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tidningen utkommer 4 ggr per år. Upplaga ca.700 ex.

Stefan Meuller från Råda har skickat ett par bilder på sin bil, en 
Rolls-Royce Silver Spirit. Han har inte lämnat så mycket info om 
bilen. Bilens VIN-nummer SCAZS0003GCH13950 skvallrar om att 
det är fråga om en högerstyrd Rolls-Royce av årsmodell 1986. Vi vet 
att den är privatimporterad till Sverige och att den besiktigades 
här för första gången 2011. 

Silver Spirit introducerades 1980 och sex år in i produktionen lan-
serades många små förbättringar. Rolls-Royce har alltid infört mo-
difieringar och förbättringar löpande utan att slå på trumman för 
att man har ändrat en liten list eller något annat för att kalla det 
för en ny förbättrad modell. Det som var nytt på 1986 års modell 
var framför allt viktiga tekniska åtgärder som medförde bättre kyl-
effekt och luftlöde för motorn och hjulupphängningen ändrades 
så att tendensen till krängning i kurvor minskade och upplevdes 
som  behagligare. Utvändigt manifesterades årsmodellsändring-
arna i att nummerplåten fram höjdes upp från under till mitt på 
stötfångaren. En annan utvändig detalj som man kanske inte läg-
ger märke till annat än om en tidigare årsmodell står parkerad 
bredvid är att det stående rektangulära RR-emblemet på grillen 
gjordes något mindre än tidigare.

Stefan kallar de häftiga och poetiska bilderna med honom och 
Spirit of Ecstasy för ”Me and my Girl”. Bilderna kommer från en 
värmlandstidning som skrev om Stefans bilintresse i allmänhet 
och Rolls-Royce i synnerhet. 
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SEKTIONERNA
Ordföranden har ordet

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

Bäste Medlem,
I denna bulletin vill jag skriva om dörröpp-
nare. Under åren på internatskolan i mit-
ten på 60-talet gav det ordet obehagliga 
associationer. Börd och anor hade stor be-
tydelse. Diplomatambitioner? Javisst! Men 
då är det lämpligt att pappa är ambassa-
dör. Eller åtminstone ambassadråd på upp-
åtgående. Få ihop det med en adelsdam på 
skolan? Inga problem! Bara din egen pappa 
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är greve. Eller åtminstone baron. Mycket 
vatten har flutit under broarna sedan dess. 
Folk bryr sig inte om klassgränser, vare sig 
vid utnämningar eller vigslar. Grevar och 
baroner finns bara i Svensk Damtidning. 

Begreppet dörröppnare kunde också gälla 
objekt. Jag bodde i USA 1986. Det året gick 
US Open på grus i Indianapolis. Efter att ha 
betalat entréavgiften vid semifinalpassen 
möttes jag av en närmast generad funk-
tionär, som drog med mig till pressfotogra-
fernas område, farligt nära centrecourten, 
skulle det visa sig när Steffi Graf spelade. 
Hon försökte rädda omöjliga bollar. Varför 
denna ”uppvaktning”? Jo, på magen häng-
de min Hasselbladare. Inte kunde man väl 
sitta bland vanligt folk med en sådan dyr-
grip!

Vad har nu detta med dagens RREC att 
göra? Jo, våra bilar lever i högsta grad upp 
till begreppet dörröppnare. Mest häpnads-
väckande exempel på detta upplevde jag 
under åren 1993-94, då jag bodde i konser-
vativa England. Mer om det en annan gång. 
Sedan koltåldern har jag varit intresserad 
av gamla saker. Det må gälla byggnader, 
valvbroar på Öland, inredningsdetaljer, 
konstverk, etc. Ägandet av en Rolls-Royce 
i ett kvarts sekel har passat väl in som en 
dörröppnare. Därför erkänner jag gärna 
att den bakgrunden utnyttjats, t.ex. vid 
planeringen av årsmötet med rally i Sig-

www.rrec.no   
For medlemskap 
(1300 :-/år) kontakt 
Jens Rönneberg på 
tel. 920 11 298. 
Sektionens bankkonto 
er: 1064.10.19319

Vi har nok et godt år bak oss. Med bilene 
vel plassert for vinteren, kan vi begynne å 
forberede oss til 2017 sesongen.
 Styret er godt i gang med planlegging av 
teknisk seminar / verksted dag i april / mai, 
og den norske seksjonens 30 års jubileum, 
som vil bli avholdt siste helgen i august på 
Sunnmøre. Informasjon vil bli tilgjengelig 
fortløpende på vår hjemmeside.
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Kjære medlemmer.

 Oppfordrer til å dele erfaringer og opple-
velser med bilene på vår hjemmeside og 
face-book.
 
Takker styret for god innsats og godt sam-
arbeid i 2016.
 
Gir også honnør til Jan Segerfeldt for hans 
arbeid med å produsere en glimrende bul-
letin for de skandinaviske seksjoner.

Med vennlig hilsen

Oddvar Birkedal 
RREC Norska sektionen 

tuna. Såväl Stiftelsen som Sjöö, Skokloster 
och Wenngarn passade in i min bild av se-
värdheter. Långt ifrån alla höll med. Jag har 
fått berättigad kritik för att inte inkludera 
besök på verkstäder, genomföra tekniska 
seminarier, besöka tekniska museer, etc. 
Kanske fler deltagare hade anmält sig på 
årsmötet med ett mer varierat utbud?

Det blir svårt att undvika ett par slott även 
på nästa årsmöte, som hålls på Öland 3-4 
juni. Men utöver de besöken ska jag göra 
mitt yttersta för att försöka åstadkomma 
ett program, som passar många. Samtidigt 
med det mötet går mitt 2-åriga mandat 
som ordförande ut. Dessutom avslutas 
mina 7 styrelseår. Jag är övertygad om att 
vår eminenta valberedning kommer att 
lyckas med sitt uppdrag att både åstad-
komma kontinuitet och förnyelse i styrel-
sen.
Avslutningsvis: Än en gång ett stort tack 
till Mona-Lisa för ditt styrelsearbete och 
framför allt dina minnesvärda arrang-
emang kring årsmöten och andra rallyn. 
Och en ursäkt för att jag blandade ihop din 
avslutning i styrelsen med avslutningen av 
arrangemang kring årsmötet. Det var ju ett 
helt år mellan dessa händelser!

Rune Johansson 
ordförande RREC-svenska sektionen

Distriktsansvarig Rrec-Småland & Blekinge

Ordföranden har ordet

www.rrec.dk   
Opplysninger om 
medlemskab se info 
på hjemmesiden.
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SEKTIONERNA

EVENEMANGSKALENDER

Varje År: 
The Hunt House Seminars 2016
Varje månad: 
Luncherna i Stockholm
Belgobaren i Freys Hotel kl. 13.00 första månda-
gen i månaden. 
För deltagande anmäl senast fredag f.m. innan 
till Nils Vetterlein tel: 08-717 23 53 
eller nils.vetterlein@swipnet.se

Julbord i Stockholm på Himlavalvet den 10 
december 2016. 
Varje månad: 
Luncherna i Göteborg
Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 66

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

 Lørdag d.12.november 2016 fejrer vi Mor-
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
 
Fredag d.5. til søndag d.7. Maj 2017 holder 
vi forårsrally og generalforsamling i Vestjylland 
med base i Nørre Vosborg

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

Oplysninger om tilmelding finder du på 
hjemmesiden RREC.DK
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SVENSKA 
SEKTIONEN

DANSKA 
SEKTIONEN

NORSKA 
SEKTIONEN
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Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.se

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.dk

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.no

Kære medlemmer
 
 I skrivende stund, hvor den kolde tid nær-
mer sig, er køretøjerne forhåbentlig kom-
met i vinterhi, jeg håber at alle klubbens 

medlemmer har nydt nogle rigtig gode 
ture og oplevelser med deres rullende kle-
nodier. Så er det nu, hvor de mange lange 
vinteraftener kan bruges til klargøring, så 
de er i orden til næste års arrangementer.
Som de fleste vel har bemærket, er klub-
bens nye hjemmeside kommet op at køre 
også selv om “ Ole” har travlt med at rette 
fejl - men det skal nok komme til at funge-
re. Jeg vil opfordre til at i læser og bruger 
hjemmesiden til input og kommentarer, 
samt kigger efter evt. nye opslag om ar-
rangementer.
På generalforsamlingen i foråret og på et 
senere tidspunkt har klubben modtaget 
invitation fra vores tyske medlem Rolf 
Kuhnke om at deltage i et arrangement i 
Schleswig - Holstein i starten af oktober. 
Flere har meldt tilbage, at det havde været 
nogle fantastisk spændende dage og der 
ville bestemt havde været plads til flere
danske køretøjer. Læs og se billeder i dette 
blad.
Teknisk seminar blev afholdt hos Kaj Si-
monsen i Tåstrup. Mange var mødt op til en 
god og travl weekend, med diverse opgaver 
på køretøjerne. Stor tak til Kaj og hans Frue 
Kille, for den store indsats.

Søndag den 6 november var klubben invi-
teret til Danmarks premiere hos Bentley 
Copenhagen, for at se den nye Bentley Mul-
sanne EWB (Extended Wheelbase).
Det er en bil der er bygget til personer med 
ekstra høje krav, hvor komfort og teknologi 
er sat i højsædet. Vi fik et interessent fore-
drag om Bentley og de forskellige modeller 
og blev beværtet med champagne, sand-
wich m.m. Det var en super eftermiddag 
med stor tilslutning fra klubben. Her var 
julegaven til ham eller hende der har alt. 
Den udstillede model kunne købes for DK 
kr. 8.100.000,-
I kommende weekend er der gjort klar til 
Mortens aften hos Claus Clausen på Risby-
holm Gods for klubbens medlemmer.

I anledning af næstformand Henrik Kjær´s 
60 års fødselsdag i januar 2017, har han in-
viteret hele den danske sektion til den år-
lige julefrokost/ fødselsdag. (Se klubbens 
hjemmeside.)

God jul & godt nytår til alle
 Frans Goldbach

Formand



ROLLS-ROYCE 
ÅTER I SVERIGE

Redan i somras började rykten spridas i olika media att Rolls-Royce 
Motor Cars skulle öppna butik i Sverige. Det har sålts Rolls-Royce-
bilar i Sverige kontinuerligt (om än något sporadiskt) sedan 1913. 
Under många år på 1960- och 1970-talen, då Rolls-Royce och Bent-
ley sålde bra och Allan Söderström hade fått hand om Rolls-Roy-
ce- och Bentley-koncessionen för den svenska marknaden, var det 
”Mr Rolls-Royce” George Wessman som ensam var försäljnings-
ansvarig för märket i Sverige (vilket ni givetvis har läst allt om i 
tidigare nummer av vår skandinaviska Bulletinen). 
Sedan BMW övertog Rolls-Royce 1998 har man legat lågt och inte 
längre haft någon ordinarie Rolls-Royce-representation i Sverige, 
även om BMW har kunnat ta in Rolls-Royce-bilar genom dess före-
trädare på den svenska marknaden Johan de Geer. I sådana fall har 
det skett via Rolls-Royce-repesentanten i Berlin eller på privat in-
tiativ. Några få exemplar av nya Phantom och Ghost har trots allt 
kommit in. Här bör nämnas att Johan de Geer stöttade vår klubb 
genom att ordna med bidrag från BMW till oss för vår verksamhet 
under många år.

Enligt de nya ryktena skulle det installeras en officiell återförsälja-
re för Rolls-Royce i Sverige med eget showroom mitt i Stockholm. 
Detta bekräftades snart med att det var bröderna Charlie och Fred 
Mannerfelt som genom sitt företag Callisma AB (som redan säl-
jer Aston Martin med flera märken och har service för Bentley i 
Danderyd) hade fått uppdraget att öppna en Rolls-Roycebutik 
på Birger Jarlsgatan 24. Platsen mitt i Stockholm var noga utvald 
för att man ska finnas nära sådana personer vars livsstil innebär 
konsumtion av exklusiva märkesvaror. Det lär främst vara inom 
denna kategori man hittar de potentiella köparna av Rolls-Royce. I 
ett centralt beläget showroom kan de lätt droppa in och ta del av 
vad Rolls-Royce har att erbjuda inom den lyxigaste delen av trans-
portsektorn. 
På kvällen den 6 oktober skedde så det högtidliga öppnandet, 
Grand Opening, av Rolls-Royce Motor Cars Stockholm, i närvaro 

4 5

av den från Goodwood i England utsände James Crichton, Regi-
onal Director, Rolls-Royce Motor cars, (vilket innebär att han har 
det övergripande försäljningsansvaret för hela den europeiska 
marknaden) som inledningstalade och hälsade den svenska re-
presentanten välkommen i Rolls-Royce-fållan genom att symbo-
liskt överlämna en gåva i form av en vacker bilskulptur i silver till 
bröderna Mannerfelt. 
På plats var också en blott 17 år ung kvinnlig lärling hos R-R Good-
wood, som visade hur man arbetar fram de avancerade intarsia-
arbetena i träfanéren i en Rolls-Royce. Hon har nyligen påbörjat 
en treårig internutbildning inom företaget med lön. Efter avslutat 
lärlingsskap kan hon säkert räkna med en fast anställning i fabri-
ken. Redan  nu behärskade hon till fullo flera av de arbetsuppgifter 
som utförs i snickeriet. 
Vid invigningsceremonierna framkom också att avsikten med 
verksamheten är att den ska täcka in inte bara Sverige utan även 
Danmark och Norge, alltså precis som vi i klubben gör genom den 
skandinaviska Bulletinen. Men utöver detta omfattas också Fin-

land och delar av de baltiska områdena, så sammantaget är det 
en stor och viktig marknad för den tysk-engelska biltillverkaren. 
De som i fortsättningen kommer att möta besökarna i affären på 
Birger Jarlsgatan är Brand Manager Helena Kepinski och Sales Ma-
nager Philip Perten. 
De tog också emot alla de inbjudna till the Grand Opening, som 
började anlända vid 18-tiden och snart var hela showroomet fullt 
av professionella festmänniskor. Det var nästan så att de två bi-
larna, en Rolls-Royce Wraith coupé och en Dawn cabriolet, kom 
litet i skymundan nu när det vackra folket med sina champagne-
glas bredde ut sig i vimlet. Den tredje bilen, en Ghost, fick stanna 
utanför butiken och agera dragplåster där ute på trottoaren. Med 
speciella spotlights riktade mot den utgjorde den en blänkande 
ljuspunkt i den annars så mörka oktoberkvällen. Vi får önska hela 
Callisma-teamet ett stort lycka till med Rolls-Royce-försäljningen!

Jan Segerfeldt
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Eksklusiv slottsgarasje Ivar Engerud



Windsor Castle, England: 
Dronning Elizabeth åpnet igjen 
portene til Windsor Castle for et 
knippe av verdens sjeldneste biler 
til en av historiens mest eksklusive 
bilsamlinger. 
At deltagerlisten på 60 biler i Con-
cours of Elegance inneholdt hele 
syv Bentley og fem Rolls-Royce var 
neppe tilfeldig – de er de utvalgte 
når det skal lages nye paradevogner.
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Ingen av de 60 bilene som ble invitert av dronningen var der ved 
en tilfeldighet. Det var andre gang Winsdor Castle var arena for 
supereksklusive Concours of Elegance. Første gang var i 2012 i an-
ledning av dronningens 60 år på tronen. Suksessen var så stor at 
utstillingen har blitt en årviss foreteelse på ulike kongelige eien-
dommer som St. James Court og Hampton Court i London og Pa-
lace of Holyroodhouse i Edinburgh i fjor.
Nå vendte arrangementet tilbake til utgangspunktet på Windsor 
i anledning dronningens 90-årsjubileum. Nesten halvparten av 
bilene var av engelsk opphav, men arrangørene hadde gått langt 
utenfor landets grenser for å samle de vakreste og mest oppsikt-
vekkende eksemplarene du kan tenke deg. Ferrari var merket med 
flest deltagere, med ti eksemplarer, før Aston Martin, Bentley, 
Rolls-Royce og Alfa Romeo med fem til syv biler hver.
Og nåløyet var trangt for de bilene som skulle få representere 
hvert merke. Den eldste Rolls-Royce var en 1908 Silver Ghost Bar-
ker Roi des Belges som er en av svært få som har originalkaros-
seriet i behold.
Nest eldst var en 1914 Silver Ghost Barker Alpine Eagle. Egentlig 

skulle den plassen vært tatt av amerikanske Sam Mann som kjøp-
te den nydelige 1914 Shapiro-Schebera Skiff på Henrik Frederiksen-
auksjonen i Danmark i fjor høst, men restaureringen ble ikke klar 
i tide.
Blant bilene på slutten av 1920- og inn på 1930-tallet var det Bent-
ley som dominerte, med blant annet to ekte Le Mans-biler: 1928 
41/2 litre Team Car ‘YW 5758’ og 1930  Speed-Six Vanden Plas Tourer 
‘Old Number 2’. De «sivile» utgavene ble representert av en 1929 
41/2 litre Short Chassis Vanden Plas Open Sports Tourer og en like 
gammel og nydelig Speed Six Saoutchik Drophead Coupé.
8 Litre-utgavene var representert av en bil med spesiell svensk his-
torie: Stephen Brauers 1931 8 Litre Corsica Tourer ’UL 7’ var nemlig 
en av deltagerne under Midnattssolsrallyt i 1950, og fortsatt sit-
ter plaketten på siden av panseret. Vi har møtt bilen tidligere – i 
år 2000 – da daværende eier David Cohen tok den på en 3.000 
kilometer tur til Nord-Sverige og Nordkapp 50 år etter den opprin-
nelige turen. Da var skjermene helt rene for lakk etter milevis på 
svenske og norske grusveier, men den er blitt restaurert i ettertid, 
slik at den nå fremstår perfekt i sin sorte lakk.
Bentley-rekken ble fullført av Monaco-baserte Fred Kriz sin sub-
lime 1953 Bentley R-Type Continental H.J. Mulliner ‘Fastback’ Sports 
Saloon og ikke minst dronningens egen 2002 Mulliner State Sa-
loon.
Rolls-Royce-deltagelsen ble fullført med tre Phantom-modeller: 
en 1933 Phantom II Continental Gurney Nutting Sports Coupé, en 
1936 Phantom III Thrupp & Maberly Sports Tourer og dronningens 
1977 Phantom VI Mulliner Park Ward «High top» State Limousine.
Ikke mindre enn 20 biler var hentet over fra USA blant noen av 
verdens fremste bilsamlere, mange av dem var tidligere klassevin-
nere på Pebble Beach og andre prestisjeutstillinger.
Det var ingen jury som bedømte bilene på denne utstillingen. El-
ler rettere sagt, eierne var selv jury med én oppgave: Velg hvilken 
bil du helst ville hatt med deg hjem. Og da de hadde sagt sitt var 
det Peter Mullins ytterst sublime Hispano-Suiza H6C Xenia med 
karosseri bygd av Saoutchik for coctailmagnaten André Dubonnet 
i 1938 som hadde fått flest stemmer.
Concours of Elegance feirer neste år sitt 5-årsjubileum, og om det 
blir grand finale på Buckingham Palace gjenstår å se. Dronningen 
bestemmer!

2002 Bentley State 
Limousine.

1930  Bentley Speed-Six 
Vanden Plas Tourer 
‘Old Number 2’

1929  Bentley Speed Six 
Saoutchik 
Drophead Coupé

1931  Bentley 8 Litre 
Corsica Tourer ’UL 7’
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1977    Rolls-Royce 
Phantom VI 

Mulliner Park Ward 
State Limousine

UL7 med 
minnesplakett från 

Midnattsolsrallyt 
1950. 

Rolls-Royce Phantom II 
Continental 

Gurney Nutting 
Sports Coupe 1933 

(ch nr 67MW).

Vi har hatt en fantastisk høst her på Vestlandet i Bergen. 

HÖSTHÄLSNING
Herman Brandt, vars hustru har ägt denna Rolls-Royce 20/25 
hp 1934 (GXB51) med sports saloon-karosseri från Thrupp & 
Maberly ända sedan 1988 (och som ni kunde läsa om i RREC 
Skandinaviska Bulletinen nr 3 2014 s38-39) skickar en höst-
hälsning till alla våra medlemmar:

Derfor har veteranbilsesongen blitt lengre i år enn ellers. 
Jeg pleier alltid å bytte olje om høsten slik at RR står med ny 
olje gjennom vinteren. Dette er i år utsatt foreløpig siden vi 
fremdeles har fint høstvær.
Sender derfor noen høstbilder.

Hilsen Herman.
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Vädret på Öland den 27 augusti var helt fantastiskt – sol, torrt och 
alldeles lagom varmt. Det var också en helt fantastisk samling av 
exklusiva och vackra bilar som då stod uppställda på gräsmattan 
framför Strand Hotell i Borgholm - direkt invid Kalmarsund. 
Klockan var nio på morgonen och vi hade alla förberett oss för 
starten av Svenska Kungsrallyt 2016. Så kom då kungen och drott-
ningen i sin blå Volvo PV60 från kungens födelseår 1946 – den bil 
han efter renovering fick i gåva av runt 220 donatorer i samband 
med sin 50-årsdag 1996. Som tack utgör dessa numera medlem-
mar och deltagare i Svenska Kungsrallyt, som går vartannat år. 
Kungen greppade vant mikrofonen och visade sig vara på ett strå-
lande humör. Han slutade efter att ha prisat Öland och frågat om 
alla kollat bränsle, luft i däcken och oljan som vanligt med den 
klassiska uppmaningen: ”Start your 
engines!” Och så var rallyt igång. Man 
delades direkt upp i blå respektive gul 
grupp – den ena styrde först kosan mot 
Solliden, den andra mot torget i Borg-
holm.
Kungen hade innan dess konstaterat 
att vissa bilar går jättebra, men att 
andra går mindre bra. Han påpekade 
dessutom att vissa körs varje dag, med-
an andra bara används i samband med 
rallyt. Kanske utgick han här ifrån sina 
egna erfarenheter. Hans PV60 används 
ju bara i samband med Kungsrallyt 
vartannat år och återfinns däremellan 
på Volvos museum. 
Monarken är ju en stor bilentusiast - 
med såväl extrema vardagsbilar som 
ett antal väl valda samlarbilar. Jag tror 
att vardagsbilen för närvarande är en 
extremt snabb Porsche Cabriolet, som ersättning för bl a en ti-
digare tolvcylindrig Ferrari och en lättad och trimmad BMW M3 
Coupé. Bland samlarbilarna i Hovstallet finns förmodligen fortfa-
rande en ”äkta” AC Shelby Cobra 428, en Ford Mustang Shelby GT, 
en deTomaso Pantera, någon Porsche och en Pontiac GTO Cabrio-
let. Mönstret är tydligt: det handlar om extremt snabba bilar från 
olika tidsperioder.
Rallygeneralen Kjell Gehammar hade innan kungens tal bland an-
nat nämnt att kungaparet efter rallyt 2014 försiktigt påpekat att 
man tyckte att det kanske togs litet väl många selfies med kunga-
paret på Solliden. Och det är lätt att förstå: om alla kanske 400 
rallydeltagare skall ta en selfie med kungaparet så tar ju detta 
mycket lång tid och något mer än detta måste man ju hinna med 
under en rallydag… 
Det förtjänar framhållas att Kungsrallyt innebär en hel del logis-
tiska problem. 115 vackra bilar motsvarar ju en karavan på ett par 
kilometer. En sådan kan man därför inte köra runt på Öland hur 
som helst utan minutiös planering i förväg. Årets Kungsrally var 
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dock, som jag uppfattar det, det mest välplanerade hittills. Ral-
lygeneralen Kjell Gehammar hade delat upp bilarna i fyra olika 
grupper och hade under själva rallyt hjälp av hela 85 funktionärer 
för att få allt att fungera. På något ställe krävdes dessutom polis-
hjälp för att dirigera trafiken. Det var nu annars länge sedan jag 
såg en mc-polis…
Vi ingick själva i den fjärde och sista gruppen av bilar som efter 
att ha kört rallysträckan runt med kungaparet i spetsen från Sol-
liden anlände till slutmålet med lunch och prisutdelning vid Him-
melsberga Museum – faktiskt precis perfekt i tid enligt den gjorda 
tidplanen. Detta var ingen slump.
Även vi hade dock hunnit att hälsa på kungen och drottningen på 
Solliden och där utbyta några vänliga ord. Kungaparet är hela ti-

den ständigt entusiastiska, positiva, vänli-
ga och tillmötesgående. Från min horisont 
har de ett fullständigt fantastiskt tålamod. 
Jag skulle nog själv ha haft svårt för att visa 
ett så stort och genuint intresse även för 
de sista av kanske 400 deltagare som kom-
mit fram och hälsat.
Kungen med sitt stora motorintresse går 
på Solliden runt och studerar särskilt in-
tressanta bilar, i år bl a Kjell och Lisa Linds 
fantastiskt fint renoverade Bentley Speed 
från 1926 - med tävlingsmeriter från de 
på den tiden mest kända motorbanorna. 
När Kjell öppnade motorhuven för kungen 
hade jag nytta av mina fotokromatiska 
glasögon, som dämpade en del av glansen 
från den välpolerade motorn…
I deltagarlistan hittade man i år bl a sju 
Bentley och nio Rolls-Royce. Den mest spe-
ciella bland dessa var kanske just Kjell och 

Lisa Linds Bentley 3 litre Speed Model 1926. Robert Högdahls unika 
Bentley Turbo R Hooper Coupé från 1987 var också intressant att få 
se. Det sägs bara ha tillverkats tre sådana. Helen Elmgrens vackra 
Bentley R-type Continental 1955 är likaså en klassisk modell, som 
alltid är härlig att se. Två Arnage och två Flying Spur fanns dess-
utom med. 
En sedan länge välkänd och uppmärksammad Rolls-Royce är Kjell 
och Barbro Hiderströms gulsvarta Rolls-Royce DHC 1934. Ytterliga-
re tre Rolls-Royce dropheads deltog i rallyt, som i år var som gjort 
för cabrioletmodeller. Bland annat körde Kjell och Eva Andersson 
sin vackra Rolls-Royce Corniche DHC 1985 med cabben nere, lik-
som Göte och Inger Norén med sin Rolls-Royce Silver Shadow DHC 
1970.
Flera Kungsrallyn har drabbats av sämre väder än årets. Jag kom-
mer ihåg ett tidigare sådant där ett deltagande öppet ekipage för-
sökte använda fyra paraplyer för att undkomma regnet. Det gick 
inget vidare, men i år glänste alla de öppna bilarna i all sin prakt. 
Och ja, det är en oändlig lycka att få glida fram i en vacker och öp-
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pen bil på Öland en fin och varm sensommardag som denna. Man 
behövde ju inte ens ha full värme på fötterna…
Kungen vill med Kungsrallyt bland annat skapa mesta möjliga 
uppmärksamhet för Öland och förlänga säsongen för dess besöks-
näring. I år ingick därför rallyt även som en del i arrangemangen 
för att fira Borgholms 200-årsjubileum, som firades samma helg 
som rallyt gick. Kortegen passerade därför i år även en ovanligt 
stor publik på Stortorget i Borgholm, där en speaker gjorde sitt 
bästa för att presentera alla de bilar som i sakta mak defilerade 
förbi. Ölandsposten hade dagarna innan haft en artikel och karta 
som visade var rallybilarna skulle passera under ett par timmar 
på lördagen. Det var därför ovanligt många åskådare som viftade 
med händer och flaggor då vi passerade. Åtskilliga hade dessutom 
kombinerat viftandet med picknick eller grillning. 

För de flesta av oss var det precis som tidigare år ovant med det 
stora intresset från all publik och allt viftande tillbaka. Vi fick även 
i år känna oss som kungar eller drottningar för en dag, men för 
kungaparet är Kungsrallyt i det avseendet bara som en vanlig dag 
på jobbet… På sina håll hade man spärrat av med plastband för 
att all publik skulle hålla sig på behörigt avstånd, bl a vid de fyra 
kontrollerna.
Under rallyt samlar deltagarna poäng genom olika (för de flesta 
mycket besvärliga) manöver- och andra prov samt genom att sva-
ra på (svåra) frågor. Det är således inte vem som helst som lyckas 
skrapa ihop många poäng – och mycket riktigt: Vid prisutdelning-
en presenterade man i år även andra- och tredjepristagarna. De 
senare visade sig bestå av inga mindre än kungen och drottning-
en, som dock inte fick något särskilt pris för detta. Däremot upp-

Dessutom hurrade man och sjöng 
”Ja må han leva” under ledning av 
självaste Christer Sjögren, som del-
tog i rallyt med sin Bentley Arnage 
2004. 

vaktades kungen av rallydeltagarna med en gåva med anledning 
av hans 70-årsdag tidigare i år. Dessutom hurrade man och sjöng 
”Ja må han leva” under ledning av självaste Christer Sjögren, som 
deltog i rallyt med sin Bentley Arnage 2004. Sången blev därför 
mer kraftfull än vad som är brukligt då man firar en jubilar, om än 
en kunglig sådan. Som sådan blir man dock ständigt uppdaterad 
inom alla möjliga områden, varför man får en allmänbildning utö-
ver det vanliga, vilket således kungaparet visade tydliga prov på 
under rallydagen. Vi andra fick vara glada om vi till exempel råkade 
kunna mer än de flesta om just Aston Martin, antalet hästkrafter i 
kungens Volvo PV60 eller när Volvo grundades. 
Årets segrare i Svenska Kungsrallyt blev Curt och Birgitta Sjöö, som 
körde en Volvo 164E från 1971. Curt var en gång generallöjtnant och 
stabschef hos kungen i fem år, så rallyt blev i år litet av en intern 
tävling inom hovet. Makarna Sjöö fick därmed en inteckning i det 
vandringspris, som skänkts av kungen. 

Jag har stor respekt för alla som fick höga poäng. Det var svåra 
prov och svåra frågor. Detta år visade det sig dock inte vara lika vik-
tigt att ha räknat antalet passerade väderkvarnar, även om detta 
antal till slut även i år blev betydande.
Tidigare år har man ibland kunnat ta hjälp av telefoner eller lap-
tops. Man var i år i stället vid flera kontroller tvungen att svara på 
tre frågor inom loppet av en minut, varför varken mobiltelefoner, 
Nationalencyklopedin eller Internet fungerade som hjälpmedel.
Årets Kungsrally var det tolfte i ordningen. I år hade man valt en 
rutt på östra Öland. Vägarna var underbart vackra och natursköna, 
varför många nog bestämde sig för att återvända när man inte var 
tvungen att hasta vidare för att följa rallyprogrammet med dess 
karta. Bland annat besökte vi Bitte och Rune Johansson (vår kära 
ordförande tillika sedan lång tid en mycket god vän till kungen) på 
deras vackra Tveta gård, där vi alla fick fika från en ny, praktisk och 
mycket välkommen souvenir, bestående av en rostfri termos med 
kaffe - med dubbla koppar och Kungsrallyts logga utanpå. 
Eftersom det var påtagligt torrt i gräset hoppas jag att inte vi för-

störde Runes fina gräsmatta, som dock hade kunnat råka betydligt 
mer illa ut vid en dag med sämre väder. 115 bilar kan ju sätta sina 
spår. Många av dessa bilar vägde dessutom som bekant flera ton… 
Rune och Bitte körde som vanligt själva sin fina Rolls-Royce Silver 
Shadow LWB 1975.
Efter avslutad prisutdelning och kunglig uppvaktning var det så 

dags att köra ”hem” till Strand Hotell igen. Själv åkte jag i min 
brors och svägerskas Bentley Flying Spur 2008 med min bror Kurt, 
numera Borgholmsbo, vid ratten. Vi förvånades över att vissa ral-
lydeltagare verkade tro att Borgholm låg åt andra hållet… Vi kom 
dock själva snabbt till hotellet och kunde sträcka ut oss en stund 
före middagen.
Jag passade nu även ännu en gång på att gå runt och beskåda alla 
fantastiska bilar. Detta var julafton för en bilentusiast. Här fanns 
unika bilar från alla epoker, t ex två Mercedes 300 SL Roadster 
1957-1958, en Mercedes 280 SL ”Pagoda”, två Mercedes AMG SLS 
2011 med måsvingedörrar, flera SL-Mercor, Ferraris och vackra Ma-
seratis, ett antal exklusiva Ford Mustang och Chevrolet Corvette, 
Aston Martin Vantage, Anders Läcks (även Rolls-Royce-ägare) Ca-
dillac V16 Convertible 1934, ett antal klassiska amerikanska sex-
tiotalscabbar, Tomas Söderbergs eleganta Volvo PV 655 Cabriolet 
1933 med Norrmalmskaross (Sveriges vackraste Volvo?), en knall-
gul Audi RS4 4.2L Cab, en deTomaso Pantera, en replika på Merce-
des Cabriolet från 30-talet, Jaguar i alla varianter, två Porsche 911 
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Targa, ett antal klassiska BMW, MG, Mercedes, Morgan, T-Fordar, 
flera VW Cabriolet, Volvo o s v. Här fanns med andra ord mer eller 
mindre alla fantastiska bilar man kan tänka sig. Man kan bli lycklig 
för mindre.
Så blev det en fördrink bestående av Prosecco, följt av en välsma-
kande bankettmiddag på lördagskvällen, med om jag minns rätt 
gravad hälleflundrafilé, helstekt hjortfilé och vit chokladmousse 
med tillhörande goda viner, även om jag själv gärna hade druckit 
också ett gott och passande glas vin till desserten.  
Vi var alla spända på vad som skulle hända efter maten. Det visade 
sig att underhållningen bestod av (delårsölänningen) Lill Lindfors 

med trio, som gjorde ett bejublat framträdande. Hon körde num-
mer såväl ur sin klassiska låtkatalog som ett antal mera oväntade 
låtar. För mig som genom livet har försörjt mig bl a genom att fö-
reläsa för studenter, företagsledare och andra var det dessutom 
fascinerande att se hennes fantastiska publikkontakt – hon hade 
hela tiden publiken i sin hand. 
Efter ännu en lyxig hotellfrukost på söndag morgon var det så 
dags för hemfärd och att ta avsked från Strand Hotell och alla 
övriga rallydeltagare – efter ännu ett mycket trevligt Kungsrally, 
kanske det bästa någonsin. Vi längtar redan till nästa…  

Rolf Kuhnke opfordrede på vores danske rally i foråret til at vi skul-
le deltage i den Tyske sektions rally, der i år foregik i den nordlig-
ste del af Tyskland og som derfor ikke ville være så langt fra den 
danske grænse. Fra torsdag den 6.okt til Lørdag den 8.okt deltog 
vi i et meget velorganiseret og spændende løb i det gamle danske 
land - lige syd for den Dansk/Tyske grænse. 
Vi er: Trine og Hans og Anne (Trines søster) Allan og Karin, Ludwig 
og Hanne, Per og Jens (bim og bam) som de blev døbt !!! 
Første løbsdag kørte vi gennem det smukke landskab fra Schles-
wig langs Slien mod Flensburg, hvor vi var gæster på ”Robbe & 
Berking Yachtwerft” som er en kombination af et ”gammelt træ-
skibs Yachtwerft” og et museum for lystyachter - lige noget for os! 
Og at de samme sted har en gourmet restaurant gjorde jo ikke 
besøget dårligere. Flere royale yachter blev plejet her, både Kong 
Haralds og Prins Henriks var synlige. Herefter gik turen til  ”Robbe 
& Berking Silbermanufaktur” hvor vi fik en grundig gennemgang 
af kunsten udi sølvsmedefaget. Den smukke solbeskinnede ef-
terårsdag blev afsluttet med en dejlig uformel middag på Hotel 
Waldschlosschen i Schleswig, hvor vi boede. 
På 2. dagen kørte vi mod Eckernførde og videre til Strande, som 
ligger ved mundingen af Kielerfjorden. Her parkerede vi på en par-
keringsplads I udkanten af den lille badeby, hvilket gav os en dejlig 
spadseretur til Strandhotellet, hvor vi fik en dejlig brunch-mit al-
les drum und dran. Turen herfra gik videre forbi Kiel til Gods Schie-
rensee, mediemanden Axel Springers tidligere sommerresidens, 

Fantastisk efterårstur til 
SCHLESWIG-HOLSTEIN

Hans Bukkehave

hvor der var rundvisning i såvel den meget storslåede hovedbyg-
ning samt i stalde og park. Dagen blev afsluttet med gallamiddag 
på Waldschlosschen.

Jeg - Hans - som har lagt pen til disse linier vil afslutte med at 
takke arrangørerne for et usædvanligt velorganiseret løb, og del-
tagerne for dejligt selskab, og overbærenhed med min CO2 Neu-
trale vogn.
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NORSKA RALLYT 
Den norska sektionen körde sitt sommarrally i helgen den 26-28 augusti. Den här gången hade man lagt färden med start i Halden. 
Övernattningarna skedde på Fredriksten Hotell nära den berömda fästningen. På lördagen besökte man Brekke sluser. Söndagen till-
bringades i Sarpsborgstrakten med besök på olika fina gårdar och i Gamlebyn i Fredrikstad. Man hann också besöka Fredrikstads Mo-
delljernbanesenter. Någon rapport om rallyt har inte kommit till redaktionen för Bulletinen men här visas ett bildgalleri från den norska 
sektionen. Bilderna återfinns också på den norska sektionens nya fina hemsida rrec.no.

Jan Segerfeldt



Sydinvest  
Globale EM-aktier
gns. årligt afkast: 

8,7 %*

Med én enkelt investering kan du  
let få adgang til markeder som fx  
Indien, Kina og Filippinerne.  
Sydinvest Globale EM-aktier er  
med et afkast på 28,4 % de seneste 
tre år blandt de bedste i Europa i sin 
kategori. Det svarer til et årligt af-
kast på 8,7 %.* 

Sydinvest Globale EM-aktier spreder 
sine investeringer ud på aktiemarkeder 
fra Latinamerika, Østeuropa, Afrika, 
Mellemøsten og Fjernøsten. På den 
måde får du let adgang til langt de fle-
ste af de nye aktiemarkeder med én 
enkelt investering. 

Mange økonomer har spået de nye 
vækstmarkeder stor økonomisk frem-
gang. Og måles aktierne på flere  
væsentlige nøgletal, ser de billige ud  
i forhold til aktier på mere modne  
markeder.

Kina og Indien er for tiden i fokus, hvor 
især den indiske vækst ser ud til at 
være høj et godt stykke tid ud i frem-
tiden. De kinesiske nøgletal  

peger på, at økonomien i landet er  
stabiliseret. Kinesiske aktier ventes  
at få øget fokus hos internationale  
investorer i forbindelse med sammen-
knytningen af børserne i Hongkong  
og Shenzhen senere på året.  

Indsigt i de nye markeder
Sydinvest satte første gang fokus på 
de nye aktiemarkeder med lancerin-
gerne af Sydinvest Fjernøsten og Syd-
invest Latinamerika i 1994 og 1996. En 
stærk indsigt i de nye vækst markeder 
og mange års erfaring har gjort afde-
lingerne til nogle af de førende inden 
for deres områder.

Mere information
Der er høj risiko forbundet med inve-
stering i Sydinvest Globale EM-aktier, 
og afkastet i afdelingen kan blive  
negativt. Derfor bør du tale med din 
rådgiver, inden du investerer. Vi anbefa-
ler, at du læser mere om investeringen 
på opsparing.nu, hvor du også finder 
prospekt og Central Investor  infor-
mation. Som investor skal du være  
opmærksom på, at lande i Emerging 

Markets ikke har de samme etiske 
standarder, som vi normalt forventer 
herhjemme. 

Læs mere på opsparing.nu
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*  Pr. 1/10 2016. Historiske afkast er ingen garanti for 
fremtidige afkast.

Værdiudvikling af 100 kr. 
i Sydinvest Globale EM-aktier*

Indsigt i nye vækstmarkeder samlet i én investering

Namnbytet är en del i vårt arbete att skapa ett när-

mare samarbete mellan det danska systerföretaget 

Bernt Hansen, Köpenhamn.

Vår f.d VD Anders Rohdin har numera inget med 

företaget att göra. 

Företaget i Trollhättan har sedan 2015 ägts av Henrik 

Frederiksen, som också är delägare i det danska 

systerföretaget Bernt Hansen Eftf. Aps i Köpenhamn, 

som samtidigt ändrar namn till:

Bernt Hansen Automobil Service – København.

Ägarna till företaget i Danmark är Henrik Frederiksen 

och VD Jens Kjærulff. 

Ny ledning i Trollhättan

Andreas Öhlén har anställts som platschef i det 

svenska företaget i Trollhättan. 

Andreas Öhlén har lång erfarenhet och kompetens

då han arbetat i det svenska företaget i mer än 10

år, samt därefter arbetat ett år i London hos en av

de största leverantörerna av Rolls-Royce- och

Bentleydelar.

Samarbetet mellan de två företagen i Trollhättan

och Köpenhamn kommer att ge alla kunder fördelar 

med ökad kompetens, kunskap och expertis som är

resultatet av många års erfarenhet.

Industrigatan 1

461 37 Trollhättan

Sverige

Erhvervsvej 30

2610 Rødovre

Danmark

Telefon: +46 520 108 06

E-mail: info@bernthansen.se

www.bernthansen.se

Telefon: +45 44 91 00 11

E-mail: bernthansen@bernthansen.dk

www.bernthansen.dk

ROLLS-ROYCE    |     BENTLEY    |     VETERANBILAR    |     LYXBILAR

TROLLHÄTTAN    –    KØBENHAVN

”A. ROHDINS AUTOMOBILE SERVICE” I TROLLHÄTTAN AB BYTER NAMN DEN 1 NOVEMBER TILL:

BERNT HANSEN AUTOMOBIL SERVICE
– TROLLHÄTTAN AB

Bernt Hansen Automobil Service – Trollhättan AB Bernt Hansen Automobil Service – København Aps
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CONTINENTAL 
RALLY 2016
”Route du Cidre” Cabourg, 

Normandie, Frankrike, 4-10 september.

Så var det dags för årets ”stor-rally”, förlagt till det vackra Nor-
mandie och hotel Cabourg Thalazur vid kusten till Engelska Ka-
nalen!
De kommo från öst och väst och norr och söder och strålade sam-
man vid hotellet på söndag eftermiddag i vackert väder! Ett glatt 
återseende av både gamla och nya vänner! En samling av 60 
Rolls-Royce och Bentley från 1926 fram till 2004 - och en samling 
av 112 personer från elva olika nationer!
Nedresan från Sverige för undertecknad och maken fick ett litet 
”aber”, när vid avfart från den trafiktäta tyska motorvägen fick 
problem med vår Rolls-Royce Corniche S! Hon stannade utan 
förvarning - inte en gnista kvar, helt stopp! För att göra en lång 
historia kort, fick vi underbar hjälp av den tyska motorvägspoli-
sen med att skaffa både bärgare och verkstad. Det visade sig att 
problemet inte kunde lösas på direkten, så det blev att fortsätta 
i hyrbil – en Audi - till Normandie (och lämna vår Corniche kvar 
i Recklinghausen). Det hade kommit ”en katt bland hermeliner-
na”! Vi anlände lördag kväll, så det fanns tid att förbereda för an-
komsten på söndag!

Måndag 5 september
Efter frukosten startade vi i konvoj med de flesta bilarna, andra 
föredrog att köra individuellt, längs ”Côte de Fleurie”, genom de 
små kustbyarna till vårt mål som var Pont l’Evêque och calvados-
distelleriet Pere Magloire!
Efter att ha parkerat fint, delades vi upp i två grupper, för att gui-
das genom proceduren som avslutades med provsmakning av di-
verse årgångar av Calvados! Därefter följde en typisk normandsk 
lunch i restaurangen bredvid,  Les Tonneaux, där vi placerades i 
tunnor - en annorlunda servering (som blev mycket varmt efter 
ett tag). Lunchen tog sin tid, fyra rätter med den obligatoriska 
osttallriken! Ute hade regnet börjat strila, så vem hade bråttom? 
Så småningom lämnades restaurangen och eftermiddagen var fri 
till att köra runt i området. Alla hade hittat hem till hotellet i tid 
för välkomstdrink och middag, som accompanjerades av ett jazz-
band från Paris! Första dagen hade lagts till handlingen!

Tisdag 6 september 
var en fri dag och man hade tid att utforska området! Kvällen 
bjöd på fransk flärd, med en duo som spelade och sjöng bekanta 
chansons, typ Piaf, Brel etc, därtill kom att herrarna fick en barrett 
och damerna ett fjäderband att sätta runt huvudet! Det fick alla 
att komma i stämning à la Pigalle!

Vid minnesblocket och pennan: Mona-Lisa Illingworth   Foto: Bengt Olceder

Onsdag 7 september
Åter samlades vi i konvoj för att köra till Chateau Vendeuvre, be-
kant för sin möbelminiatyrsamling och mekaniska dockor samt 
en ”jardin surprise” (vilket innebar att när man vandrade runt 
trädgården så kunde plötslig vattenstrålar börja spruta här och 
var!). Färden dit tog drygt en timma, delvis på Route du Cidre, 
genom små sagolika byar och vackert landskap. Väl framme vid 
slottet släpptes vi in via en sidoport och där stod Le Comte Alex-
andre i egen hög person, med hustru och lille son för att hälsa oss 
välkomna! Vi parkerade fint framför själva slottsbyggnaden! Nu 
var det lite gråa och regniga vädret som bortblåst och det blev en 
solig och mycket varm (+30 C) dag! 
Det var faktiskt inte dumt att bli genomblöt av vattenstrålarna i 
parken - en dam blev heldränkt två gånger när hon vart nyfiken 
på några ”sköldpaddor” vid dammkanten! Kl 13.00 var det dags 
för lunch igen - serverad i en sidopaviljong! Den erbjöd välsökt 
skugga och vin att fukta struparna med! Kl 15.00 var det dags att 
lämna slottet, då grinden skulle öppnas för oss. En otålig gentle-
man försökte komma ut innan dess och körde - till grevens fasa 
- över gräsmattan! Tålmodighet är en dygd!

Eftersom vårt hotell endast gått med på två kvällar av musik, 
hade vi fått finna ut en annan plats för vår gastronomiska njut-
ning och underhållning. Kl 18.30 stod framför entrén ett litet 
sightseeing-tåg, med fem vagnar som skulle ta oss till kvällens 
restaurang, som var Casinorestaurangen i Cabourg - en resa på 
10 minuter - till allas förtjusning! Alla har vi barnasinnet kvar... 
En del irländska medlemmar blev så förtjusta att det blåstes såp-
bubblor längs färden! Eftersom vi var en större samling blev det 
två turer. 
Väl på plats serverades en apéritif och vi kunde sätta oss till 
bords, där vi även blev amuserade av ett cabaret-gäng (bekanta 
från rallyt i Holland för en del deltagare), som avslutade med en 
ABBA-kavalkad. Tyvärr var det några som missade detta för att de 
lämnade för tidigt - men förståeligt för värmen i rummet blev oss 
övermäktig på grund av dåligt fungerande AC och dessutom gick 
första tågturen tillbaka kl 23.00.

Torsdag 8 september 
den andra av de fria dagarna. För de som missat besök av Pe-
gasusbron och Omaha Beach och andra minnesplatser fanns nu 
tillfälle till detta.
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Kvällen blev igen tillbringad, med transport av lilleputt-tåget, på 
Casinorestarangen, med den skillnaden att nu fungerade luftkon-
ditioneringen och serveringen var rapido! Det hjälper att ”ha ett 
ord med ledningen”! Apéritif följt av middag, men vi överraskades 
av en kock med italiensk brytning som undrade om maten var till 
belåtenhet, då han verkade ha lite problem, vilket strax utbyttes 
till en aria med två andra sångkollegor! Åter hade vi ”drabbats” 
av de sjungande servitörerna från London! De bytte snabbt till 
”kvällsklädsel” och underhöll oss fantastiskt med arior från olika 
kända operor/operetter/musikaler! En sån kväll! Tåget avgick kl 
23.00, men en del föredrog en promenad då det var en mycket be-
haglig afton.

Fredag 9 september
Besök till ”Calvadosslottet” Breuil en Auge! Återigen startade vi 
i konvoj från hotellet ( ja, nästan i allafall) via Route du Cidre, en 
pittoresk väg genom fantastisk natur och små byar. Väl framme 

vid detta slott parkerade vi fint igen och blev omhändertagna av 
två guider, som delade in oss i grupper för rundvandringen. Tyvärr 
var det inte möjligt att besöka slottet, då detta är privat boende. 
Naturligtvis avslutade vi i ”provsmakarrummet” följt av en lunch 
med vin i restaurangen på plats!

Eftermiddagen var till allas egen takt att tillbringa och så små-
ningom återkom alla till hotellet för att  hinna ”putsa skalet” 
innan kvällens Gala-middag. Denna hade förlagts till Deauville 
och det pampiga hotellet Golf du Barrier! Resan dit gick med två 
bussar. Väl där visades vi till en stor terrass på baksidan av hotellet 
med blick över Deauville och havet! Champagnen avnjöts tills det 
var dags för middagen att bli serverad, dukat med ”rally-tallrik”. 
Det blev några tallrikar över och dessa auktionerades ut av den 
professionelle auktionsförrättaren James Grinter från England. 
Summan av detta 1.430 Kr lämnades till välgörande ändamål (i 
detta fall Lung- och hjärtfonden). För kvällens underhållning sva-

rade en kvartett från Paris med en blandad repertoar. Dansen 
tråddes ganska snart, dock med pauser för de traditionella pri-
serna och talen!

Årets pris för äldsta bilen, en Rolls-Royce 20HP från 1926, gick till 
Elaine Pickett/ Gary Williams från England. Priset för längst körd 
distans gick till Per & Monica Östlund för deras resa från By Kyrkby 
till Cabourg (2.080,1 km). Till Hotell Cabourgs framröstade favorit-
bil utsågs en Bentley R-Type 1954 ägd av Chris & Alison Clarks från 
Skottland.

Därefter fick undertecknad och maken emotta Richard Hoskens 
Cup för rally 2015 överräckt av Linda Ball! Sedan stod Tony Copsey 
upp från Essex-sektionen och sa några väl valda ord, följt av Hans 
Örming, styrelseledamot i svenska sektionen, som överräckte en 
gåva från densamma. En skål till Henry Royce´s ära avslutade den-
na session. Dansen och samkvämet fortsatte tills det var dags att 

borda bussen tillbaka till hotellet i Cabourg!

Lördag 10 september
Nu var det slut! Vart hade dagarna tagit vägen? Tiden går fort när 
man har trevligt och det hade vi haft! Dags att ta farväl och vända 
grillen mot hemorten. Derek och jag stannade en extra kväll för 
att avsluta rallyarbetet. Sen var det dags att åka tillbaka och häm-
ta upp vår stackars Corniche, som nu hade återhämtat sig (det var 
ett relä som ersatts) och var redo att köra hemåt! Återresan gick 
utan malörer via Kiel till Göteborg och se där, ombord på båten 
träffade vi Ann-Christin & Tommy Mårder, Siv & Clifford Hellzén 
och vår ”rallyfotograf” Bengt med sin Marie Olceder! Kärt återse-
ende!

Av de hälsningar vi fått, verkar det som om det blir ett återseende 
i Sedan 2017. 
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Under resans gång får han bara köra 
max 40 km/t, vilket brukade vara en 
representativ hastighet för kolelda-
de tågset under hela 1900-talet.
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EN RESA PÅ 
ANTEN-GRÄFSNÄS 

JÄRNVÄG Jan Segerfeldt

Distriktsansvarige för RREC-S på Västkusten Anders Rohdin hade 
arrangerat en lokal träff som omfattade boende och fin mat på Al-
bert Hotell i Trollhättan. Huvudinslaget i programmet var ett be-
sök hos Anten-Gräfsnäs Museijärnväg, en seriös historisk förening 
som har bedrivits i mer än 50 år och som innebär att man håller 
igång lok och vagnar, räls, stationer, mm, ett omfattande åtagan-
de, som dessutom kröns med att man kör turister varje sommar 
den tolv kilometer korta sträckan mellan de två stationerna Anten 
och Gräfsnäs med gamla tågset. 
Det koleldade loket vi åkte med byggdes 1911 hos Nydqvist & 
Holm (Nohab) i Trollhättan och var avsett som ett ”snabbgående” 
tåg på Västkustbanans linje mellan Göteborg och Mariestad med 

en teoretisk toppfart på 60 km/t. Man måste bränna upp tio kilo 
kol per kilometer för att hålla pannan het, så det är ett svettigt 
jobb för eldaren att hålla ångan uppe. Dessutom hade han måst 
elda i pannan i flera timmar innan vi anlände med våra fina bilar 
(mitt i ett åskväder) och smörjt och smörjt olika mekaniska de-
lar för hand med oljespruta, så förberedelsearbetet inför vår resa, 
som var exklusivt just för RREC-klubbmedlemmar denna gång, 
krävde att dessa tågentusiaster hade varit uppe väldigt tidigt den 
här dagen.
Den äldsta vagnen i setet är från 1910 och byggdes av VABIS. Den 
är inredd med träbänkar för åkande i tredje klass. Den åtföljdes av 
några olika ”nyare” vagnar, den modernaste från 1940-talet.
Innan vårt tåg skulle avgå hann vi göra ett kort besök i verkstaden 
där ett gammalt lok håller på att renoveras och i museet där man 
kunde se det mesta som har med dåtida tågresor med ånglok att 
göra.
En finklädd konduktör kom och sålde biljetter till varje passage-
rare, som fick en liten kartongtjock beige biljett precis som på den 
gamla tiden.
Vår resa startade från Antens station, vars stationshus byggdes 
1900 och har moderniserats i omgångar men nu har det återställts 
till det utförande det hade ungefär 1930. När vi hade åkt en liten 
bit kom kunduktören och ropade ”Nypåstigna?” och klippte våra 
biljetter med en tång som lämnade ett litet runt hål i kartongpap-
peret. Tåget vinkades iväg av stinsen på stationen genom att han 
gjorde vissa givna handtecken till lokföraren. Under resans gång 
får han bara köra max 40 km/t, vilket brukade vara en representa-
tiv hastighet för koleldade tågset under hela 1900-talet. Utefter 
de tolv kilometerna göt tåget ett par uppehåll. Denna sträcka är 
allt som är kvar av Västergötlands-Göteborg Järnväg sedan man 
la ner tågförbindelsen för 50 år sedan. Spårvidden är bara 89,1 cm.

Första anhalten var Arelid, som är en hållplats där tåget bara stan-
nar om någon ska åka med, vilket tydliggörs genom att det vid 
spåren finns en rörlig anordning som man kan vrida till sidoläge 
för att markera för lokföraren att det finns påstigande. 

Nästa ställe för loket att göra stopp är Kvarnabo, som är åtta ki-
lometer från Anten. Här måste loket fylla på vatten, eftersom 
det går åt mycket av den varan, cirka 50 liter per kilometer, under 
resan. Man brukar fylla 1.500 liter vatten, vilket tar tolv minuter, 
genom att man vrider ett stort rör över lokets vattenintagsöpp-
ning och öppnar kranen. Därmed ska vattnet i behållaren räcka för 
både tur- och returresan.

Därefter fortsatte resan till slutmålet Gräfsnäs. Här kopplades lo-
ket av från vagnarna och körde fram och in på en stor vändskiva, 
där loket vändes för hand. Det är tungt att vända på ett 47 ton 
tungt lok. Inte gjort i en handvändning, skulle man kunna säga. 
Några av oss fick nöjet att hjälpa till med vändningen.
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Medan vi stannade på Gräfsnäs fick vi göra en kort promenad ner 
till slottsruinen, som har legat här sedan mitten av 1500-talet och 
ägdes av ätten Leijonhufvud. Slottet har brunnit tre gånger, 1634, 
1734 och 1834 och efter det återuppbyggdes det inte, så det är gan-
ska naturligt att det inte finns så mycket kvar av det idag. Nu kan 
man se olika kulturutställningar i de delar av ruinen som relativt 
nyligen har försetts med tak. Den omfattande parken är kultur-
märkt och används ofta för Alingsås Motorveteraners träffar un-
der sommartid.

Efter att ha intagit en lunchmacka utanför ruinen, återvände vi till 
tåget som tog oss tillbaka igen till Antens station. Resan gick inte 
särskilt fort och via träbänkarna kände man varje skarv i rälsen. 
Det var en extraordinär upplevelse att åka med detta ålderdomli-
ga tekniska färdmedel, ljusår från den bekvämlighet man upplever 
när man tar Stockholmståget från Göteborg idag, en resa på cirka 
tre timmar. Naturligtvis är en resa i en gammal Rolls-Royce alltid 
ännu skönare!

Anders Rohdin:
På söndag morgon bar det så av till SAAB-museet som öppnade 
en timma tidigare för vår skull. Det var två mycket bra guider som 
visade oss runt i ca två timmar, en timma med bilder och film 
och en timma i utställningshallen. Museet ligger väldigt fint i f 
d NOHAB:s lokverkstäder. Tänk, NOHAB var förr världens största 
loktillverkare.
Efter att vi sett på SAAB-museet körde vi bara några kilometer för 

att bese Olidan kraftstation. Först fick vi en noggrann genomgång 
av hur det hela fungerar av en guide. När Olidan kraftstation bygg-
des 1910 (byggdes ut 1913) blev den Sveriges största. Alla generato-
rerna är tillverkade av NOHAB i Trollhättan och de är alla utom två 
fortfarande i produktion. Att tillverka el här kostar 8 öre KW mot 
28 öre på kärnkraftverken! Den vackra byggnaden är gjord i granit 
från Stockholm/Roslagen. Efter en mycket lyckad helg med många 
glada deltagare togs det lite gruppfordon. Nästa år blir det en ny 
träff i Trollhättan.
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POBEREJSKY 
PÅ GENÈVESALONGEN 1949

Jacques Poberejsky föddes i Odessa i Ryssland den 22 november 
1885. Det sägs att hans huvudsysselsättning ska ha varit uppfin-
nare. Redan 1924 registrerade han USA-patent för stålspunna 
flexibla slangar och självtätande bensintankar, viktigt för tanks, 
racerbilar och inom flygindustrin. Företagen Superflexit och Icore 
International är kända än idag för tillverkning av kopplingsteknik 
av alla de slag. Tydligen var Jacques Poberejsky också känd sam-
lare av dyrbart antikt kinesiskt porslin.

Annars vet vi inte så mycket mer om honom men vi vet en del om 
hans bilar. Kanske tog han över manteln efter Charles Rolls, som 
dog 1910, för det berättas att Jacque Poberejsky skulle ha utbildat 
sig till flygare i Belgien och redan 1912 flög en för honom special-
byggd kopia av ett Deperdissin-plan i Mexico döpt till Latino-
americano med en 80-hästars Anzani-motor som han hade köpt 
i Paris redan 1912. Sannolikt fortsatte han som en slags entrepre-
nör. Under 1930-talet lär han ha innehaft agenturen för Merce-
des Benz i Paris. Det måste ha gått bra för honom för snart köpte 
han sig en begagnad Rolls-Royce Phantom II Continental (41GX) 
med kaross från Kellner i Paris. Han vände sig till Binder, Kellners 
närmaste konkurrent i Paris, för att anpassa originalkarosseriet 
till hans exklusiva smak, tydligt inspirerad av samtida Cord i USA 
och med en ”sportigare” Rolls-Royce-grill. 1938 ersatte han bilen 
med en ny Rolls-Royce Wraith (chassi nr WXA14) med Sedanca de 
ville-karosseri av Binder. 1942 registrerades han som seniormilitär 
i amerikanska försvaret, vilket tyder på att han då var bosatt i New 
York. Uppenbarligen var han en tidig världsmedborgare. 

Nu kommer vi till Quiz-bilen: På 19e Salon International Automo-
bile Moto-Cycle som avhölls i Genève i mars 1949, ställde Probe-
rejsky ut två märkliga kreationer på sin egen monter. Precis som 
alla andra utställare på mässan, hade han en stor skylt hängande 
i taket med namnet på företaget, i detta fall ”Carrosserie Pobe-
rejsky”, vilket gav intryck av att det existerade en sådan firma. 
Men hade Poberejsky verkligen en egen firma som hade byggt de 
här karosserna? Eller var han bara beställare av bilen? Eller ritade 
han designen? Kanske anlitade han någon av de få gamla fina 
karosserimakarna i Paris med omnejd som hade överlevt kriget, 
för att bygga en bil till sig själv enligt en egen design, även med 
förhoppningen att möjligen kunna tillverka ytterligare exemplar 
för försäljning. Givet hur svårt det hade blivit för de traditionella 
karosserifabrikerna att driva verksamhet efter de stora sociala 
förändringarna i Frankrike efter kriget, så fanns det säkert ledig 
kapacitet att utnyttja för den som fortfarande hade de pekuniära 

Vi kan väl enas om att av alla bilar som har byggts 
på Rolls-Royce- och Bentley-chassin, så finns det 
några som definitivt inte alls uppskattas för sitt vackra 
utseende? Här är ett par udda exemplar som, bland 
de relativt få som känner till dem överhuvud taget, 
brukar anses vara bland de fulaste bilarna i sitt slag. 
En av dem är också svaret på Quizen i förra numret 
av Bulletinen. Tack till Herman Brandt för att han 
var ensam om att gissa rätt på den svåra Quizen.

resurserna att beställa en sådan här bil. Det känns rätt tveksamt 
att Poberejsky skulle haft resurser att bygga bilar i en egen fabrik. 
Här fordras ytterligare forskning.

Däremot vet vi att ett vänsterstyrt Rolls Royce Silver Wraith-
chassi (chassi nr LWAB63) hade ställts ut på British Motor Show 
på Earls Court i London i oktober 1948. Detta chassi hade sedan 
skickats vidare till Frankrike för att få en fransktillverkad kaross. 
Det som medförde den stora uppmärksamheten på Genevemäs-
san var att Carrosserie Poberejsky i Paris hade försett chassit med 
ett karosseri med strömlinjeformer helt i den nya tidens anda, när 
de flesta köpare förväntade sig att Rolls-Royce skulle ha en be-
tydligt mer traditionell framtoning. Det är få designers som är så 
djärva att de moderniserar den världsberömda kylargrillen på en 
Rolls-Royce. 

Men Poberejsky verkar inte ha hindrats av några sådana hänsyn. 
Han ersatte grillen med några horisontella öppningar som på-
minner om en tidig Volvo PV 444. Hela bilen gavs bulliga former. 
Främre delen av plåttaket var avtagbart. Sedan Gurney Nutting 
införde idén på 1930-talet, har den här lösningen ofta kallats Se-
danca coupé. 
Det sägs att Rolls-Royce i Crewe höll på att sätta sitt after-
noon tea i vrångstrupen när de fick höra talas om den här 
hiskeliga skapelsen. Omedelbart ställde de Poberejsky inför 
ett ultimatum att avlägsna monstrositeten från mässan 
inom 24 timmar, annars skulle inte den sedvanliga fabriks-
garantin utfärdas för bilen, vilket förmodligen skulle gjort 
den än mer svårsåld. 
Poberejsky verkar ha ställt sig positiv till Rolls-Royce Motors för-
slag (eller känt sig tvingad att följa deras diktat) och tagit bort 
bilen från utställningen. Sedermera lyftes den märkliga karos-
sen av. Det nakna chassit LWAB63 såldes vidare till en L Rexach 
Benitez som i sin tur uppdrog åt Franay i Paris att bygga honom 

Jan Segerfeldt
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en elegant tvådörrars fyrsitsig cabriolet på chassit. Bilen i sin nya 
skepnad levererades till sin beställare den 20 juni 1950 men det 
skulle dröja ända till den 3 juli 1963 för bilen att få sitt franska re-
gistreringsnummer 431LP06. Bilen totalrenoverades 1998-99 och 
vann sedan pris på Pebble Beach. Den kammar fortfarande hem ett 
och annat pris för sin stil och elegans. 

Den andra bilen på Carrosserie Probejskys monter på Genèvemäs-
san 1949 lär ha börjat som en Bentley Mark VI Standard Steel Sa-
loon (chassi nr B124BH) levererad i juli 1947 till Jacques Poberejsky 
på Société Superflexit. Han lät ersätta stålkarossen med en speci-
albyggd coupé. Det verkar inte som om de som hade förfärats så 
till den milda grad av att se en Rolls-Royce utan den traditionella 

grillen i fronten blev lika uppbragta av att se en Bentley utan sin 
normala Bentleygrill, trots att även den hade en modern form-
givning med horisontella ribbor och inte såg alls ut som en tra-
ditionell Bentley. Hur Rolls-Royce Motors ställde sig till den här 
designen framgår inte men eftersom bilen var såld i sitt standard-
utförande 1947 så hade fabriksgarantin ju redan utfärdats. Bilen 
har inte synts till efter 1954. 

Ytterst litet information har framkommit om Carrosserie Pobe-
rejskys fortsatta öden men förmodligen överlevde företaget inte 
efter Genèvemässan. I vart fall avled Jacques Pobereksky själv den 
8 augusti 1949, alltså bara ett halvår efter mässan. Kanske ingen 
saknar hans bilar?

Förra Quizen var svår och vi fick bara in ett enda svar, från Herman 
Brandt. Han kände uppenbarligen väl till Poberejskys Rolls-Royce. 
Det finns mer att läsa om bilen på annan plats i denna tidning.

Den här gången blir det en annorlunda Quiz-bild, för första gång-
en med en motorcykel. Ni undrar förstås varför vi har tagit med en 
mc i en Quiz. Rolls-Royce har aldrig tillverkat motorcyklar så den 
kan inte gärna ha något med Rolls-Royce att göra? Jo, faktiskt finns 
här ett samband. Är det någon som har en aning? Kanske känner 
ni igen motorns utseende? Det är den store Quiz mastern Her-
man Brandt som har skickat in förslaget till dena quiz. Det är ett 
slags hemmabygge och utgångspunkten har varit en motor som 
har kompletterats med en hel motorcykelram, styre, ram, bromsar 
mm. Är det någon som kan lista ut vad det kan vara för motor i den 
här märkliga hojen?

Skicka som vanligt era förslag och gissningar till jan.segerfeldt@
glocalnet.net.

QUIZ

”Vi vill hjälpa våra kunder att behålla egna 
tänder hela livet, genom att välja långsiktigt 
hållbara lösningar i en trygg och 
omhändertagande miljö.”  

Kostnadsfri konsultation 
för RREC medlemmar.

Tdl. Hans Örming

Åsögatan 104-106
118 29 Stockholm
Tel: 08-640 65 70

Mail: hans@symbioskliniken.se

* Porslinsfasader

* Laserblekning

* Tandhygienist
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ÄKTA ELLER 
FALSKA PÄRLOR? 

Jan Segerfeldt

35

Det uppstår fler och fler företag på den internationella bilmark-
naden som erbjuder oss att köpa extremt ovanliga men eftertrak-
tade bilar som till exempel den imponerande Bentley Speed Six 
Gurney Nutting Coupé 1930 (chassi nr HM2855, reg nr GJ3811) som 
Woolf Barnato enligt (den historiskt felaktiga) legenden körde på 
kapp med tåget kallat Blue train mellan hans klubb i London och 
Cannes på Franska Rivierian. Den bilen är det flera som är intres-
serade av att köpa men den finns ju bara i ett enda exemplar och 
den är väl inte till salu? Bilens nuvarande ägare Bruce McCaw i 
Seattle skulle säkerligen, om han bestämmer sig för att sälja den, 
begära ett så ofantligt högt pris att det är bortom möjligheternas 
ram för de allra flesta av oss att köpa den.

För alla dem som suktar efter att få äga en Blue Train Bentley finns 
det trots detta en möjlighet att få sin dröm gå i uppfyllelse - näm-
ligen att köpa en välgjord kopia. Här kommer Racing Green Engi-
neering Limited i Wales in i bilden. De har jobbat med renovering 
av bilar i 40 år men har på senare år hittat en för dem ny lönsam 
nisch - kloningsbranschen. Sedan 2007 har de hunnit bygga flera 
till synes exakta kopior av den berömda ”Blue Train Bentley”. Visst 
hade det varit toppen om det hade funnits massor av överblivna 
Bentley Speed Six-chassin att bygga de här kopiorna på, men ty-
värr är lämpliga sådana näst intill omöjliga att finna. Så gott som 
alla Cricklewood Bentleys är idag värda sin (höga) vikt i guld. Dä-
remot är det fortfarande ganska gott om chassin till Bentley Mark 

VI, vars standard steel saloon-karosser 
ofta har blivit så rostskadade att det inte 
är lönt att försöka återställa dem. Nybyg-
gena från Racing Green Engineering vi-
lar på sådana chassin. Den sexcylindriga 
Bentley Mark VI-motorn duger dock inte 
för nybygget. Man satsar i stället på en 
Rolls-Royce B81-motor, alltså av liknande 
typ som den raka åttacylindriga motor på 
5 675 cc som satt i Rolls-Royce Phantom 
IV 1950-56, men dessa överblivna B81:or 
är egentligen avsedda för nyttofordon. 
Racing Green Engineering bygger upp 
en ny kaross i askträ och aluminium, som 
sägs följa Gurney Nuttings ursprungliga 
design till punkt och pricka - till och med 
så långt att beställaren erbjuds välja om 
han vill ha den svarta texten på de blanka 
instegsplåtarna med (den falska) inskrip-
tionen Coachwork by J Gurney Nutting 
& Co Ltd London eller (den mer korrekta) 

Coachwork by Racing Green Engineering Ltd South Wales! Där-
med har de åstadkommit en fantastisk bil men är det en äkta 
Bentley eller en ren förfalskning? Många som ser de här kopiorna 
blir säkert lurade vid första anblicken och därmed är syftet att vil-
seleda fullbordat.

Ett exempel: En privat säljare på EBay har lagt ut en Bentley Mk 
VI Special 1951 till försäljning. Bilen ser ut som en Bentley 4 1/2 
litre Vanden Plas Le Mans racer men det är alltså inte en Crick-
lewood Bentley utan en Bentley Mark VI byggd i Crewe 1951 som 
har gjorts om till något helt annat än den var från början. Säljaren 
lämnar ingen information om bilen mer än att den är ombyggd 

hos en respekterad Bentleyspecialist. Begärt pris £ 165 000.

Vintage & Prestige i London sålde nyligen en Bob Petersen Engi-
neering Bentley 6 1/2 litre supercharged racer. Den började som 
ett överblivet chassi från en Bentley R-type årsmodell 1953 som 
försågs med en Rolls-Royce B81 rak åtta med kompressormatning, 
vilket innebär att hästkraftuttaget har dubblats från 200 till cirka 
400. Racingkarossen är en ren fantasiprodukt med vissa likheter 
finns med specials från 1930-talet, även om man inte kan känna 
igen någon exakt sådan bil från Brooklands. Begärt pris för nybyg-
get (från 2003) var £ 440 000.

Den kända Rolls-Royce-och Bentleyspecialisten The Real Car Ltd 
saluförde för en tid sedan en Bentley Mark VI Special Roadster 
1948 med chassi nr B265CD, begärt pris £ 115 000. Motorn är den 
ursprungliga 4 1/4-litersexan men man har bytt till automatlåda, 
vilket inte fanns som tillval 1948. Karosseriet är en ren fantasipro-
dukt och försöker inte exakt efterlikna någon tidigare existerande 
bil. Det vore väl inte helt otänkbart att en sådan kaross kunde ha 
tillverkats 1948, även om designen framstår som något främman-
de för att ha kommit från någon av de mer respekterade kaross-
byggarna från tiden. En sann Bentleykännare skulle nog inte låta 
sig luras.

Den engelska firman Vintage and Classic Cars hade en Bentley 4 
1/4 litre replica James Young roadster från 1937 till salu för £ 115 
000. Det förefaller vara en helt korrekt originalbil, ända tills man 
får veta att bilen ursprungligen hade en saloonkaross. På 1970-ta-
let ersattes den med en ny kaross ”baserad på ritningar från Ja-
mes Young” och lär vara den enda nu existerande med det kaross-
utförandet. Karosseriföretaget James Young upphörde 1967.

Detta är bara några exempel på bilar som utger sig för att vara 
något annat än de är och i några fall kanske till och med direkt av-
ser att lura oss att de är originalbilar. Det är således inte enbart av 
godo att sådana bilar tillverkas. Risken är överhängande att man 
i en framtid, när man inte sitter inne med all kunskap om de här 
bilarna, misstar kopian för en äkta bil och betalar en köpesumma 
för kopian som inte står i rimlig proportion till dess värde som 
kulturhistoriskt objekt. Varken säljare eller köpare är medvetna 
om att de har blivit lurade förrän efteråt.

HÄR ÄR NÅGRA VIKTIGA DEFINITIONER:

ORIGINAL - den äkta varan - 
en bil som är i originalskick 
är i stort sett som den läm-
nade fabriken från början 
och inte har genomgått nå-
gon större renovering, den 
är bara löpande underhållen 
och reparerad med rena för-
slitningsdelar. Det äbör vara 
fullt möjligt att renovera en 
bil så att den får ett skick 
som motsvarar originalutfö-
randet, förutsatt att man an-

vänder originaldelar eller nytillverkat material exakt det samma 
som bilen hade från början, men man kan per definition aldrig 
”återställa till original”. En renoverad bil är inte en originalbil! 
ONCE ORIGINALITY IS LOST, IT IS GONE FOREVER!

Bilmärkena Rolls-Royce och Bentley med sina separata chassin 
skapar ett delikat problem genom att det ända sedan de var nya 
och fram till våra dagar har förekommit att man efter att bilen 
byggts separerade karosseriet från originalchassit. Kanske var ka-
rosseriet utslitet till skillnad från chassit som var rubust byggt, så 
man skapade en helt ny och modern kaross på det gamla chassit. 
Tidiga Bentleysalooner blev ofta ombyggda till sportiga specials. 
Kanske hade ägaren bara tröttnat på den omoderna karossen. Ib-
land flyttades karosserier runt mellan olika chassin. Det förekom 
även att man moderiserade gamla karosserier till oigenkännlig-
het. Inte minst visar detta att ett chassi från kvalitetstillverkare 
som Rolls-Royce och Bentley håller väldigt länge.

Tävlingsbilar är ett särskilt kapitel. Det är ingen lätt uppgift att 
bland alla nytillverkade kopior avgöra om en viss tävlingsbil är en 
originalbil. Ofta bytte man ut delar av bilen inför varje ny tävling 
och det kunde inträffa att hela chassit blev utbytt efter en allvar-
lig olycka på racerbanan. Det var inte ovanligt att registrerings-
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numret blev bilens identitet och inte chassinumret. Därför har det 
hänt att berömda tävlingsbilar har dykt upp i mer än ett exemplar 
med ”samma” identitet!

REPLIKA - en trogen kopia som tillverkaren själv gjort i anslutning 
till originalet, exempelvis AC Cobra som AC själva fortsatte att till-
verka senare.

CONTINUATION - där den som äger märkesnamnet surfar på suc-
cén med nytillverkade (delvis) trogna kopior (en känd sådan är 
Aston Martin DB4GT, som nytillverkades av fabriken 50 år efter 
originalen) genom att i långt efterhand bygga samma bil och in-
lemma dem i den ursprungliga chassinummerserien.

PASTISCH - nyutveckling med designmässiga associationer till 
äldre klassiker (ofta med mindre lyckat resultat) men lyckas inte 
direkt kopiera förlagan

PLAGIAT - kopia med ekonomisk baktanke och oftast under annat 
varumärke (välliknande kopior av AC Cobra har gjorts av många 
firmor men bilarna tillåts inte bära AC-emblemet, som ägarna lik-
väl har satt på själva)

FÖRFALSKNING - kopia eller förvanskning, ofta med ekonomisk 
baktanke (en bil som ser ut som en Ferrari GTO men är en slaktad 
Ferrari 250 GTE - eller ännu värre - en Ferrari GTO lookalike som 
har Nissandelar under skalet. Det borde inte lura någon, tycker 
man.) Svårt är också när någon bygger en exakt kopia av en Ja-
guar C-type och använder någon originaldel, typ en framaxel med 
instansat chassinummer för C-type, medan resten av bilen är en 
nykonstruktion med ”rätt” reservdelar. Fusk med chassinummer 
förekommer också.

När man ändrar en kupémodell till cabriolet genom att kapa av 
taket är det också ett bedrägeri, om avsikten är att lura köparen 
att betala mer för bilen som öppen. Problemet är att även om 
man inte bygger om bilen i avsikt att lura någon, så kan bilens 
fortsatta leverne som cabriolet leda till att man ”glömmer bort” 
att bilen en gång var en kupé och värdet blir felsatt vid senare 
försäljningar. Rimligen bör en ombyggd bil sjunka i värde när alla 
fakta blir kända.
Till ren förfalskning bör också räknas bruket att ersätta en Bent-
leykylare med en Rolls-Roycekylare (eller i vissa fall kanske tvärt-
om!) för att få ut ett högre pris.
Väldigt många Cricklewood Bentleys är ombyggda från täckta 
salooner till öppna tourers. Detta började göras redan på 1930-ta-
let när de inte särskilt hållbara (och inte alltid äkta) täckta Wey-
mannkarosserna rasade. Bruket att bygga om en tidig Bentley till 
Le Mans-racer med kaross av ”Vanden Plas-typ” har inneburit att 
många bilar har överlevt som annars aldrig skulle gjort det. Det 
skulle ha blivit för dyrt att återställa dem till originalutförande 
men billigt att i stället förse dem med nya lätta sportkarosser. 
Detta förekom i en tid då värdet på gamla Bentleybilar var lågt. 
Syftet då var inte att vilseleda utan att kunna fortsätta bruka bi-
larna. Man bör dock ha i minne att bilarna med replika-karosser 
sällan har samma höga historiska värde idag som de ursprungliga 
Vanden Plas-originalen. 
Personer som har råd att köpa en Blue Train Special hos Racing 
Green Engineering bör betänka att ett nybygge sannolikt inte 

kommer att stå sig i värde på samma sätt som det äkta original 
den apar efter. Ju fler kopior som görs av en udda bil, desto större 
är risken att det urvattnar alla bilarnas värden över tid. Det po-
sitiva är ändå att ett Mark VI-chassi räddas från skrotdöden och 
bilen, ehuru med en nytillverkad kaross, ges ett andra liv. 

Men är det en kulturhistorisk gärning? Problemet ligger i att man 
bygger om en bil till en modell som den inte är. Risken finns att vi 
alla som ser den tror att det är en originalbil. Vi blir lurade! Sam-
tidigt kan inte ett fåtal kritiska personer få lov att bestämma över 
andra bilägares val. Den som medvetet väljer köpa en bil som är 
en kopia på ett eller annat sätt, är självklart i sin fulla rätt att göra 
det och få lov att vara fullt nöjd med sitt val, även om han riskerar 
kommentarer som att ”hans bil är minsann bara en kopia”. Men 
vadå? Han gör väl som han vill! Det gör han rätt i!

Frågan om plagiat, förfalskningar och replikor är inte helt okom-
plicerad. Grundregeln är som alltid att ärlighet gäller. Det man vill 
undvika är att några blir lurade av samvetslösa individer som vill 
tjäna pengar på ett ovederhäftigt sätt.

Kanske håller ni inte alls med om dessa funderingar? Betrakta det 
som sägs i denna artikel som ett diskussionsunderlag i fråga om 
äkta eller falska pärlor. Vi hoppas att våra läsare vill vara med och 
tycka till i frågan. Skriv gärna ner era synpunkter och skicka in till 
redaktionen!

Jag hade hört så mycket om Åkes ”museum” det var med stor 
förväntan och spänning jag startade färden mot Södertälje och 
Enhörna denna något svala, gråmulna och småblåsiga dag den 8 
oktober 2016.
Resan tog en timme alltid en njutning bara det i en Rolls-Royce! 
Sista biten från Södertälje gled förbi ett vackert höstlandskap 
förbi färden på den kurviga vägen. Väl framme möttes vi av ett 
välkomnande av Åke som stod på gårdsplanen och kollade på eki-
pagen som anlände efter någon timme hade alla anlänt räknade 
till 20 stycken finbilar och vanliga bruksbilar.
Här hos Åke finns flera byggnader att besöka, den första bygg-
naden blev ladan där en gång kreaturen stod. Nu var här något 
helt annat, här fanns det bilar och ”grejor” av alla de slag - en fan-
tastisk samling bilar och prylar. Det här är ett fantastiskt livsverk, 
inte bara ladan utan i två byggnader till. Åke guidade oss och be-
rättade om dom olika bilarna. Här fanns inte bara bilar utan mop-

AHK och RREC  
På picknick hos Åke Andersson

par, motorcyklar och mycket annat. Hos Åke skulle man kunna 
vara i flera veckor och då ändå inte ha sett allt.
Efter att ögonen värkte och huvudet var fullt av intryck det var 
dags för picknick. I ladan fanns det gott om sittplats för alla att 
inta sin skaffning. Jag räknade inte exakt hur många vi var men 
uppskattningvis närmare 40 personer.
Efter picknick-lunchen fortsatte vandringen i lokalerna en god 
stund tills det var dags för oss flesta att starta färden hem. Innan 
vi satte oss i bilarna för hemfärd blev det en stunds kollande på 
bilarna. Här på parkeringen fanns det också många fina bilar att 
beundra.
Tackar Åke och Ingrid för deras gästfrihet att vi fick besöka de-
ras hem. Själv kommer jag gärna tillbaka. Jag tackar också mina 
AHK- och RREC-kompisar för trevlig samvaro. Fler bilder finns på 
hemsidan.
Vid pennan och bakom kameran  Rune Sahlberg 
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Lilla tekniska hörnan (del 3)

Så här kan det se ut, dags för ett byte, Tommy Mårders Silver 
Shadow 11 1980.

Staget löst.

Allt återmonterat.

Den nya delen beställdes från IntroCar som heter Bearing Pin 
Lower Level Rear som numera har bussning av polyurethane med 
artikelnummer UR 10490 PL-X, kostnad £75.12 minus vår RREC 
rabatt blev det £67.61. Metalldelen ingår i priset, den svarta delen 
är påträngd och går inte att ta bort.
Den delen som är blå heter Wacher Bearing Pin med artikelnum-
mer  UR 17155 PL kostnad £30.09 minus rabatten blev priset 
£27.08. Till detta kommer frakten på £17.01 allt räknat i Pund.
Det som saknas på bilden är den stora och lilla muttern som 
ej följer med förpackningen ej heller distanshylsan som skall 
monteras efter/före lilla muttern och trycka den blå delen mot 
den svarta.
Ett dilemma var att ta loss och skruva fast den stora muttern då 
det var nödvändigt att hålla fast den stora metallflänsen, som i 
annat fall bara snurrar runt, en stor fast nyckel var för tjock. I sin 
verktygslåda benämnt ”bra å ha” hittade han en rörtång med 
smala käftar.

Var sitter nu detta? I Tommys Mårders fall på vänster sida Sha-
dow II 1980 års modell (Lower triangel lever bearing). Tommy 
uppmärksammade det hela av att den stora muttern ej satt i 
centrum av hålet, något klånk eller oljud hade han inte upp-
märksammat men helt klart var det en slitdetalj som hade gjort 
sitt. På tidiga Shadow som t ex min 1968:a så ser det lite annor-

Bilden visar hur staget är upphängd från andra sidan. Tommy 
trodde att upphängningen skulle ramla ner när bultarna togs 
bort och för att säkerställa, så placerades en regel på domkraften 
för att stötta upp det hela. Det visade sig inte vara nödvändigt. 
Dock vid återmonteringen när två bultar skulle genom tre stag 
så kom regel och domkraft till användning - lite trixigt var det - 
men med lite tålamod så gick det.

Sista bilden. Den stora muttern ska dras med 20.7 kg, lilla mut-
tern på andra sidan ska dras med 6.0 kg.

Så kan det se ut på en Silver Shadow.

Clifford

 

 

 

 

lunda ut (en dålig bild visas i slutet av artikeln). En modifiering 
har skett. sedan när är osäkert, samma upphängning finns på 
årsmodell 1974.
PS Har noterat att ibland förekommer ordet Silver Shadow I; om 
det skall syfta på tidiga Silver Shadow som jag förmodar, dock 
menar jag på att det aldrig har tillverkas någon Silver Shadow 
I (rätta mig om jag har fel). Jag kommer framöver att använda 
benämningen Silver Shadow.

 

 

  

DANSK TEKNISK SEMINAR
Den 1. o 2. oktober holdt den danske sektion ”Teknisk Seminar” hos Kaj Simonsen i Taastrup.

11 medlemmer var mødt op med biler og et par kom og gik under seminaret.
Der var mulighed for at få faglig bistand og kammeratlig hjælp.

Ikke alle nussede med bilerne. Per Thomsen benyttede dagen til at konstruere et sofabord af en fin istandsat 
og poleret Cloud-motor. Et fint glasbord der gav fuldt udsyn til den store blok.
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”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”

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

Tor Aasberg, Ingierstrandveien 88, 1420 Svartskog
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Salg fra “The Frederiksen Collection”
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
 

Interesserede købere kan henvende sig til Jens Kjærulff jk@bernthansen.dk 
telefon +45 4491 0011

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.

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

EN ÖNSKAN FRÅN 
LAYOUTAVDELNINGEN

Tack till alla er som bidrar med artiklar och 
bilder som gör vår klubbtidning intressant 
och trevlig att läsa. Ju bättre kvalitet det är på 
bilderna som ni skickar, desto finare tidning.
Text och bilder separat, text i word och bilder 
i jpg, lägst 500 K i upplösning, så blir jag glad.

mvh. Christer Byhr
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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

 

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

Rolls-Royce & Bentley Parts

Tel: +44 (0) 1455 292949
Email: sales@fl yingspares.co.uk

www.fl yingspares.com


