öppna och
spontana gäster. Så jag fick bokstavligen
starta i uppförsbacke.

Sommeren går på sin afslutning og jeg
håber alle har nydt, en rigtig god sommer,
som startede ved klubbens Kristi himmelfarts Rally og flere uger frem. Håber I har
udnyttet muligheden for at køre i de prægtige køretøjer, og har givet jer tid til at deltage i nogle af sommerens arrangementer
både indlands og i vore gode nabolande
Norge, Sverige og Tyskland, som har inviteret til spændende events.

det store arbejde han udfører i klubbens
bestyrelse i UK.
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Kære medlemmer
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Jag vill än en gång tacka de styrelseledamöter, som avgick i samband med
årsmötet. Insatserna från Kai, Per, Christer
och Rolf är ovärderliga. Nu hoppas vi
att nya styrelsen med oss kvarvarande
fyra ”gamlingar” ska kunna göra ett bra
jobb tillsammans med nytillskotten Lars
Bergman och Hans Örming. De hälsas
välkomna till styrelsen!
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www.rrec.dk
Opplysninger om
medlemskab se info
på hjemmesiden.
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Ordföranden har ordet
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med manöverprov samt fikapaus för alla
deltagare hade förlagts till Tveta Gård.
Många tyckte nog det var dumdristigt att
upplåta tomten för mer än 200 bilar om
man till deltagarnas bilar lägger Säpos,
funktionärernas, pressens och publikens.
Hur skulle det gå med gräsmattorna? Men
vädergudarna var på vår sida. Dagen efter
störtregnade det....
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slingriga vägar testades. Vackra platser
som Baldersnäs och Håverud besöktes.
Som gammal älgjägare med såväl kamera
som studsare imponerades jag av den
grupp stortjurar Mona-Lisa trollade
fram på älgfarmen i Dals-Ed. Trots mina
över 200 älgobservationer (utan vapen)
i älgtäta Värmland 1971-75 sågs ingen
tjur med hornuppsättning i klass med
vad lyckliga irländare fick se. Besöket
hos Rohdins i Trollhättan var som alltid
intressant med många objekt att studera.
Tack för gästfriheten, Anders! Och att åter
få se vattnet störta ner när dammluckorna
öppnades väckte gamla minnen till liv. Det
var nog 60 år sedan sist!

ED

S

LUB
S’ C
ST

ED

S

W

www.rrec.se
För medlemskap se info
på hemsidan.
Plusgiro: 495 29 27 - 4
Bankgiro: 5965 - 7528
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tens Aften hos Claus Clausen på Risbyholm

Lørdag d.21.januar 2017 holder vi julefro-

kost hos Hernik Kjær i Holbæk for medlemmer
fra hele landet
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Bjertorp 2016
Henrik Enocksson

Mitt ute bland alla tusentals åkerlappar på Varaslätten, i
en relativt anspråkslös miljö, gömmer sig en riktig pärla:
Bjertorps slott som Knut Henrik Littorin lät uppföra med
hjälp av en av svensk arkitekturs stora, Ferdinand Boberg,
som står som upphovsman till bland annat Rosenbad och
NK-huset i Stockholm. Projektlett från Ryssland, stod bostadsbygget slutligen klart 1914. Knut och hans familj om
totalt 7 personer fick tillsammans trängas i det 1.954 kvadratmeter stora bostadshuset. Detta
var allas vår skådeplats för dagen.
Glada och hungriga efter en veckas arbete välkomnades vi alla runt 15-tiden
till Slottet för att avnjuta en välbehövlig afternoon tea, innehållandes bland
annat scones och småkakor för den
hungrige. Efter denna trevliga stund
fanns det tid att under kortare tid
återhämta sig och svida om för kvällens vinprovning med tillhörande festmåltid. Dryga timman senare, i våra
bästa kläder, slöt vi upp i Knut Henriks,
Konsulns, arbetsrum för en av kvällens
definitiva höjdpunkter. Anledda och
inspirerade av Anders Tidfält, en sommelier utan dess like,
som med såväl stor kunnighet som humor guidade oss genom ”Den nya världens viner”. Efter knappa timman hade
vi hunnit besöka USA (Californien), Chile (Mendoza), Sydafrika och Australien, och lärt oss mycket intressant, bland
annat att många vinstockar i Europa idag är av utomeuropeiskt påbrå. Sanningen är inte alltid det man tror. På
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uppmaning av Anders tog vi alla seden dit man kommer
och vågade testa nytt: Dricka lokalt och testa det lokalinvånarna dricker, när vi reser. Efter detta bjöds vi en väldigt
underhållande och intressant föreläsning av klubbens
historie-intresserade medlem Håkan Nordquist, om diverse kanalbyggen i Centraleuropa, främst i området i nordvästra Tyskland nära gränsen till Danmark. I SchleswigHolstein uppfördes, med hjälp av floden Eider, flera kanaler
som påverkade hur städer växte fram
och hur de försvann i historien, samt
gav strategiska och militära fördelar.
Under medeltiden i Tyskland kallades
floderna och kanalerna för ”Rikets vägar” och det kan inte nog understrykas hur viktiga dessa ”vägar” har varit och alltjämt är för den mänskliga
framfarten.
Så begav vi oss in Matsalen för att
bli serverade en fantastisk slottsmiddag i trevligt sällskap. Under måltiden hann vi även med att lokalisera i
vilken riktning RREC´s Mekka befann
sig, och beslöt oss sedermera för, anförda av RREC vice ordförande Per Östlund, att utbringa
en skål för Sir Henry i riktning mot den plats på jorden Manchester - som fört oss samman denna härliga kväll.
Slottsmiddagen bestod av Griskind ackompanjerat av
silverlök, jordärtskocka och purjolök. Därefter följde en
Torskrygg tillsammans med blåmusslor, vit sparris samt
färsk persilja. På detta en härlig ryggbiff från Ölanda med

nässlor, ostronskivling samt blomkål.
Middagen summerades med äpple,
ros, tonkaböna & krusbär. Förvånande
nog gick ingen hungrig från bordet. På
detta erbjöds ett välkomponerat vinpaket bestående av en Pinot Noir från
Monterey County Kalifornien, Sydafrikas egen champagne Boschendal Brut
samt ett Museum Real Reserva från
Spanien.
En skön natts sömn senare möttes vi
alla för frukost vid 9-tiden på lördagen. Därefter hade de deltagare som
ville möjlighet att besöka de lokala
guldkornen Sivans Ost & Konditori
Nordpolen inne i Vara. För den fågelintresserade var det även ornitologisk
högsäsong i närheten under början på
april månad, då tusentals tranor samlas i och omkring Hornborgasjön. Under fredagen och lördagen befann sig
över 10 000 tranor vid sjön.

sationella 3000 år gamla gravfynd på
Cypern - det blir tredje gången Peter
berikar vårt vetande från denna region!
Efter önskemål planeraras även för
lördagen en utflykt för intresserade
till Hornborgasjön om tranorna är på
plats.
Du kan redan nu anmäla Dig preliminärt till goran.berg@rrec.se eller tel.
0708-108118

Sammantaget en väldigt trevlig sammankomst, med gamla och nya bekantskaper som gav en vilja att återkomma till denna fantastiska plats
och slott bland åkerlapparna på
Varaslätten. För er som missade årets
upplaga, passa på att ta er dit nästkommande år!
PS
Bjertorps slott och Anders Tidfält är
bokade för nästa års Vinprovning med
Gourmet-middag: fredag/lördag 7-8
april 2017. Med reservation för oförutsedda händelser kommer vår medlem
Peter Fischer att berätta om sina sen-
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Det Danske
Forårsrally

Torsdag d.5.maj og fredag d.6.maj 2016
Ole Hviid-Nielsen

Planlæggerne af det danske forårsrally, der fandt sted i Kristi Himmelfarts
Weekenden, har haft en meget god
forbindelse til de højere magter – på
flere plan. (vejret og specielle parkeringsmuligheder).
De deltagende biler mødte op i blændende sol på Rungstedgaard i Nordsjælland. Øresund ud for Rungsted lå
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spejlblankt og bilerne og deltagerne
strålede om kap med det blanke sund.
Et par af arrangørernes hustruer fungerede som officials og uddelte rallyskilte, og kanvas-tasker med program
og kort til dagenes ture.(Tak til de to
flittige)
Flere deltagere havde overnattet på
Rungstedgaard; men mange mødte op

i timerne op til afgang for den første
dags rally. Lige før starten var næsten
alle 63 biler på plads. Mange havde
dog glædet sig til at se John Ventrups
ny-renoverede Phantom II, men den
ville ikke til Rally – den ville hellere
være der hjemme og aflade akkumulatoren i stedet for at lade.
Præcis kl. 11 blev der kaldt til chauffør-

møde hvor Jens Kjærulff og Frans
Goldbach fra arrangørgruppen gav instrukser om de udlagte skilte og andre
detaljer.
Så gik starten, og turen gik ad Strandvejen nordpå. Derefter ad en meget
smuk rute ind over Nordsjælland. En
tur, ad veje som selv de københavnske
deltagere ikke tidligere har kørt på. Alt

bliver jo smukkere i solskin – og denne
dag var ingen undtagelse.
Vi ankom til Frederiksborg Slot i Hillerød, hvor vi kunne parkere i en lang
række på søsiden af slottet. De deltagere, der havde lyst, fik en rundvisning
på Christian IV’s smukke gamle slot.
Når solen skinner er der altid mange
gæster på slottet – denne dag var

ingen undtagelse – så der var mange
anerkendende bemærkninger og
mange spørgsmål om bilerne fra slottets øvrige besøgende.
Efter besøg på slottet og hvil ved slotssøen gik turen videre til Frederiksborgcentret, hvor der var bestilt dejlig frokost.
Efter frokost og kaffe gik turen atter
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Det var tjenere med en noget
aparte påklædning og med
overpomadiseret hår og lidt
for voldsomme bevægelser.

Efter en dejlig frokost
fortalte Brian Mikkelsen – der har siddet i
Folketinget siden 1994
– om sine oplevelser i
det danske ting.
tilbage mod Rungsted. Denne gang
over Lillerød, Kettinge og gennem
Hørsholm.
Hjemme i Rungsted var der tid til
afslapning og spadseretur langs lystbådehavnen overfor. Alle deltagere
havde fået udleveret stemmesedler til
kåringen af de smukkeste biler indenfor de tre kategorier: 1. Førkrigsbiler,
2. Biler fra mellem 1945 og 1970 og 3.
Nyere biler – efter 1970. Pausen blev
benyttet til at vurdere de 63 biler på
nærmere hold, så stemmesedlerne
kunne afleveres til tiden.
Kl.18 var der generalforsamling – et fyldigt referat er tilgængeligt på RREC.dk
hjemmesiden.
To af medlemmerne fra bestyrelsen
var på valg – og ønskede ikke genvalg.
Det betød at Jens Kjærulff og JensGeorg Hansen trådte ud af bestyrelsen
– og i stedet valgtes Frans Goldbach
og Ole Hviid-Nielsen som henholdsvis formand og sekretær i den danske
sektion. Der var efterfølgende flere der
fik ordet for at takke de to bestyrelsesmedlemmer for de mange år, de har
gjort et stort stykke arbejde for klubben.
Kl.20 var der middag på ”Restaurant
Rungstedgaard”
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Trods det faktum at aftenen trak ud til
de små timer, var mange mødt op til
morgenmaden på Rungstedgaard, og
kl.09:30 var der afgang ad Strandvejen mod Københavns centrum. Vejen
gik ad Strandvejen gennem Hellerup
og Østerbro til parkering på pladsen
på kajen ud for Amaliehaven hvor man
ellers ikke ser biler. Men i dagens anledning var der – efter lange forhandlinger – skaffet tilladelse til at holde
der. Der var yderligere skaffet vagter til
at se efter bilerne, så deltagerne roligt
kunne forlade dem og begive sig med
en bestilt rundtursbåd mod Christiansborg. Parkeringsområdet var livligt
besøgt af turister og interesserede københavnere.
Vores båd lagde først til ved Operaen,
hvor to velsyngende operasangere og
en pianist kom om bord, og underholdt
os med populære numre fra operetter
og operaer, mens vi sejlede gennem
Christiansholms Kanal – videre forbi
”Den sorte Diamant” ( Det Kongelige
Bibliotek) – en tur under Lange Bro og

tilbage gennem Frederiksholms Kanal,
hvor der blev lagt til kaj ved Holmens
Kirke.
Nu gik turen til fods videre mod Christiansborg, hvor vi kom gennem sikkerhedssystemerne og blev fulgt op
til Christiansborgs Restaurant, ”Snapstinget”.
Efter en dejlig frokost fortalte Brian
Mikkelsen – der har siddet i Folketinget siden 1994 – om sine oplevelser i det danske ting. Brian Mikkelsen
kender tinget og har været minister i
flere ministerier indtil 2011, hvor hans
parti mistede regeringsmagten – han
er dog stadig medlem af tinget. Adskillige af Brian Mikkelsens anekdoter fik
forsamlingen til at more sig kosteligt
– måske lidt synd for vore udenlandske
gæster, der måske havde lidt vanskeligt ved at fatte de meget danske pointer.
Brian Mikkelsen viste os rundt på ”Borgen”, hvor vi fik set en del af de lokaler,
som vi normalt kun ser i TV.
Ved 15-tiden sejlede båden os tilbage

til bilerne – med en kort afstikker omkring ”Den Lille
Havfrue”.
Tilbage ved bilerne blev vi gjort opmærksomme
på, at bilerne skulle være væk fra kajen inden kl.17.
Der var dog enkelte af vore udenlandske gæster, der
ikke helt havde forstået budskabet, så da de efter en
kort rundtur i København kom tilbage til deres bil –
var der ikke mulighed for at køre ud fra kajen. – efter
nogen forhandling og lidt hjælp fra andre turister,
lykkedes det dog at komme nordpå igen.
Tilbage på Rungstedgaard var der nu pause før Gallamiddagen.
I pausen blev der skiftet til påklædninger der passer
sig til en gallamiddag. Kl.19. samledes vi til en drink
og snacks i hotellets lobby.
En noget speciel tjenerstab tog sig af uddeling af
de lækre snacks og af at få os gelejdet ind til middagen i det tilstødende lokale. Det var tjenere med
en noget aparte påklædning og med overpomadiseret hår og lidt for voldsomme bevægelser. Man
blev hurtigt klar over, at der var tale om en del af
aftenens underholdning. Og det var sjovt og overraskende hele aftenen – man greb sig selv i at sidde
og vente på tjenernes næste gimmick.
Sent på middagen tog den afgående formand ordet
for at tildele årsnåle – og for at uddele priserne for
de smukkeste biler i de tre kategorier.
Prisen for smukkeste bil for perioden før Anden
Verdenskrig blev tildelt Rolf Kuhnke for hans RollsRoyce 20/25 fra 1933. En smuk grøn bil med karosseri
fra Gurney Nutting.
Prisen for smukkeste bil fra perioden 1945 – 1975
blev tildelt Helle og Per Mogensen for deres RollsRoyce Silver Wraith II fra 1951 med karosseri af
H.J.Mulliner. En smuk sort Wraith.
Prisen for biler efter 1975 gik til Jørgen og Karen
Strøjer Hansen for deres Bentley Continental GTS
fra 2008.
Efter prisuddelingen var der igen optræden. De folk
der tidligere var tjenere – var nu en spansk trio –
igen et MEGET muntert indslag – før der var lagt op
til musik og dans resten af aftenen.
Her sluttede det danske forårsrally – men 11 af de
deltagende biler fulgtes lørdag morgen, efter morgenmaden, over Øresundsbron – for at mødes med
vores svenske søsterklub i Malmø.
Der er stor tak til arrangementskommiteen, Frans
Goldbach, Henrik Kjær og Jens Kjærulff for det fantastiske og vellykkede arrangement og så selvfølgelig det gode vejr.
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Rapport från Slottsweekend
7-8 maj 2016
Göran Berg

25 ekipage och 48 deltagare från Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike
och Sverige hängde med på lördag/
söndags-rundan i södra Sverige. För
hälften av deltagarna var det en fortsättning på vår danska systerklubbs
årliga evenemang Forårsrallyt som
traditionsenligt, av någon anledning,
avslutas lördag morgon i Kristi Himmelfärdshelgen. Det kördes i år i Köpenhamn med omnejd, så södra Skåne
låg bra till.
Det började med besök på Söderströmska Automobilmuseet i Malmö
- se separat artikel.
Lunchupphåll följde på Flädie Mat &
Vingård varefter färden gick till Citadellet i Landskrona där vi fick finpar-

kera utefter slottets vallgrav. Guidad
visning ända ner i fängelsehålorna. På
gräsmattan serverades vi laxdelikatesser som Staffan Pålssons Laxbutik
bjöd på.
Dagens slutmål var charmanta Örenäs Slott vid Öresunds strand. Finparkeringen skedde på sluttningen mot
Öresund.
Galamiddagen startade med mingel
på terrassen med fantastisk utsikt
över våra klenoder, Öresund och Ven.
Utsökt Champagne av märket Joseph
Perrier serverades, generöst sponsrat
av vår medlem Christian Söderströms
vinfirma. Efter en god middag bjöds
det upp till dans. Hallavara Stompers
från Bjärehalvön, ett gäng pigga seniora musiker, spelade New Orleans-jazz

Deltagarna kommer särskilt att
minnas det fantastiskt fina vädret
vi hade hela vägen. Då är det angenämt att ordna rally!

så länge vi orkade dansa.
Vi fick även njuta av ett spontant
uppträdande av klubbens egen gitarrvirituos, Miroslav Simic, synnerligen
uppskattat.
Efter frukost söndag morgon bar det
av till Sofiero Slott och finparkering i
trädgården. En utmärkt guide berättade allt vi behövde veta om Sofiero, inte
minst slottets danska anknytningar,
extra intressant för våra grannar i
söder. Efter slottslunch var rallyt till
ända. Deltagarna kommer särskilt att
minnas det fantastiskt fina vädret vi
hade hela vägen. Då är det angenämt
att ordna rally! Tack till Marianne och
Christian Kugelberg och Kenneth Pilo
som hjälpte mig med arrangemangen.

Bild: Birger Lallo
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Jan Segerfeldt

ALLANS BILAR

Framlidne Allan Söderström var en av Sveriges största bilimportörer och han drev Förenade Bil AB i Malmö som främst innehade
generalagenturen för BMW men en tid också för Rolls-Royce, vilket han var väldigt stolt över. Allan var inte bara affärsman och
inte bara intresserad av nya bilar. Han hade också ett sant historiskt bilintresse och under sin tid som företagsledare köpte han
på sig en stort antal fina bilar av olika märken från ca 1900 och
framåt. Naturligtvis blev det extra många intressanta exemplar av
BMW genom tiderna men också Rolls-Royce, Bentley, Bugatti och
många ovanliga märken.
På så sätt byggde han upp en för svenska förhållanden unik privat
bilsamling. Han önskade sig inget trist museum av dammiga stillastående objekt, så hans samling kom att bestå av bilar som sköts

MYSTERIUM?
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Bland de fina bilarna i Allan Söderströms imponerande samling,
varav ett tiotal är Rolls-Royce, stod längst in och något undanskymd en hollandsregistrerad Rolls-Royce, en ljusblå och mörkblå
vänsterstyrd saloon med fyra dörrar. Karosseriet är gjort av Park
Ward. Det var först när jag kom hem efteråt och studerade litteraturen som jag insåg att detta måste vara en Phantom II Continental. Jag skulle naturligtvis ha konsulterat chassiplåten som sitter
placerat under torpeden i kupén men jag hade fullt schå med att
försöka ta en bra bild i det trånga utrymmet så jag missade det.
Alltså vet jag inte chassinumret, så nu tvingas jag bara spekulera.
Min teori är att det är en av de otroligt få vänsterstyrda Phantom
II Continental som byggdes i England direkt för den amerikanska
marknaden. Det byggdes bara två med chassinummer AJS (AJS 256
och AJS 286, den senare såldes till H L Wessel i Danmark) och tre
med AMS (AMS 207, AMS 208 och AMS 209). Bara en AMS gick till
USA medan de andra två gick till Schweiz respektive Spanien. Det

fortlöpande och hålls igång. Många bilar är renoverade till nyskick
medan andra är mer autentiskt bruksmässiga. I samlingen ingår
också ett stort antal äldre motorcyklar och ett fint bibliotek. Någon gång emellanåt men relativt sällan tillåts grupper av nyfikna
besökare att få se vad han har samlat i sina diskreta fabrikslokaler
i Malmös utkant.
I samband med RREC:s weekendrally i maj fick vi tillfälle att komma in och titta i en av byggnaderna där dyrgriparna förvaras. Här
fick man en känsla av att man gick runt i ett privat bilgarage, vilket
det ju i princip också är, och inte något bilmuseum. Man kunde
röra sig helt fritt utan några besvärande avspärrningar och om
man ville så fanns det möjlighet att undersöka specifika bilar litet
närmare (se men inte röra förstås!).
är bara AMS 208 som är en close coupled saloon från Park Ward.
Den såldes ny till Mr A Y Cowen i Concord, Massachusetts i mars
1932. Det finns en originalbild av AMS 208 i boken om Rolls-Royce
Phantom II Continental av Raymond Gentile. Om det är denna bil
som finns i Allan Söderströms samling så är den fantastiskt väl
bevarad i sitt originalutförande. Jag skulle naturligtvis ha frågat
om bilen när jag var där men ...
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TJOLÖHOLM
CLASSIC MOTOR 2016
Jan Segerfeldt

Det är extremt ovanligt med CricklewoodBentleys i Sverige och
de flesta som finns här
idag har kommit över
från England för 40-50
år sedan när de var
relativt överkomliga(!).
Royce Silver Wraith med Freestone
and Webbkarosseri som vi skriev om
i Bulletinen nr 1 2016 nu något överraskande har gått tillbaka till England,
vilket känns väldigt synd på en så unik
bil. Magnus nyförvärv är också en helt
unik bil med en minst lika intressant
design. Man kan säga att den liknar en
Phantom II Continental utan att vara
det, det vill säga den har det normallånga Phantom II-chassiet men karosstypen är väldigt mycket ”Continentalisk”. Vi får hoppas att Magus behåller
den här bilen litet längre än den föregående, så vi hinner bekanta oss med
den ordentligt.

Helt i enlighet med gammal god tradition så deltog RREC
Svenska sektionen bland de svenska märkesklubbarna som
ställde ut på Tjolöholm även i år. Flera deltagare hade föranmält sig till vår monter och ännu fler infann sig på själva dagen
för utställningen. På söndag morgon verkade vädret lovande.
Det kunde nog bli många deltagande bilar och besökare en
sådan här dag. Normalt kommer ca 1 300 bilar av alla kategorier, så RREC:s lilla avdelning utgör bara en bråkdel härav
- men den märks desto mer!
En som hade förstått att det är smart
att komma tidigt före den stora rusningen, var en av våra nya medlemmar, Christina Thörnquist Bolg, med
sin Bentley Continental GTC från 2007,
en svart cabriolet som fick stå med
tygsuffletten nedfälld under hela dagen, så man tydligt kunde se också den
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fina ljusa skinninredningen.
Ytterligare en Bentleyägare som har
varit här flera gånger var Björn Sundqvist. Hans Bentley R-type Standard
Steel saloon har 1952 som registreringsnummer och betecknar bilens årgång men faktiskt även ägarens! Ännu
en Bentley hade kommit långväga från

Ulricehamn. Kjell Lind visade upp sitt
nyförvärv, en Bentley 3 litre Speed Model (Red Label) från 1926 med sportigt
touring originalkarosseri från Vanden
Plas, en bil som har funnits i Sverige
ända sedan 1960-talet i den inom AHK
kända Örebrofamiljen Hedbergs ägo.
Det är extremt ovanligt med Cricklewood-Bentleys i Sverige och de flesta
som finns här idag har kommit över
från England för 40-50 år sedan när de
var relativt överkomliga(!).
En enda deltagande Rolls-Royce blev
det den här gången - men vilken bil!
Magnus Hellman visade för första
gången upp sin nyligen till Sverige intagna Phantom II Limousine 1934 från
Gurney Nutting (chassinummer135RY).
Det innebär att hans tidigare Rolls-

Den kände bloggaren men numera
webansvarig för den svenska bilnostalgitidningen Klassiker, Mårten Carlsson,
kör flera olika bilar men hans senaste
bil är en Bentley Continental R 1994.
Det är tydligt att här är en man med
ett stort intresse av bilar i allmänhet
och Rolls-Royce och Bentley i synnerhet! Mårten hade skapat en helt egen
monter på Tjolöholm där han visade
alla sina fyra bilar tillsammans.
Bland övriga utställare syntes också
Dan Sverneborn med en Bentley S1
Standard Steel saloon från 1959 chassi
nummer B75GD. Dan brukar annars
dyka upp med sin egenkonstruerade
Bentley Special som alltid väcker stor
uppmärksamhet var den kommer.
Nu håller han i hemlighet på med att
bygga ännu en specialare och det ska
bli en kopia av Bentleyracerbilen Old
No 1 men enligt Dans recept byggd
på ett S1-chassi från 1956, som säkert
kommer att bli något av det häftigaste i Bentley som har rullat i vårt land.
Vänta och se under 2017!
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Årsmöte med rally
i Sigtuna 10-12 juni 2016
Rune Johansson

Calle svarade med
glimten i ögat och
avslöjade sensationella och pikanta
detaljer från en preskriberad tidsperiod
av majestätets liv.
der gårdsgrus! Calle glömde att tunga
bilar med stora rattutslag lätt gräver
sig ner till hårdare lager. Åtskilliga av
oss gjorde fina fynd i rullstensåsarna
i form av handsmidda spikar, kanske
ända från byggtiden av slottet? Vi kom
undan med blotta förskräckelsen - det
vill säga däcken klarade utmaningen.

Efter incheckning och fördelning av
rallyskyltar samt -information vidtog
rundvandring för de som så önskade.
Inom Stiftelsen finns så vitt skilda
inslag som landets största privatbibliotek med omfattande klippsamling
och en anläggning för meditation. De
flesta av oss provade på en kortversion
av det senare. Vi kom ut som helt nya
människor?!
Ett spännande återbesök gjordes av
oss uppe i det berömda tornrummet.
Det såg precis likadant ut som vid alla
mina besök under 60-talet, då mycket
kunskap inhämtades inför skrivningar.
Man fick tävla om utrymme med Lars
Widding och Bo Setterlind; båda trogna Stiftelsebesökare. Hela manuskriptet till Widdings bok ”På ryttmästarns
tid” låg ibland utbrett på bordet.
Så följde grillmiddag. Till och med en
så professionell RREC-medlem som
Stefan Norén (ägare till Hotel Skansen på Öland) berömde grillmästarna.
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”Bättre kan det inte bli”, tyckte Stefan.
Miljön bidrog också, även om vädret
just då inte tillät att vi åt utomhus.
Programmet för lördagen inkluderade
besök på tre slott. Wenngarn är välkänt bland teknologer. Det var där man
hamnade om man läste för lite och
drack för mycket. Vi sjöng ofta sången
om Wenngarn på gaskerna. Men så
vitt känt hamnade ingen av oss där.
Nu ser det annorlunda ut på platsen.
Alkoholistanstalten har omvandlats
till ett smakfullt hotell och en allmän,
imponerande uppryckning av anläggningen har skett på ganska få år. Just
för dagen den 11 juni var det intensiv
verksamhet på Wenngarn. En jättelik
träff för orienterare innebar att de stora parkeringsplatserna var knökfulla.
Flera bilister noterade avundsjukt att
restriktioner beträffande körvägar och
parkering inte gällde oss. Vi lyfte bort
en tung kedja, och vips: Elegant parkering framför huvudingången till slottet öppnades. Fred Blomberg, Sigtuna

Stads officielle guide sedan många år,
är även guide på Wenngarn. Vi fick av
Fred en omfattande guidning såväl
utom- som inomhus.

Calle gav en livfull skildring av slottets
historia och berättade om dagens vedermödor att sköta det mer än 2 000
ha stora godset. Han gick även in på
den verksamhet, som pågick utanför
slottets närmaste domäner i form av
äggproduktion. Någon oblyg deltagare frågade om de två åren som rumskamrat med kronprinsen på Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk.
Calle svarade med glimten i ögat och
avslöjade sensationella och pikanta
detaljer från en preskriberad tidsperiod av majestätets liv.

Innan vi återvände till Stiftelsen paradkörde vi i centrala Sigtuna. Tyvärr
hade turistbyrån slarvat med utlovad
marknadsföring av händelsen, varför
yrvakna sigtunabor och besökande
såg på oss med en blandning av överraskning och beundran.
Ägaren till Sjöö Slott, Calle Banér, deltog från lunchen på Stiftelsen och åkte
i undertecknads bil resten av dagen.
Vid rekandet för rallyt under hösten
2015 besöktes slottet. Vi beräknade
rätt noggrant hur bilarna skulle få
plats, hur många här, hur många där,
hur vi skulle backa osv. Grusgången
var vid det tillfället hård och lätt att
köra på. Inför den stora dagen 11 juni
slog Calle på stort: Fram med stora
lastbilen, frontlastaren och stora järnkrattan. Och på med hiskeliga mäng-
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Så bar det av till Skokloster. Ätten von
Essen ägde detta praktfulla barockslott sedan 1930 efter att ätten Brahe
i många generationer varit ägare. Rutger Fredrik von Essen gav upp 1967 och
avyttrade slottet till svenska staten
för 25 miljoner kronor. Sedan dess har
det nästan ständigt renoverats. De gigantiska summor man talar om visar
med eftertryck varför det ej längre var
möjligt att behålla slottet som privatpalats. Vårt besök var inget undantag
vad avser renovering: Väldiga byggnadsställningar var resta. De verkade
vara samma som de jag såg vid besöken i oktober 2015 och april 2016....
Visningen ombesörjdes av tre guider
med varsin grupp. Efteråt konstate-
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rade vi att vi sett väldigt olika delar av
slottet. Så vill man se mer av samlingen på 50 000 föremål måste man vara
på plats flera dagar och även hänga
med olika guider i aktion! (Kanske guiderna var extra hänsynsfulla så att de
tre grupperna ej störde varandra?)
Så bar det i väg tillbaka till Stiftelsen
i egen takt. Alla kunde koppla av en
kort stund innan festmiddagen.
Ett tämligen unisont omdöme om
maten var: Superbt! Trots att min hustru Bitthe och jag var ”skyldiga” till valet av meny hade vi svårt att ta åt oss.
Inte ens vi visste nämligen att Stiftelsen numera ligger på en så hög kulinarisk nivå. Och ändå har vi sprungit där
sedan tonåren.

Efterföljande dag, den 12 juni, inleddes med traditionsenligt årsmöte.
Från gamla styrelsen avgick Per Östlund (vice ordf), Kai Adolfsson (kassör),
Christer Byhr (ledamot och layoutansvarig) samt Rolf Eriksson (suppleant). Dessa avtackades på middagen
kvällen före samt på hemsidan. Nya
i styrelsen invaldes, nämligen Lars
Bergman (kassör) och Hans Örming
(ledamot). Övriga funktioner är oförändrade.
Avslutningsvis genomförde undertecknad en visning av Sigtunaskolan
Humanistiska Läroverket (SSHL) för de
som anmält intresse. Därefter bar det
iväg hemåt, i egen takt.
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Service - Renovering - Reservdelar - Försäljning

ETT STORT ANTAL ROLLS-ROYCE/BENTLEY TILL SALU

DERBY BENTLEY MOTOR HELRENOVERING

Indsigt styrker afkastet i Sydinvest HøjrenteLande

TRÄ OCH SKINNARBETEN AV HÖSTA KVALITET

NY VERKSTAD UNDER STÄNDIG UTVECKLING

ROHDINS AUTOMOBILE SERVICE

BERNT HANSENS EFTF.

Vi är specialister inom Service, Reparationer och renovering av
klassiska bilar, och erkända leverantörer av reservdelar.
Vi utför beställningsarbeten på alla sorters Vintage och Luxury
fordon, men är specialiserade på Rolls-Royce och Bentley.

Vi har overtaget alle aktiviteter fra det velrenommerede
specialværksted igennem 52 år, Bernt Hansen i Rødovre – nu under
navnet Bernt Hansens Eftf.

Vi utför renoveringar på alla sorters bilar oberoende av märke eller
ålder, till den nivå som kunden och vi kommer överens om.
Vi säljer alla typer av Lyx, sport och entusiastbilar med focus på
Rolls-Royce och Bentley. Vi kan också förmedla försäljning av
din klassiker. Kontakta oss.
Vi har ett stort utbud av karosseridelar till Rolls-Royce och Bentley
modeller 1947-1985. Vi har också ekonomiplåt.
Kontakta oss för information.
Rohdins har ett av världens största reservdelslager utanför England.
Vi har ett stort utbud av tillbehör och accessoirer till dig eller din
Rolls-Royce / Bentley.

Vi er flyttet til nye og større lokaler på 1000m2 og teamet af erfarne
mekanikere er flyttet med, så vi sikrer service og reparation på højt
niveau. Vi har ekspertisen samlet på ét sted og råder over samtlige
specialmanualer, testapparater og specialværktøj, som gør at vi kan
løse komplekse reparationer.
Kig ind og hør meget mere om, hvad vi kan tilbyde. For os er hver
eneste bil, vi får i hænderne, noget helt særligt.
Kom med udfordringen – så løser vi det. Her går ekspertise, viden
og engagement hånd ihånd, så du kan være tryg, når du afleverer
din bil hos os.
Medejer af Bernt Hansens Eftf., Henrik Frederiksen er fra 1. januar
2016 ny ejer af det mere end 30 år gamle speciælversted for
Rolls-Royce og Bentley, Rhodins Automobile Service AB.

Tel: Sverige
+46 (0)520-108 06/96
Tel: Danmark
+45 44 91 00 11
Rohdins Automobile Service AB, Industrigatan 7,
46137 Trollhättan, info@rohdins.se, www.rohdins.se

Bernt Hansens eftf. APS, Erhvervsvej 30, 2610 Rødovre
bernthansen@bernthansen.dk, www.bernthansen.dk

Sydinvest var blandt de første i
Danmark til at lancere en højrentelande afdeling, og i dag har vi mere
end 16 års erfaring på området.

betyder, at mange investorer fortsat
er interesserede i de lidt mere risiko
fyldte investeringer. Det er godt nyt
for højrentelandeobligationer.

Statsobligationer fra lande i Øst
europa, Asien, Latinamerika, Afrika
og Mellemøsten giver ofte en højere
rente end obligationer fra modne
markeder som USA, Europa og
Japan. Det gør dem interessante for
investorer.

Selvom økonomierne i nogle høj
rentelande er meget afhængige af
olieeksport, er de offentlige finanser
og gældssituationen i mange andre
højrentelande i anderledes god for
fatning – også bedre end i mange
modne lande. Derfor er forventnin
gerne til højrentelande stadig høje
på trods af uroen om prisen på olie.

Der er stadig en høj rente at hente
på obligationer fra højrentelande,
også selvom denne type obliga
tioner har været under pres de
seneste tre år. I 2016 har Sydinvest
HøjrenteLande givet et afkast på
12,0 %*), hvilket er bedre end marke
det. Det er også væsentligt højere
end afkastet på eksempelvis danske
obligationer.
Højere rente tiltrækker investorer
På de modne markeder fortsætter
renten med at være rekordlav. Det

Mere information
Der er høj risiko forbundet med
investering i Sydinvest Højrente
Lande, og afkastet i afdelingen kan
blive negativt. Derfor bør du tale
med din rådgiver, inden du investerer.
Vi anbefaler, at du læser mere om
investeringen på www.opsparing.nu.
Her finder du også prospekt og
Central Investorinformation. Som

investor skal du være opmærksom

på, at højrentelande ikke har de
samme etiske standarder, som vi
normalt forventer herhjemme.
Læs mere på opsparing.nu

Værdiudvikling af 100 kr.
i Sydinvest HøjrenteLande*)
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*) Pr. 1. august 2016. Sydinvest HøjrenteLande har de
seneste 5 år givet et afkast på 26,8 %. Historiske afkast
er ingen garanti for fremtidige afkast.

Temakväll
Rolls-Royce och
Bentley

AHK Uppsala vid Ulva Kvarn,
Tisdag 9 aug 2016

AHK Uppsala har under sommaren bilträffar varje tisdag
och då ofta med ett tema. Denna gång var det Rolls-Royce
och Bentley som fick parkera på ”hyllan”.Det kom färre bilar än som är vanligt. Det var väl vädret som betraktades
som osäkert. Vi klarade oss från regnet men blev kompenserade med att det var blåsigt.
Tio Rolls-Royce och Bentley kom och det väckte stor nyfikenhet. Frågorna om bilarna var många. Några motorhuvar öppnades trots ”plomberingen”.
Detta är en trevlig bilträff, därför att det brukar komma
många bilar av varierande slag. Nu ser vi fram emot att
AHK Uppsala arrangerar en ny temadag för oss 2017.
Vid penna o kamera
Roberth Nironen
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FLYING IRISH RALLY
2016 VannHotel i Lysekil 13 -16 augusti

”Det var en solig morgon i norra Bohuslän” för att tolka
Taubes visa! Ja, solen sken över Gullmarsfjorden och det var
dags för våra vänner från irländska sektionen att landa på
Rygge flygplats i Norge.
Plats på bussen som skulle möta tog Lars Nord, som välkomnande värd, i sällskap av James Black (som anlände
kvällen innan med bil via ett rally i Tyskland), som i sin tur
välkomnade sina landsmän. Allt var bokat och klart för ankomsten, då mobilen ringer och Lars säger: ”Houston, we
have a problem” - bussen hade gått sönder och alla var
strandade strax utanför Sarpsborg. Lyckligtvis så hände det
i närheten av en restaurant, där det snabbt kunde serveras
en lunch för alla på bussen! Ersättningsbuss blev tillkallad
men blev mycket fördröjd, så ankomsten till Vann hotell
blev en halvtimme innan midddagen. Nåja, det var bara att
skjuta på allt och så kunde vi äntligen hälsa våra vänner välkomna till ett återseende och rally i Sverige!
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Måndag morgon, prick (nästan) kl. 9 så satte vi av i konvoj
för att köra genom Dalslandsskogarna till Ed och Mooseranchen strax utanför, som drivs och ägs av Tomas och Conny Mossberg. Kaffe och kaka efter körningen smakade och
sedan var det dags att möta skogens kung, Elkvis, Hälge och
hans vänner. Har man aldrig varit i närkontakt med denna
jätte så är det mötet en aning speciellt! Irländarna tyckte det var magiskt och vi fick alla ställa upp på en massa
gruppfoton med älgarna i bakgrunden.
Detta gjort, så var det dags att fortsätta vår färd genom
Dalsland, ett kort stopp gjordes vid Norebyns Café, där
Jadwiga Johansson gav ut små kakpåsar att ha på vägen.
Ganska lustigt såg det nog ut, när alla 17 bilarna defilerade
förbi entrén och vidare ut på körvägen igen! Reporter från
lokal tidningen Dalslänningen var på plats och förevigade
stunden!

Vid Baldersnäs Herrgård parkerades det ”fint” utanför
byggnaden och sedan bjöds det på lunch ute på terrassen,
då vädret var på topp!
Efter god mat och dryck så var det dags för vidare färd mot
Håverud, genom Dals-Långed och Tisselskog in på den i
motorsammanhang välkända (ökända) Brudfjällsvägen,
som sätter både förare och fordon på prov! Vi kom i alla

fall fram till Håverud och Akvedukten. Vi hade fått lov att
parkera utefter kanalkanten vid Brasseriet och orsakade
lite uppståndelse bland flanörerna och cafégästerna med
dessa glänsande bilars närvaro. En reporter från Melleruds
Nyheter dök upp och passade på att prata med ordföranden Rune Johansson och Clifford Hellzén (instignatören av
svenska sektionens bildande).
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Vad gör man mitt i skogen?
Jo, man letar upp en bondgård
och chockar bondmoran med
att säga: kan det dukas upp för
lunch för 54 personer?
Knud Pedersens RR 20 HP från 1929 visades stort intresse
och hamnde med all rätt på tidningens framsida! Framåt
eftermiddagen var det så dags att dra sig tillbaka till hotellet och kvällens clou: Vikinga afton!
Glöm bort finkläderna, här var det säck och hornprydda
hjälmar och svärd som gällde och oj, vilken stämning det
blev när vi blev insläppta i det dunkla rummet med toner
av dov Vikinga musik! När alla funnit sin plats vid borden,
som var dukade med säckväv, kniv och tallrik, samt mat
uppträtt på spett,var det dags att börja kalasa. Stämningen
steg ännu mer när vår musiker för kvällen Dick Johansson
drog igång sin repertoar! Vilken kväll! Eventuellt tog även
den slut och lugnet lade sig på Vann!
Morgonen därpå, måndagen, med lite senare start, drog
vi iväg i konvoj med slut mål Trollhättan och Rohdins. Men
varför ta den raka vägen när man kan köra skogsstigar? Så
blev det., tills vi plötsligt hörde Knud tuta och bilen stannade! Slut på soppan! Vad gör man mitt i skogen? Jo, man letar upp en bondgård och chockar bondmoran med att säga:
kan det dukas upp för lunch för 54 personer? I sann James
Black-anda. Skämt åtsido, det visade sig att det fanns bensin på gården och den hjälpsamme bonden fyllde på Knuds
bil så att färden kunde fortsätta – dock innebar detta ofrivilliga stopp att Anders Rohdins tidsprogram sprack, men
trots allt så hann vi klämma in både guidning av verkstaden och lunch innan vi fortsatte, med Anders och Carina i
spetsen, till Trollhättefallen som öppnades kl. 15 och oj, vilket tryck! Även här dök reportrar upp från Trollhättans Tidning för att ta kort på de fina bilarna. Det var ju 17 st från
1929 fram till 2004 års modell.
Det var nu sista kvällen och vi återvände till hotellet för farväl-middag med våra vänner, som skulle upp i den okristliga
tiden av kl. 4 på morgonen för att bussas tillbaka till Rygge
och flyget till Dublin. Middagen blev betydligt lugnare den
här kvällen än föregående. Tal och vackra ord sades både av
ordföranden Joe Clark och Rune Johansson, även Lars Nord
som värd för återbesöket, fick ett ord med i laget. Det hanns
med att fira Pat McAvearys födelsedag också!
Allt som allt så var det en trevlig och livligt härlig week-end
med våra vänner från Irland! Vem vet, kanske en tradition
har startats och det blir åter ett besök på den gröna ön av
svenska sektionen?
Vid anteckningsblocket/pennan
Mona-Lisa Illingworth
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DONNAS
RAPPORT
Av Donna Channing, RREC Irish section
(Översättning: Jan Segerfeldt)

Efter succén med Swedish Flying rally till Irland förra året, så
flög nu vi, några medlemmar i den irländska sektionen, till
Sverige (via Norge) den 13 augusti. Vi möttes av Lars Nord
från svenska sektionen, som hade en väntande buss för att
ta oss till Vann Hotell 90 minuter bort. Nåväl, nu lyckades vi
faktiskt inte riktigt ta oss ända fram till Sverige till en början, för bussen vägrade fortsätta när vi hade bara en kort
bit kvar till svenska gränsen. Som tur var låg det ett hotell
inom promenadavstånd och där lyckades de organisera en
spontan lunch för 38 personer på stubinen! Så väntetiden
innan ersättningsbussen kom blev helt okej. Vi kom fram
till vårt hotell i tid för välkomstdrinkarna och här kunde vi
nu väcka nytt liv i vår vänskap 60 medlemmar emellan i
våra två sektioner innan det var dags för middag.
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Söndag morgon och de grå skyarna från gårdagen hade försvunnit helt. Vi hälsades av en vacker molnfri himmel vid
soluppgången. De irländska medlemmarna hittade snart
sina tilldelade platser i de svenska bilarna och precis efter
klockan 9.00 for vi iväg mot Dalslands Moose Ranch som
låg en timma framför oss. Färden gick längs jämna och fina
vägar kantade av skog och insjöar. Vid ett tillfälle svängde ledarbilen in på en parkering vid en restaurang där en
kvinna bar en bricka med hembakade biskvier till oss, så vi
körde in, tog emot våra kakor och körde sedan tillbaka ut på
vägen igen! Det här hade förstås ordnats i förväg av MonaLisa, som kände personerna som ägde stället.
Vid Moose Ranch fick vi kaffe och kaka innan vårt möte med
några ståtliga älgar. De verkade snälla bara man bjöd dem
på godis. De manliga deltagarna i vår grupp var angelägna
om att samla ihop alla deltagande damer i ett avskilt bås
bredvid älgarna. Syftet sas vara att ta ett gruppfoto men
jag tror att det främst var själva invallandet som roade
dem. Fotograferandet tog sin tid för det visade sig hela tiden dyka upp ytterligare någon som inte hade kommit med
vid första försöket. ”Apple” (Mr Nooten-Boom) var den sista
som leddes in och verkade väldigt nöjd med att få göra damerna sällskap.
Det var bara en kort åktur till lunchen som serverades på
Baldersnäs Herrgård, denna ståndsmässiga gamla byggnad som nu har blivit restaurang. Vi åt en smaklig lunch
vid långbord som dukats upp ute på terrassen invid vackert
färggranna blomsterarrangemang. När en av damerna höll
på att svimma av värmen, tillverkade Lars-Magnus helt sonika en hatt av en servett från brödkorgen, varefter damen
kunde fortsätta att avnjuta sin lunch i lugn och ro!
Sista anhalten på dagens resa var Håverud för att närmare
studera den berömda akvedukten och bron vilka utgör en
ingenjörskonstens triumf. Men damerna (och några herrar
också för den delen) tyckte nog att de små butikerna och
kaféerna var en smula mer intressanta och glassaffären
fullkomligt belägrades av våra medlemmar.

Bild: Ttela

På vägen tillbaka till hotellet spanade alla irländska resenärer in varenda bostadsbyggnad som passerades efter
tecken på arbetande Husqvarna gräsklippningsrobotar, eftersom den fick pris som var först med att upptäcka en sådan. Turligt nog för den som hade instiftat priset, så var hon
också den första att få syn på en robot - vilket var nog så bra
för hon hade inte förberett något förstapris till vinnaren!

staden och bjöd på lunch innan konvojen leddes ner mot
Trollhättefallen där dammluckorna öppnades, detta sagolika spektakel när tusentals ton vatten släpptes på från tre
dammluckor och stormade ner för den steniga flodbäddssluttningen. När vi så småningom hade lyckats stänga våra
häpna munnar, klev vi in i bilarna igen och återvände till
vårt hotell för avskedsmiddagen.

Derek och Mona-Lisa rådde oss att inte bära Prada eller lilla
Chaneldräkten på Vikingnatten och vi förstod snart varför,
när vi tilldelades säck/repbälte/plastsvärd med slida och
hornförsedda hjälmar. Skräddarsydd elegans eller ej, vi intog våra platser och upptäckte att vi bara fått var sin kniv
att äta med men varken gaffel eller sked. Detta föranledde
flera av oss att släppa loss vår inneboende viking och vårt
uppträdande blev inte längre lika välpolerat. Musikern/
sångaren/kompositören Dick Johansson stod för kvällens
underhållning och det dröjde inte länge förrän vi vikingar
började dansa och skråla. Dick hade inget emot att överlåta
mikrofonen till åtskilliga medlemmar som faktiskt sjöng
förhållandevis bra (särskilt tack till Pat McAreavey!)

Det blev några korta tal av såväl den svenske som den irländske ordföranden och härefter ett par överraskningar i
form av ett par som firade sin bröllopsdag och en annan
som fyllde år. Några medlemmar hade i förväg kommit
överens med hotellet om att ordna med tårta, tomtebloss
och skumpa för de lyckliga jubilarerna. En verkligt härlig
kväll som inte hindrade en del medlemmar från att fortsätta firandet långt in på natten trots att det stundade en tidig
hemfärd redan kl 03.45 med avgående buss till flygplatsen.
Hotellet försåg de irländska deltagarna, som vid det här laget hade lugnat ner sig betydligt i sitt uppträdande, med
frukostpåsar medan de väntade på bussen så här mitt i natten!

Måndag morgon inleddes med en senarelagd start, tack
och lov! Vi körde till Trollhättan i konvoj (alla utom de fem i
den irländska sektionen som lånade en Bentley och gjorde
en avstickare till Tanumshede för att göra vissa inköp). Anders Rohdin gav oss en givande tur runt egendomen/verk-

En verkligen utmärkt weekend tack vare den irländska och
den svenska sektionens gemensamma ansträngningar och
ett särskilt tack till Lars Nord, Derek och Mona-Lisa Illingworth. Tack också till vår sponsor, Rohdins Automobil Service AB.
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CHARMEN
HOS EN 20 HP

Jan Segerfeldt

tt vanligt sätt att framhålla
styrkan i företagets produkter är att
publicera en ”oberoende” testrapport från en stor motortidning, förutsatt att den är något så när positivt
inställd till den testade produkten
ifråga. Idag är det inte ovanligt att en
bilmodell sågas helt av kritikerna, om
det är befogat. Förr i tiden gjorde man
aldrig något så oförskämt, i vart fall
inte i engelska media. Det som skrevs
var nästan alltid bara positivt. Det
som eventuellt kunde antyda viss kritik fick man läsa mellan raderna. Det
var inte det som nämndes i texten
som var mest intressant utan i stället det som inte nämndes! På så sätt
framstod kritiken inte som uppenbar
och tidningens redaktion stötte sig
inte med bilföretaget, vars annonser
man gärna publicerade mot god betalning.
Den idag närmast okända engelska
motortidningen The Motor-Owner
gjorde i sitt nummer för juni 1925 en
test av en Rolls-Royce 20 HP. RollsRoyce Motors måste ha tyckt att artikeln framställde deras 20 HP i positiv
dager, eftersom man omedelbart publicerade en särskild reprint av den i
form av en trycksak i eget namn som
komplement till den ordinarie mer
omfattande
försäljningskatalogen
för 20 HP. Det fina med artikeln är att
den på ett så härligt sätt förmedlar till
oss känslan av hur det var att färdas
i en öppen liten lyxbil på dammiga
grusvägar för över 90 år sedan, med
herrskapet bekvämt placerade och
varmt instoppade i det omslutande
baksätet och med chauffören i sin
strikta uniform där fram flankerad av
en företrädare för tjänstefolket. Även
om bilens ägare satt bakom sin egen
vindruta så kan man föreställa sig hur
kallt och dragigt det måste ha varit
att färdas med bil på den tiden då bilar fortfarande ofta var öppna, oavsett
om det var en enkel T-Ford eller som
här en dyr Rolls-Royce. Man kan ana
av bilderna att naturen ännu inte har
ställt om till den varmare årstiden, eftersom träden ser kala ut och luften
verkar disig och fuktig. Typiskt engelskt vinterklimat alltså, eller svenskt
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klubbrallyväder om man så vill!
Det är inte alls säkert att Rolls-Royce
Ltd på något sätt medverkade vid det
utförda reportaget. Kanske ställde de
inte heller den aktuella bilen till testlagets förfogande. Snarare är det antagligt att det var bilens privata ägare
som medverkade vid körningen med
testbilen. Det har numera framkommit att bilen som artikeln handlar
om är 20 HP med chassi nr 46G9, en
typisk Barker open tourer, vars förste
ägare var en C R Scott. Kan det vara
han som sitter i bilens baksäte vid
testet? Märkligt är att 46G9 är en av
de första 20 HP som gjordes och av
årsmodell 1922-23. Den var alltså redan ett par år gammal när den testades av The Motor-Owner. Det betyder också att den bara hade bromsar
på bakhjulen, för det var först 1924
som möjligheten att utrusta en 20
HP med fyrhjulsbromsar erbjöds mot
ett tillägg av £ 85 (se det viktiga tillkännagivandet från Rolls-Royce, som
upptar en sida av försäljningsfoldern
från 1925). 46G9 finns idag upptagen
i RREC:s databas som 1923 års 20 HP
Barker tourer men någon känd ägare
anges inte. Tydligen har ett motorbyte ägt rum någon gång under bilens
levnad för originalet Engine No G190
har senare ersatts av No G1374. Även
om RREC kände till bilen vid dess införande i registret så verkar det osäkert
var den kan finnas idag.
The Motor-Owner inleder sin artikel
med att citera ett stycke av den berömda engelska poeten John Milton
(1608-1674, mest känd för verket Paradise lost från 1667):
”Men nu blir mitt uppdrag smidigt
genomfört,
Jag kan rymma, eller jag kan springa,
Snabbt till jordens gröna ände,
Där det välvda himlavalvet sakta viker
av.”
Bekvämlighet, hög effekt och fart är
tre värdefulla egenskaper som utmärker en lovvärd bil. Tänk på skönheten
hos Venus, kraften och styrkan hos
Hercules och hastigheten hos Merkurius. Försök visualisera en vacker och
utsökt blandning av dessa tre nämnda egenskaper i form av ren och blänkande metall, och du har fått fram
en del av den oemotståndliga charm
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som en Rolls-Royce 20 HP långfärdsvagn utstrålar.
Bilens klart attraktiva linjer, tillförlitliga prestanda, ljudlöshet, rofyllda rörelser och lyxbetonade bekvämlighet,
alla dessa kvaliteter gör dess ägare
nöjd och stolt. Föreställ dig dessa utmärkta kvaliteter hos en produkt från
Rolls-Royce, för ingen penna kan beskriva dem helt adekvat, här fordras
att man upplever dem personligen i
verkligheten.
Vi fick ett sådant lyckligt tillfälle nyligen och i det följande ska vi försöka
återge hur vi själva har upplevt prestandan hos denna Rolls-Royce 20 HP.
Så fort bilen börjar röra sig framåt slås
vi av hur perfekt smidigt och lätt bilen
rattas och vi upplever en total avsaknad av onödigt oljud. När vi har lagt i
högsta växeln börjar hastigmätarnålen krypa uppåt - 30, 40, 50, 55 och
snart utan några åthävor från föraren,
bara lugna och mjuka rörelser, kan 60
mph-strecket uppvaktas och kyssas!
Att bestiga berg är också en mycket
trivsam syssla. Det var fullt möjligt att
klara Dashwood Hill-backen på högsta
växeln (trean) med fem passagerare
i bilen, vilket vi anser vara en alldeles
enastående prestation, men det skulle
förstås ha gått fortare om vi i stället
hade växlat ner till tvåan. Bilens allmänna kraft och livlighet (acceleratio-

Rolls-Royce 20 HP 46G9 1922-23 har stannat tillfälligt för fotografering utanför godset Stanton Harcourt. Det var här uppe i
tornet byggt 1470-71 som författaren Alexander Pope (1688-1744) bodde 1718, när han slutförde sin översättning till engelska
av femte volymen av den grekiske diktaren Homeros Illiaden och Odysséen (ca 800 f kr). Tornet på Stanton Harcourt fick långt
senare namnet Pope´s Tower. (Motorjournalisten på The Motor-Owner måste ha varit gediget litterärt bevandrad, som lyckades klämma in alla dessa skönlitterära referenser i en bilartikel!)
nen är något av bilens största charm)
kombinerat med bilens uttalade stadighet vid höga farter ger en känsla
av ”Big Brother 45” (oklart vad artikelförfattaren åsyftar med detta begrepp
men det är definitivt inte avsnitt 45
av TV-programmet, men kanske 20
HP:s storebror 45 HP - New Phantom?
Red anm) medan man å andra sidan
upplever en absolut trygghet genom
dess kraftfulla bromsar. Bromsförmå-

32

gan är mycket effektiv. Faktum är att
bromsmekanismen hos Rolls-Royce 20
HP är så anmärkningsvärt effektiv att
det är närmast kusligt.
Passagerarnas komfort är av exklusiv
Rolls-Roycekvalitet, helt enkelt lyxig,
med mjuka, fylliga säten, behagligt
bakåtlutande ryggstöd och massor
med benutrymme, så resandet blir ett
rent nöje.
Genom det justerbara kylargallret

uppnår motorn den mest effektiva
arbetstemperaturen i alla situationer.
Flera andra intressanta tekniska egenskaper illustreras av de medföljande
teckningarna.
Med sitt behagfulla utseende, mycket
fascinerande köregenskaper och därtill
högst bekväm att åka i, är Rolls-Royce
20 HP en bil med utsökt charm. Man
känner stolthet över att den är tillverkad i England.
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Dennis Pilling & Son påbörjade
jobbet 1993 helt enligt beställarens
önskemål. Den design de redan
hade kommit överens om var inte
någon exakt kopia av en tidigare
Bentley.
den nya cabrioleten. Dennis Pilling & Son påbörjade jobbet 1993 helt enligt beställarens önskemål. Den design de
redan hade kommit överens om var inte någon exakt kopia
av en tidigare Bentley. Den skulle av utseendet att döma
mycket väl ha kunnat vara tillverkad omkring den tid från
vilket chassiet stammade, nämligen 1947. Arbetet blev förstås inte billigt men kunden fick precis den öppna Bentley
som han ville ha. Bilen lackerades i mörkblått med ljusbeige
inredning. De standardmässiga originalframstolarna med
sina picknickbord i valnöt i ryggarna för baksätespassagerarnas bekvämlighet passade som de var, så de behölls.
Träinredningen i övrigt är traditionell på ett sätt som passar bilen perfekt. Skapelsen ger ett helgjutet intryck och
ser fullt autentisk ut. Det gjordes fortfarande under Mark
VI:ans tid många specialkarosserier hos fristående firmor,
så i de flesta betraktares ögon ser den här nytillverkade bilen ut att vara en originaldesign. Precis så här skulle mycket
väl en drophead coupe från 1947 ha kunnat se ut, om den
kom från H J Mulliner eller Park Ward eller någon annan av
de få då kvarvarande karossmakarna. Men man lurar förstås inte dem som kan sin Mark VI-historia och vet att det
inte gjordes någon exakt sådan här kaross på en Mark VI
under produktionsåren 1946-1953.

BARA EN MANS
BENTLEY?
Jan Segerfeldt

E

bland annat krocktester och miljöutsläpp. Sådant kan bli hur dyrt som helst och då är det kanske

En välbeställd bilentusiast i England hade fått för sig att
han skulle ha en helt udda bil som ingen annan hade. Av
en ren tillfällighet stötte han 1992 på Dennis Pilling, som
då drev ett bilrenoveringsföretag i Leigh i Manchester i
England. Dessa båda herrar fann varann och uttryckte samstämmigt sin beundran för den gamla tidens karosserimakare som H J Mulliner och Park Ward, som hade byggt så
vackra cabrioleter i det mode som rådde under 1940-talet.
Tankeutbytet mellan de båda männen ledde till att de kom
överens om att bygga upp en bil från scratch. Allt som behövdes för att komma igång var att skaffa ett separat chassi
från en begagnad Bentley, så skulle Pilling fixa resten. Bentley Mark VI med nedgångna standard steel saloon-karosser
från Pressed Steel fanns det gott om och kunde hittas för
en billig peng. Det borde vara lätt att lokalisera en sådan bil
med ett chassi i acceptabelt skick.

automobil.

Ganska snart lyckades de hitta Bentley Mark VI med chassi
nr B80AK, så det vara bara att sätta igång med bygget av

n och annan bilägare nöjer sig inte med det gängse utbud som regelmässigt förekommer av
olika bilmodeller utan vill hellre göra sig en helt egen och annorlunda bil, en one-off.

Detta var inte något stort problem förr i tiden, när karossmakarna konkurrerade om kun-

derna och gärna byggde en sådan bil som ägaren önskade, bara han kunde tillhandahålla ett lämpligt
chassi att bygga karosseriet på och det inte angavs någon gräns för hur mycket arbetet fick kosta.

Det är ovanligt idag att någon bygger sig en helt unik bil. På sin höjd förser man ett serietillverkat
standardfordon med diverse extra tillbehör, vars exakta kombination är mindre vanlig men den är

ändå inte något unikum. Problemen att utforma en 100 procent personlig bil numera är flera, dels

byggs inte bilar på separata chassin längre och dels så finns inga karosserimakare kvar. Och all biltill-

verkning bygger på massproduktion, inte minst för att man ska kunna uppfylla olika staters lagkrav,
inte värt besväret? Trots allt finns det ett fåtal personer som är beredda att kosta på sig en individuell
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ROLLS-ROYCE
VISION NEXT 100?
Jan Segerfeldt

Hela byggnadsarbetet hos Dennis Pilling & Son tog sex år
och när man räknade samman alla betalda fakturor så kom
man upp i över £ 160 000. Ägaren blev så nöjd med sin bil
att han behöll den i flera år men 2004 annonserade han ut
den till försäljning. Man kunde se bilen för ett par år sedan
hos P & A Wood i deras utställningslokal, då med en mätarställning på cirka 17 000 mil. Den såg ut att vara nästan
i nyskick. Under tiden hos P & A Wood sattes det begärda
priset ner från £ 115 000 till £ 105 000 (alltså en ren förlustaffär för skaparen av bilen men kanske inte värre än om
han i stället hade satsat samma pengar på att 1993 köpa en
lätt begagnad Bentley Corniche?).
Är detta fortfarande bara en mans Bentley? Eftersom bilen stod osåld hos P & A Wood i flera år så låg det nära
till hands att undra om det inte fanns fler Bentleyentusiaster som vill ha just en sådan här 1947 års Bentley Mark
VI drophead coupe av ”Dennis Pilling & Son Coachbuilders
Ltd”. Det är utan tvekan en mycket attraktiv bil och nu har
den då äntligen blivit vidaresåld. Nuvarande ägare är RRECmedlemmen Stanley West i Banbury, Oxfordshire.
Namnet på karosserimakaren klingar inte bekant. Bilen
som den står ger ändå ett intryck av att vara ett original
från tiden för Bentley Mark VI, alltså 1947-1953, vilket den
alltså inte är. Hur mycket är marknaden egentligen villig
att betala extra för detta unikum jämfört med att köpa en
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När man räknade samman alla betalda fakturor så kom man upp i
över £ 160 000.

Man brukar säga att det som är allra svårast att sia om är
om framtiden. Rolls-Royce har nyligen presenterat EX103,
en mycket avancerad konceptbil eller experimentbil som
ska visa något om hur man tänker sig framtiden för RollsRoyce i ett hundraårsperspektiv. Givetvis drivs den nya bilen
av två elmotorer. Själva körningen och mycket annat sköter
körassistenten Elinor. Rolls-Royce ska inte enbart vara en

fortsättning på samma sorts produkter som vi har sett och
beundrat under de första mer än 100 gångna åren, nej här
tänker man verkligen utanför boxen. Men betyder den här
konceptbilen verkligen att man ser framåt?
När jag såg konceptbilen för första gången så kunde jag
inte låta bli att tänka på en bil som presenterades 1948,

välrenoverad Bentley Mark VI standard steel saloon eller
en originalmodell från en av de få etablerade karosstillverkarna årgång 1947? Man vet inte alls hur framtidens entusiaster kommer att se på en sådan här bil utan släktskap
med de ursprungliga karosserierna. Original brukar vara
eftersträvansvärt, kanske än mer så i framtiden när ännu
färre originalbilar återstår. En viss trygghet kan ligga i att
en kabriolet är mer attraktiv på marknaden än en vanlig
standard steel saloon. Den nye köparen bör i vart fall kunna
känna sig rätt säker på att han är och förblir helt ensam om
att äga exakt en sådan här stilig Bentley Mark VI drophead
coupe av Dennis Pilling & Son Coachbuilders Ltd.
Det finns förstås en problematik som kommer att förfölja en sådan här bil för all framtid, eftersom den varken är
en replika eller en recreation. Pastisch är kanske den mest
adekvata benämningen på denna företeelse. Frågor om
falskt eller äkta är ett utmärkt ämne för diskussion i vår
klubb. Är det eftersträvansvärt eller bör fördömas? Kanske
ett ämne för en kommande Bulletinen?
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LUNCH PÅ BELGOBAREN
Rune Sahlberg

Den 2 maj var det avslutning på RREC-luncherna i Belgobaren. Denna dag kunde vi färdas dit i ett Stockholm som
badade i vårsol. Som vanligt var maten utmärkt. Det finns
alltid tre rätter att välja mellan, alla lika bra.
Snittet på antal deltagare har för säsongen varit fantastiska 28 personer och som mest 33. Deltagarantalet denna

dag var ”endast” 25 personer.
Här på Belgobaren har vi alltid en härlig stämning samt en
trevlig och hjälpsam personal. Vi tackar vår eminente General Nils Vetterlein för arrangemanget och hoppas att han
återkommer nästa säsong.

QUIZ

På begäran försöker vi igen med en Quiz. Det här kanske är en svår nöt att
knäcka? Den här bilen stod på en av de stora bilutställningarna i Europa på
sin tid. En ledtråd kan vara att personen bakom firman som gjorde bilens carosserie hade ryskt påbrå. Det är inte många som skulle säga att det är en vacker bil. Det kan vara en förklaring
till att vi inte har sett så mycket om den här modellen senare. Kan du gissa vad det är för en bilmodell, vem
som är den exklusiva carosserieren och vilket år är den från? Maila in ditt svar till redaktionen: jan.segerfeldt@
glocalnet.net. Det rätta svaret och vilka av våra medlemmar som har lyckats knäcka gåtan avslöjas förstås i
nästa nummer av RREC Skandinaviska Bulletinen!

alltså för nästan 70 år sedan, av The American Sports Car
Company (TASCO). Bilens upphovsman Gordon Miller Buehrig var en uppskattad bildesigner i USA på 1940-talet och
arbetade för Packard, GM och Stutz.
Nu ska det poängteras att den här TASCO-prototypen var
långt före sin tid bland annat med paneler i plast. Under
hela förberedelsearbetet använde Buehrig små modeller
som var byggda med hjälp av vacuumformning, en teknik
som skulle komma att revolutionera amerikansk bilindiustri på 1950-talet. Buehrig hade jobbat med att utveckla
flygplan under kriget och hämtade mycket av sitt tekniska
kunnande och inspirationen från flyget, vilket tydligt märks
på TASCO-bilen. Kommersiellt blev projektet inte särskilt
lyckat, för det stannade vid denna enda prototyp, men den
moderna riktningen för bilindustrin var utstakad. Så fick
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Buehrig jobb hos Ford och stannade där i 20 år. Han förtjänar absolut en plats i bilhistoriens Hall of Fame.
Tycker ni som jag att det finns påtagliga likheter mellan
EX103 och TASCO? Några av er kanske i stället tycker att det
är som att svära i kyrkan att jämföra den här one-off prototypen från 1948 med Rolls-Royce Motor Cars kvalificerade
visioner inför framtiden. Självklart kan man inte se framåt
bara genom att snegla bakåt. Det tror jag inte heller att
produktutvecklarna på Rolls-Royce gör. Det är bara att inse
att inget är nytt under solen. Det mesta som vi tror att vi
”uppfinner idag” hade någon smart ingenjör redan tänkt
ut för länge sedan. Tänk bara på Leonardo da Vinci och hans
fantastiska transportmaskiner som han skissade på redan
för över 500 år sedan!
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Svenska Sektionens Styrelse Och Funktionärer
Styrelse

Övriga funktionärer

Rune Johansson
Ordförande
Tveta Gård 103, 38696 Färjestaden
tel 072-5464911
Epost: chairman@rrec.se
Skype: rune.johansson46

Lasse Amarald
Teknisk frågor
Buskudden 4, 18594 Vaxholm
Tel: 08 541 37279, 0707 774035
Epost: lasse@brollopsbilar.se
Göran Berg
Kontaktperson, If försäkring
Klavaslättsvägen 112, 26995 Båstad
Tel: 08 765 3103, 0431 366531, 0708 108118
Epost: goran.berg@rrec.se

Roberth Nironen
Ledamot, Sekreterare, Webmaster Hemsidan och
Facebook, Medlemsregister, MHRF försäkring
Domarringen 53, 80433 Gävle
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Lars B Bergman
Ledamot, Kassör Bankgiro: 5965-7528
Torsgatan 37. 295 37 Bromölla
Tel: 0709 220461
Epost: treasurer@rrec.se

Michael Andersson
Kontaktperson/Besiktningsman MHRF försäkring
Björnhuvudv 10, 184 93 Åkersberga
Tel: 08 54354376 må-to 8-17.00
Epost: michael42@telia.com

Hans Örming
Ledamot, Krakelspektakelgatan 3, 168 70 Bromma
Tel: 070 5614167
Epost: hans.orming@symbioskliniken.se

Anders Rohdin
Besiktningsman MHRF försäkring
Rohdins Automobile Service AB
Industrigatan 1, 461 37 Trollhättan
Tel: 0520-10806 Epost: anders@rohdins.se

Jan Segerfeldt		
Ledamot, Redaktör
Västra Palmgrensgatan 189, 42677 Västra Frölunda
Tel: 031 292946 Epost: jan.segerfeldt@glocalnet.net
Stefan Tanzborn
Ledamot
LJusnevägen 9 E, 128 48 Bagarmossen, tel 0708475909. Epost: stefan@tanzborn.com

Distriktsansvariga

Skåne, Halland
Göran Berg, Båstad, 0708-108118,
goran.berg@rrec.se

Västergötland, Göteborg och Bohuslän
Anders Rohdin, Dagsås 24, 070-675 10 06
43277 TVÅÅKER
anders@rohdins.se
Södra Stockholm, Södermanland, östergötlandKalle Giertz, Grödinge, 0705-229258
kalle.giertz@telia.com
Norra StorStockholm, Södra Uppland,
Västmanland
Rune Sahlberg, Spånga, 070 3898088
rune.sahlberg@telia.com
N Uppland, Dalarna, Norrland
Roberth Nironen, Gävle, 070-3991765
roberth.nironen@rrec.se

BIL &
INDUSTRIBROMSAR

BILRESERVDELAR FERODO Friktionsmaterial.
Vi svarvar Bromstrummor, Bromsskivor och
svänghjul. Renov. Bromsok. SPEC limmar alla
typer av bromsbackar och friktionsmaterial
för industriella ändamål. Planar även Toppar.

Rolls-Royce & Bentley Parts

Öppet: Månd. Torsd. 7.30 -17.00 Fred. 7.30 -15.00

Ranhammarsvägen 5, 16867 Bromma

Tel. 08-34 75 98, Fax. 08-32 55 46

Nya Medlemmar
JUN109820 Roger

Jungerup

Löberöd

WES110012 Jacob

Westin

Stockholm

LAR110011 Mats

Larsson

Svenljunga

Tel: +44 (0) 1455 292949
Email: sales@ﬂyingspares.co.uk
www.ﬂyingspares.com

JOH110013 Thord Bertil Johansson Nyköping
NYM110010 Onni

Nyman

Sjuntorp

Småland O Blekinge
Rune Johansson, Färjestaden, 072-5464911
chairman@rrec.se

Bestyrelsen RREC Danish Section
Sekretaer
Ole Hviid-Nielsen
Sorgenfrivænget 35 DK 2830 Virum
Telefon: +45 2030 6730
Mailto:ole@hviid-nielsen.dk

Formand
Frans Goldbach
Buesøvej 10
DK 4000 Roskilde
Telefon: +45 4675 7080
mailto:fg@goldbach-as.dk
Naestformand
Henrik Kjaer
Kalundborgvej 204, Allerup, 4300 Holbaeck
tlf. Mobil 2033 0816
mb@hkvvs.dk

Kasserer
Michael Christensen
Nordre Strandvej 82, 8240 Risskov, Danmark
kasserer@rrec.dk
Bestyrelsemedlem Teknisk support
Kim Bögelund Larsen
Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 4147 tlf tid 1600-1800
kim@kimsvintagecars.dk

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

Nya Medlemmar
Brian Harding, Hvidovre
Bent Brønnum, Frederiksværk
Hanne Bang-Farnell, Kvistgård
Karsten Skjødt-Jakobsen, Randers

Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer
Formann
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210, birkeda@online.no

Varamedlem
Ole Arne Eiksund
Tlf. 40601706, o-eiks@online.no

Sekretær/Kasserer
Jens E Rønneberg
Tlf. 920 11 268, jensroen@online.no
Styremedlem
Tom Brubak
Tlf. 908 38 670, Brubak@online.no

Stig Roar Johansen
Tlf. 97022998
stig.roar.johansen@gmail.com
		
Redaktør
Ivar Engerud
Tlf. 901 72 980, iengerud@online.no

Styremedlem
Rune Rokstad
Tlf.92661000, rune@rokstad.no

Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745
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Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666

Nya Medlemmar
Kjell Rennestraum, Gamle Kalvedalsvej 12 B, 5019
Bergen, Norge.

BRA P1 OBJEKT

Bestående av renoverat chassie
WR78, med låg styrning och hög
utväxling i kardan 17:52.
Chassiet är av den senare typen,
där man kunde ha reservhjul i
bak. Open touring body by Dudley-Heath, vindruta och Auster
screen.
4 skärmar gjorda av Wilkinson i
Derby. Med mera.
Ingemar Liljegren
Berget.527@spray.se
0553-15060

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

SWEDISH SECTION
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Salg fra
“The Frederiksen Collection”
TRE BILER DER ALLE ER I MEGET GOD STAND SÆLGES:

Rolls-Royce Silver Cloud III, 1964 - RHD
Kun kørt 9.000 Miles = Under 15.000 KM
Pris: DKr: 695.000,- incl.dansk afgift

Bentley Corniche Fixed Head Coupé, 1970 - RHD
Fra ny leveret som RR, men ombygget til Bentley
hos Mulliner/Park Ward fra ny. 100 % renoveret og
er som ny overalt.
Pris: DKr: 495.000,- incl.dansk afgift

Bentley Continental - R-Type, 1993 - LHD
Har kørt 89.000 KM
100% renoveret og er som ny overalt.
Pris: DKr: 795.000,- incl. dansk afgift

Alle de tre biler sælges gennem: Jens Kjærulff, Direktør, Bernt Hansens Eftf. ApS
Erhvervsvej 30 2610 Rødovre, Telefon 44 91 00 11 Mobil 40 14 80 44

