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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Vår ordförandes spalt
Göran Berg

Bäste medlem!

Just när jag börjat funde-
ra på innehållet i denna 
spalt får jag för ovanlig-
hetens skull ett telefon-
samtal från Norge. Det 
är Kjell Andersson som 
ringer. Tillsammans med 
Eva deltar de och fem 
andra svenska ekipage 
i årets Euro Rally. Kjell 
berättar att vår Svenska 
Sektion tilldelats ”The 
European Trophy”, ett 
vandringspris som årli-
gen delas ut till den Eu-
ropeiska sektion, eller ”Continental Section” 
som våra vänner på andra sidan kanalen plä-
gar säga, som gjort störst framsteg under det 
senaste året.  

Den magnifika trofén ser Du på bilden härintill, 
mer om Eurorallyt kan Du läsa i Carl Lager-
crantz artikel längre fram i bladet.

Det är en stor ära mot-
taga denna trofé och en 
uppmuntran till fortsatt 
engagemang. Den nya 
styrelsen, som tillträdde 
förra sommaren, spåddes 
av några pessimister en 
besvärlig framtid. Des-
to roligare är det då att 
se hur entusiastiska och 
engagerade medlemmar 
bidragit till en positiv 
utveckling, som gett oss 
en färgstark medlems-
bulletin med massor av 
innehåll, egen hemsida 
och många trevliga ak-
tiviteter. Jag ber att på 

hela styrelsens vägnar få framföra ett stort tack 
alla energiska medlemmar som bidragit till allt 
detta! 

Planering av kommande aktiviteter är för öv-
rigt vad som just nu står på dagordningen för 
styrelsens arbete, som vår käre redaktör berät-
tar om i sin ledare, bl.a. ett Skotlandsrally till-
sammans med våra finska vänner. Precis när 
denna Bulletin går i tryck kommer jobsposten 
att färjelinjen mellan Göteborg och Newcastle 
läggs ner för gott i höst. Denna linje har varit 
en perfekt förbindelse till Skotland – men jag är 
säker på att Håkan Johansson, som jobbar med 
planerna på utflykten till nästa sommar, hittar 
ett bra alternativ! 

Jag skall fatta mig kort den här gången men 
måste ända passa på att särskilt nämna Jan Möl-
lers och Svante Runbergers idoga insatser – det 
är mycket jobb att få ihop en Bulletin som den-
na. Tack för allt arbete ni lägger ner! Samtidigt 
som jag vill uppmuntra Dig som har något att 
berätta: fatta pennan och bidrag med stoff till 
vår bulletin så blir den ändå mer läsvärd!

Med bästa entusiasthälsningar

Göran
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LEDAREN

Redaktören har ordet
Jan Möller

Så har vi snart åter kunnat avnjuta ännu en här-
lig säsong med våra kära bilar.  Vi har även kun-
nat uppleva flera trevliga RREC-arrangemang 
under sommaren och förhösten – såväl i  Sverige 
som utomlands. Carl Lagercrantz rapporterar t 
ex från Eurorallyt i Norge i slutet av augusti. 
För oss som någon gång deltagit i 
ett sådant är rådet att man minst 
en gång i livet måste vara med. 
RREC-rallyn på denna nivå är 
helt fantastiska. De traditionella 
vackra underläggstallrikarna från 
Villeroy & Boch med galakvällens 
meny som dekor gör sig dessutom 
väldigt bra i vitrinskåpet…

Eva och Kjell Andersson har varit 
med såväl vid de flesta Eurorallyn 
som vid många andra internatio-
nella rallyn och arrangemang. (De 
har därför många Villeroy & Boch-tallrikar där 
hemma…) I just detta nummer låter Eva även 
oss andra få uppleva en del av den makalösa 
Concourse de Elegance som går av stapeln på 
Amelia Island, Florida, USA varje år – även det-
ta ett arrangemang på allra högsta nivå. 

Vi rapporterar denna gång även från Svenska 
Kungsrallyt på Öland den 11-13 augusti, ett 
evenemang där många RREC-medlemmar all-
tid deltar. Hans Majestät Konungen – rallyts 
huvudperson – är ju extremt bilintresserad, 
vilket märks såväl under Kungsrallyt, på hans 
egen mycket fina bilsamling och på Kungliga 
Hovstallets bilpark. Vi presenterar därför alla 
dessa intressanta bilar som en Kungsrallyspe-
cial i en särskild artikel. Kungen själv brukar 
inte vilja göra något större nummer av sitt stora 
bilintresse eller hans egna bilar. Vi är därför 
mycket tacksamma för att såväl H M Konungen 
själv som Leif  Lind vid Hovstallet har varit 
vänliga nog att kommentera, komplettera och 
korriigera redaktörens från början högst brist-
fälliga artikelutkast. Förhoppningsvis skall vår 
genomgång nu överensstämma med verkligha-
ten – tack vare hjälp från allra högsta ort!

Vi återkommer så till ett par arrangemang före 
sommaren. Jan Segerfeldt skriver om RREC:s 
medverkan för första gången med en alldeles 
egen monter på Tjolöholm Classic Motor i maj, 
en monter han själv och Lars G Wass så för-
tjänstfullt svarade för. Clifford Hellzén skriver 

om det uppskattade tekniska semi-
nariet i samband med årsmötet, ett 
seminarium med fokus på Silver 
Shadow, Corniche och Bentley T, 
som ju tillsammans de facto utgör 
de mest frekventa modellerna bland 
klubbens medlemmar. Det hand-
lar ju dessutom om i förhållande 
till flesta andra bilmärken mycket 
komplexa konstruktioner. Bilarna 
har byggts med avsikt att servas fli-
tigt under hela sitt liv och börjar nu 
uppnå en ålder på uppemot 40 år, 
så det där med att i förebyggande 

syfte göra en rejäl service är nog oftast inte fel...
Just detta var en viktig del av seminariet. 

I detta nummer kan Du även ta del av Lasse 
Amaralds tips hur man minskar det så vanligt 
förekommande oljeläckaget under motorn. Las-
se berättar även om nya lagregler för dem som 
någon gång kör bröllopspar eller studenter mot 
betalning.

Anders Rohdin låter oss ta del av en intressant 
sammanställning han gjort av det nuvarande 
beståndet i Sverige av olika modeller från Bent-
ley och Rolls-Royce samt totala tilverkningsan-
tal och -år. Antalet bilar i  Sverige för de allra se-
naste modellerna återkommer han med i nästa 
nummer.
 
Arbetet med att planera 2007 års arrangemang 
har redan börjat: Årsmötet kommer som bekant 
att gå av stapeln 11-13 maj på vackert belägna 
Gyllene Uttern i Gränna, numera åter ett verk-
ligt smultronställe. Allt pekar på ett mycket 
trevligt rally. Boka därför in detta i almanackan 
redan nu! Den i sammanhanget mycket erfarne 
Håkan Johansson håller i trådarna, vilket garan-
terar ett lyckat arrangemang. 
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Redan före årsmötet hoppas vi dessutom kunna 
bjuda in till ytterligare ett tekniskt seminarium, 
även denna gång med fokus på Silver Shadow 
och dess derivat. Man kommer att diagnostisera 
fel på ett antal bilar samt få lära sig hur man 
gör en vanlig service. Anders Malmqvist är rätt 
person för eventuella frågor.

Många av oss hoppas dessutom på en ny gour-
metafton med vinprovning och slottsmiddag 
på Bjertorp Slott eller någon annan trevlig plats 
under våren. Hur det går med detta får tiden 
utvisa.

Svenska sektionen avser att gemensamt deltaga 
vid den danska sektionens traditionella rally i 
samband med Kristi Himmelfärdshelgen. Detta 
rally brukar ju vara mycket trevligt med äkta 
danskt gemyt.

Söndagen den 12 augusti 2007 avses att firas 
av RREC över hela världen, eftersom det för-
sta RREC-arrangemanget någonsin gick av 
stapeln i Oxfordshire, England söndagen den 
11 augusti 1957. Man planerar nu något som 
kallas ”Wheels on Road”. (Se även sid 27 i den 
engelska RREEC-Bulletinen nr 277 juli/augusti 
2006!) Meningen är att så många Rolls-Royce 
och Bentley som möjligt över hela världen skall 
vara ute på vägarna den 12 augusti 2007 kl 
15.30 local time. Bilarna skall fotograferas samt 
dokumenteras i en”Participation Form”, varef-
ter detta material skickas in till moderklubben, 
som kommer att sätta samman en ”Book of Re-
cords”, vilken skall förvaras i the Hunt House. 
Är det en alltför vild gissning att tanken även är 
att försöka komma in i Guienness Rekordbok?  
Alla deltagare kommer att få ett tjusigt ”Certi-
ficate of  Participation” att sätta upp på väggen 
därhemma eller kanske i garaget. Du är hjärtligt 
välkommen att komma med förslag till lokala 
arrangemang! Kontakta Håkan Johansson eller 
Göran Berg! 

För redaktörens egen del har jag och några 
andra entusiaster i Göteborg länge haft funde-
ringar på att någon gång försöka arrangera en 
gemensam procession med våra eleganta bilar 
uppför de vackra och berömda paradgatorna 
Kungsportsavenyen och Östra Hamngatan (vil-
ket dock kräver specialtillstånd, samordning 
med spårvägen och poliseskort – så det är inte 

gjort i en handvändning) och nu skulle det väl 
kunna vara dags! Till detta en jubileumsmåltid 
och -skål på lämpligt etablissemang före eller 
efter paraden. En procession uppför Avenyn i 
Göteborg är väl så nära en maffig parad upp-
för Avenue des Champs Élysées i Paris som 
vi i Sverige kan komma – eller? Och i brist på 
Triumfbågen i Paris och obelisken på Place de 
la Concorde skall det väl duga med att runda 
Carl Milles Poseidon på Götaplatsen och/eller 
kungastatyn på Gustaf Adolfs Torg – eller hur? 
Notera därför redan nu ”RREC 50 år” i alma-
nackan för den 12 augusti 2007! 

Troligen blir det även ett endagsrally på Kulla-
halvön någon gång i augusti nästa år.

I slutet av september 2007 planerar Johan Arnell 
och Svante Runberger att bjuda in till ett rally på 
det vackra Öland i samband med den omtalade 
skördefesten, som väl de flesta av oss andra ald-
rig har upplevt.

Håkan Johansson är på gång med en tolvdagars-
resa till Scotland i slutet av juli och/eller början 
av augusti då turen går runt Scotlands vackra 
sjöar med besök på bl a whiskydestillerier. Hå-
kan arrangerade en liknande resa inom AHK:
s Rolls-Royce/Bentley-sektion för tre år sedan, 
som var mycket uppskattad. Ungefärlig kost-
nad 12 500 – 15 000 kr/deltagare. Tanken var att 
ta färjan från Göteborg till Newcastle. Eftersom 
denna linje kommer att läggas ned under hös-
ten måste nu Håkan hitta på en annan rutt.

Månadsluncherna kommer att fortsätta hela 
vintern – nu såväl i Stockholm som Göteborg. 
Dessutom blir det som vanligt julbord på dessa 
platser i början av december. Detta är ju lokala 
arrangemang, som är mycket uppskattade på 
dessa orter. Styrelsen har därför för avsikt att 
försöka etablera lokala kommittéer, som kan 
planera och arrangera fler lokala arrangemang 
även i andra delar av landet. Hör gärna av Dig 
till någon i styrelsen om Du kan tänka Dig att 
engagera Dig för att få en mer aktiv klubb även 
lokalt! Nästan alla arrangemang i  Mercedes-
klubben är t ex av denna karaktär, även om 
medlemmar även från andra orter givetvis är 
mycket välkoma. På detta sätt kan man således 
få fler arrangemang utan att det kräver över-
nattning etc. Och för dem som ändå är beredda 
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Stig Nyberg till minne

Ännu en av klubbens stora entusiaster har dessvärre gått ur tiden: Stig Nyberg avled i somras 
hastigt i sömnen 76 år gammal. Han deltog i klubbens aktiviteter in i det sista, även efter hans 
kära maka Majkens tragiska bortgång för några år sedan. Han var bl a en ständig deltagare på 
Göteborgs-luncherna.

Stig var medlem i RREC flera år före etablerandet av den svenska sektionen. Moderklubben hade 
just levererat hans 30-års badge till vår ordförande Göran Berg, som skulle ha överlämnat den vid 
nästa möte med Stig. Tyvärr hann dock döden före.

Utöver minnena av Stig kan vi under lång tid framöver glädja oss åt den rad av vackra och unika 
bilar som Stig importerat till Sverige. Många av dessa ägs nu av andra RREC-medlemmar.

att åka en bit kan man ju ordna gemensam över-
nattning och middag, precis som i samband 
med Änglagårdsrallyt i september.

Styrelsens ambition är att arrangera årsmötet 
vartannat år ”mitt i Sverige” (ur ett norrländskt 
perspektiv dock mitt i Sydsverige) och vartan-
nat år på någon annan intressant plats. De preli-
minära planerna för årsmötet 2008 är att arrang-
era detta på Stuvenäs, ett härligt smultronställe 
beläget mitt emellan Kalmar och Karlskrona. 
Beslutet om placering fattas dock först på års-
mötet i maj 2007, då vi räknar med att kunna 
presentera ett mera utarbetat förslag.

Jag vill passa på och tacka alla Er som arrang-
erat eller deltagit i alla trevliga RREC-arrang-
emang under året. Och stort tack till alla Er 
som bidragit med texter och bilder till detta 
nummer! Utan Er skulle det  ju inte bli någon 

tidning! Och än en gång tack till Hans Majes-
tät Konungen och Leif Lind på Kungliga Hov-
stallet för hjälpen med de båda artiklarna med 
kunglig anknytning!

Flertalet bilar i klubben har en intressant histo-
ria. Jag vill därför uppmana Er alla att skriva en 
liten artikel om Er egen bil (eller någon annan 
intressant bil). Vi andra ser fram emot att få ta 
del av detta! Likaså ber jag Dig att tänka på oss 
andra om Du deltar i något rally eller annat ar-
rangemang med anknytning till våra kära bilar. 
Övriga RREC-medlemmar vill gärna få veta 
mer om detta!

Väl mött på kommande RREC-arrangemang! 
Och ha det så trevligt i garaget under vintern!

Jan Möller
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KOMMANDE EVENEMANG
RREC Månadslunch Stockholm: Första måndagen varje månad kl 12.30, på Etnografiska Museets 
Lunchrestaurang. Nästa gång 3 oktober och 6 november.  Pris ca 75 kr inkl. smör, bröd och sallad. 
Etnografiska Muséet, Museivägen, Stockholm (OBS glöm ej betala P-biljett). Upplysningar Tommy 
Strömberg, se sid 2

RREC Månadslunch Göteborg: Sista tisdagen i varje månad kl. 12.00.  Nästa gång 26 september, 
24 oktober och 28 november på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg. Upp-
lysningar Jan Möller, se sid 2

22 - 23 september 2006
Garageträff hos Rohdins Automobile Service AB i Trollhättan lördag/söndag 22 - 23 september kl 
10 - 18.  Gratis test på bilar för dem som så önskar, kom bara ihåg att förbeställa på tel 0520-108 06. 
Alla är hjärtligt välkomna !

Silver Shadow Forum
Det Tekniska Seminariet som hölls i samband med årsmötet på Skytteholm har inspirerat Anders 
Malmqvist till att samla  intresserade Shadow/Bentley T-ägare  till ett forum för gemensamma 
frågor med målsättningen att arrangera årligen återkommande « Greasy Fingers Day », där me-
dlemmarna under sakkunnig ledning får hjälp att serva sina bilar. Kick-off för Shadow forumet blir 
på Siv & Cliffords garageträff (se nedan). Anders Malmqvist kan nås på tel. 0707-631799.   

Söndag 8 oktober 2006 kl. 13.00
Garageträff hos Siv och Clifford Hellzén som bjuder på kaffe och Sivs hembakade bullar.  Ingen 
föranmälan. Adressen är Djursholmsvägen 45 i Täby. Vägbeskrivning: Tag Lahållsavfarten från E18, 
följ Lahällsvägen över järnvägen till T-kors, tag vänster och följ Djursholmsvägen till nr 45 –  rött 
hus med vita knutar på vänster sida. För mer info ring 0709-116 295.

November 2006
Bentley Stockolm planerar en träff för RREC medlemmar. Bl.a. kommer cabrioletmodellen av 
Continental GT att visas. Vi återkommer med tid och plats.

December 2006
Jullunch planeras 2/12 i Stockholm kl 14.00, kontakta Tommy Strömberg
Jullunch planeras 9/12 i Göteborg, kontakta Claes-Thure Flinck

Mars 2007
Vinprovning planeras på Bjertorps slott. Mer info Svante Runberger, 031-14 63 06

11-13 maj 2007
Svenska Sektionens årsmöte och rally på Gyllene Uttern utanför Gränna. Håkan Johansson m.fl. 
arrangerar

Juli/Augusti 2007
England/Skottlandsresa planeras. Mer info Håkan Johansson, 0705-90 5558

12 augusti
Wheels on Road, RREC 50 år, se ledaren

27-30 september 2007
Skördefestrally på Öland. Stort  evenemang i samband med Ölands Skördefst med nattrundtur och 
trevlig dagtur med våra bilar till trevliga ställen på Södra Öland. Vi övernattar på Hotell Skansen i 
Färjestaden. Svante Runberger och Johan Arnell arrangerar.
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När jag lärde känna Stig Nyberg, var han djupt 
engagerad i järnvägar och speciellt höll han på 
med att bygga modeller till Göteborgs Modell-
järnvägssällskaps (GMJS) stora anläggning. 
Året var 1959 och GMJS gjorde stora ansträng-
ningar inför SJ:s stora utställning TÅG 62, 100-
årsjubileet av Västra Stambanans invigning. Re-
dan då avslöjade han för mig sin stora dröm, att 
en gång få äga en Rolls-Royce.

Jubileet TÅG-62 genomfördes med lyckat resul-
tat, och Stig fortsatte idogt med sitt intresse för 
järnvägar. Nu arbetade han hårt med att samla 
in fotonegativ 
med järnvägs-
motiv som 
med tiden kom 
att bli Sveriges 
största foto-
samling av 
järnvägsbilder 
av olika slag. 
Med tiden 
kom samling-
en även att in-
kludera andra 
fordon såsom 
bilar, motor-
cyklar m.m. 
D e s s u t o m 
kom han över 
m i l j ö b i l d e r 
från samhällen 
i hela Sverige, 
kanske med 
t y n g d p u n k t   
på Göteborg. 
Bilder ur samlingen har kommit till användning 
i många sammanhang, senast i TV4 Västnytt 
där man kåserat kring några av Stigs intressan-
ta miljöbilder, i en del av programmen deltog 
Stig själv.

En dag i slutet av 70-talet visade Stig stolt upp 
sin första Rolls-Royce. Han hade realiserat sin 
dröm till slut. Bilen, en vacker RR Silver Wraith 

by Mulliner från 1955 var väldigt fin och den 
deltog i flera rallyn. Den blev även Ulla-Britts 
och min bröllopsbil. Denna vackra bil blev den 
första i en lång rad bilar som Stig genom åren 
skaffade sig. 

Länge höll han på med ett Phantom II chassi, 
som han lät tillverka en ny kaross till. Men arbe-
tet blev för tungt, Ingemar Ahlqvist i Smålands 
Rydaholm färdigställde bilen, och det vackra 
resultatet finns fortfarande i hans museum i 
Smålands Rydaholm. Väl värt ett besök. 

Sedan följde en hel rad bilar, en 20/25 från 1936, 
en Springfield med Brewster kaross från 30-ta-
let, en Silver Wraith med James Young-kaross 
från 50-talet. Springfielden finns kvar hos Stigs 
dotter och svärson Ewa och Anders Wassmo, 
som idag är medlemmar i RREC. Bilen hål-
ler just nu på att renoveras till ett mycket fint 
skick. 

Min vän Stig
text Svante Runberger, bild Rutger Friberg
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Det var inte bara Rollsar som Stig vurmade för, 
hans paradbil var en Packard från 1931. Rena 
gangsterbilen, utrustad med gangstervapen 
och allt. Ett speciellt minne med denna bil var 
väl Forårsrallyt i Silkeborg i början av 90-talet, 
då han i brist på fungerande RR-bil, valde att 
ta med Packarden. Majken och Stig åkte majes-
tätiskt med denna bil i cortegen av Rollsar till 
allas förundran och kanske med visst ogillande 
från några håll. 

Under denna tid gjorde han många resor, spe-
ciellt till England och USA för att titta på bilar. 
Många minns säkert att Stig vid flera RREC-mö-
ten  visade oss  bilder på olika objekt som var till 
försäljning. Han fick många av oss att drömma 
om bilar. Han hjälpte flera av RREC:s medlem-
mar att importera intressanta objekt, och ibland 
kunde han värva nya medlemmar till klubben. 
Det var på detta sätt jag själv blev intresserad av 
RR och kom över en vacker Silver Shadow. 

Stig var aldrig intresserad av att bli invald i 
RREC:s styrelse, men han verkade i valbered-
ningen för förnyelse och utveckling av före-
ningen. Stigs hustru Majken gick bort 2001 och 
han kom aldrig över sin sorg. Han talade ofta 
om henne och hur mycket han saknade henne. 

Till Stigs begravning kom ett 60-tal människor 
för att ta ett sista farväl. Kapellet pryddes av 
många vackra kransar och blommor med häls-
ningar från släkt och vänner, och olika organisa-
tioner som han under åren varit engagerad i. 

Nu hoppas jag att han har återförenats med sin 
Majken och att de får uppleva nya resor tillsam-
mans på nya och vackrare vägar.
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Nu var vi åter på väg till Amelia Island med 
Heinz och Ingrid Schuhl. Amelia Island ligger 
i nordöstra hörnet av Florida nära Jacksonville 
där vi skall övernatta. Dagen innan hade Kjell 
och Heinz varit på museum i Sarasota och bland 
annat sett en Bentley Experimentel Racer. Den-
na var en av två som byggdes 1965 för att visa 
ny teknologi för Silver Shadow och Bentley T.

På lördag morgon efter frukost bar det av till 
Ritz-Carlton hotel där arrangemanget går av 
stapeln varje år. I år fick vi parkera på hotel-
lets driving range mot en avgift av 10 dollar. 
Nu hade vi gångavstånd till hotellet. Utanför 
hotellets pampiga entré  visades det upp olika 
nya bilar av varierande slag. Där fanns bland 
annat nya Rollsar och Bentleys samt en ny Bu-
gatti, och det var första gången vi sett en sådan. 
Vi gick igenom hotellet och ut på baksidan där 
dagens bilauktion skulle hållas i ett enormt tält. 

Alla bilar stod uppställda på gräsmattan samt 
några i ett tält. Här fanns en uppsjö av vackra 
bilar allt från en 1903 Cadillac Model A till mo-
derna sportbilar. Vi gick runt och beundrade 
dem alla. Lunchen avåts i strålande solsken 
vid hotellets swimmingpool. På eftermiddagen 
lyssnade vi på auktionen och där såldes bland 
annat en mycket vacker Silver Ghost från 1912 
med mycket mässings- detaljer. För denna fick 
köparen betala ungefär 6,6 miljoner SEK. Där 

fanns också en pampig  1931 Bentley 8-liter 
Coupe som gick för ungefär 8,5  miljoner SEK. 
Kjell köpte en miniatyr RR i äkta silver för en 
mindre penning.

Tidigt  söndag morgon bar det av till Ritz-Carl-
ton igen. Vi hade köpt inträdesbiljetter dagen 
innan för vi visste av erfarenhet det skulle 
komma mycket folk. Man uppskattade besöks-
antalet till ca 40000 personer. Det var en strå-
lande morgon och inte ett moln på himlen när vi 
svängde in på driving rangen och nu var plöts-
ligt parkeringsavgiften 20 dollar. Tala om infla-
tion. När man kommer in på utställningsområ-
det så är det fantastiskt att se alla dessa vackra 
fordon parkerade på gräsmattan. Vi bestämde 
klockslag och mötesplats ifall vi skulle komma 
ifrån varandra. Så bar det av, rad efter rad av 
fordon av olika märken, många som jag aldrig 
har sett i Sverige. Vi såg ett antal RR och Bent-
leys av varierande ålder och modell. En 20HP 
hade en stor vit häst som passagerare och något 
så spektakulärt kan man nog bara få se i USA. 
När vi strövat runt ett bra tag satte vi oss på en 
läktare och tittade på modeshow. Fram körde 
den ena vackra bilen efter den andra med en 
lika vacker mannekäng iklädd tidsenligt mode. 
Hon fick stiga ur bilen för att bli fotograferad 
och beundrad. Varje år har man ett speciellt bil- 
tema och denna gång var det Stanley Steamer.

Den 26 januari 1906 satte en Stanley Rocket Ra-
cer även kallad ”The Flying Teapot” hastighets-
rekord på  Ormond  Beach med en hastighet 
av 127.659mph eller ungefär 205 km/tim. Has-

tighetsrekordet 
hölls i 4 år  tills 
1910 då det blev 
slaget av en 
Lightning Benz  
med  4 mph. 
Detta skulle 
firas  och plöts-
ligt  ställdes 
det upp ca 20 

Amelia Island Concours d´Elegance

Amelia Island Concours d´Elegance 11- 12 mars 2006.
Text Eva Andersson
Bild Eva och Kjell Andersson

Den nya Bugattin

En Stanley Steamer väntar 
på ångan
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Amelia Island Concours d´Elegance

Vackra bilar fårn Amelia Island Concours 
d´Elegance. Närmast till vänster en Bentley 8 
liter Coupé och nedan dess vackra motorrum

Till vänster en vacker Rolls-Royce 
Silver Ghost och nedan en Bentley 3,5 
liter från 1936
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Stanleys på en lång rad, varefter 
en efter en körde fram till podiet 
och visades upp och beundrades, 
applåderades samt avtackades. 
Vilken succé! Så många tysta och 
pysande vattenångande gammel-
bilar får jag nog aldrig mer se. På 
eftermiddagen var det dags för 
de vinnande bilarna i Concours 
d`Elegance  att köra fram till po-

Amelia Island Concours d´Elegance

Ångbilarna ställer upp för ett 
rykande tävlingsmoment

En tyst förbifart

Kjell på väg in i en Cord 
från 1937, kan denna 
framhjulsdrivna  speciella 
bil locka en RR-fantast

diet och mottaga sina presti-
gefyllda pokaler. Att sitta på 
parkett  och se en sådan sam-
ling  fantastiska bilar av alla 
dessa sorter passera förbi blir 
ett minne för livet. Vädret 
hade hela dagen varit varmt 
och behagligt och på  kvällen 
åkte vi till  vårt favoritställe 
i den lilla staden Fernandina 
Beach  för att titta på solned-
gången  och avnjuta en  god 
middag.



Rolls Royce – Self System AB ´the work shop´
Jag har härmed nöjet att erbjuda mina tjänster för renovering av äldre Rolls 
Royce bilar

Genom mitt intresse för detta bilmärke kombinerat med mitt yrkesval har 
jag både kunskapen och noggrannheten som krävs för att slutresultatet ska 
bli till glädje för ägaren. 

Några exempel på arbeten
• Kompletta ”chassi” renoveringar
• Lackering av ”chassi” komponenter
• Förmedlar återuppbyggnad av trä karosser
• Byte till nytt men ändå tidsenligt korrekta elsystem
• Ytbehandling av muttrar skruvar mm
• Glas och sand blästring 
• Besiktning av bilen innan köp till fördel för både köpare och säljare
• Transport av bil på Trailer inom Sverige
• Förmedling av reservdelar, ”missing parts” från England och USA
• Polering av rostfritt, aluminium mm

Kent Sävåsen, Self System AB
Rantens Torg 5

521 31  Falköping
0708-38 90 00

Phantom II, Komplett chassi reno-
vering till högsta standard
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Annual Rally

Här kommer ett bildcollage från årets Annual Rally i maj. Vi hoppas kunna 
återkomma med ett reportage i nästa nummer.
(foto Kjell Lind)

Kjell Andersson med Kjell Linds 
bägge döttrar, framför Anette och 
Kjells fina Rolls-Royce Wraith 
Park Ward från 1939. Bilen fick 
pris i sin klass som finaste bil 
vid årets Annual Rally. Bilen 
står framför firma P&A Wood, 
som kanske gör världens finaste 
renoveringar.

En speciell 2-sitsig kaross på 
Silver Ghost 1921

Motorrum kan ibland 
vara rena konstverk!
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Annual Rally

Mona-Lisa Illingworth skyddar 
sig från solens hetta på fotsteget 
till parets vackra Rolls-Royce 
25/30 HP dhc

En maffig, patinerad 3 
liters W O Bentley i härligt 
originalskick

En 3,5 liters Derby Bentley 
Roadster, klassvinnare för 
3,5 liters Derby Bentley
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Annual Rally

Den legendariska 40/50 HP AX 
201 från 1907, som gett upphov 
till namnet Silver Ghost.

En mycket tidig Rolls-Royce, 
möjligen en 10HP tillverkad 
mellan 1904 - 1906

En Rolls-Royce 40/50 HP 
”Titanic Ghost” i utförande B 
dvs ”Brass” eller på svenska 
mässing.
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RREC Euro Rally 2006

Redan vid den första presentationen av resmålet 
för detta rally bestämde vi oss. Dels har Eleonor 
inte varit på Vestlandet och dessutom är det helt 
annorlunda mot alla andra resmål sedan vi bör-
jade delta i dessa evenemang. Vintern var ovan-
ligt hård i Dalsland denna gång och stark köld 
och ett snödjup på 150 cm lockade in många 
oönskade kryp i garaget. Den obligatoriska fäl-
lan tog hand om nästan alla möss men några 
hade dessvärre hittat in i bilen. Många slangar, 
tätningar och lister har därför blivit utbytta i år 
och en sista provtur innan Norgeresan kändes 
nödvändig. Precis som man kan förvänta sig 
blev det krångel. Vattenpumpen gick sönder. 
Lätt panik drabbade undertecknad när det stod 
klart att inga packningar fanns hos vare sig hos 
återförsäljarna eller hos Crewe. Tack vare Hans 
Helmerssons detektivarbete och bistånd samt 
delar från Rohdins och Introcar känns det dock  
dagarna före avfärd helt tryggt. Vi vet också att 
drygt 100 ekipage kommer att ansluta i fjord-
landet varav halvdussinet är bekanta svenska 
vänner.
 
Dag 1
Att färdas med bil i Norge är inte samma sak 
som i Sverige. De 55 milen från Dalslandssko-

garna krävde 9 timmar innan vi äntligen nådde 
målet i Sörfjorden. Vädret var helt fantastiskt 
och fjorden har säkert aldrig varit vackrare. Ef-
ter incheckning på hotell Ullensvang, familjeägt 
i 5 generationer, bjöds vi på drink och buffet-
middag där vi träffade flera bekanta från såväl 

Sverige som andra länder. Efter middagen var 
det fortfarande så varmt att vi kunde sitta ute 
och småprata ända till läggdags. Innan jag kun-
de lägga mig var jag dock tvungen att ta fram 
PC’n och skriva lite så att redaktör Möller inte 
blir besviken.

Dag 2
Utflyktsdag, som innebär en tur upp på Har-
dangervidda (Europas högsta högplatå). Dagen 
till ära hade arrangörerna låtit öppna den gam-
la vägen i Måbödalen, byggd 1912, enbart för 
RREC. Tanken var väl förmodligen att kolla vårt 
mod, alternativt vår synförmåga. En bra sak var 
i alla fall att inga möten riskerades. Med på den-
na hisnande färd var bl a en Ghost och en 20 HP 
vilka tycktes klara backen lika bra som de nyare 

bilarna. På toppen bjöds vi på kaffe och våfflor  
av Fossli hotell. Från hotellet hade man en vi-
dunderlig utsikt över ett brutalt högt vattenfall, 

RREC Euro Rally i Norge 2006
text: Calle Lagercrantz
bilder: Eleonor Lagercrantz, Mona-Lisa Illingworth
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samt vägen vi nyss avverkat. Man kunde pro-
menera fram till bråddjupet och beskåda fallet 
från ovan , vilket jag gjorde med den sedvanliga 
säkerhetsmarginal min höjdskräck kräver.
Efter kaffet gick färden vidare upp på Hardan-
gervidda med ett kort stopp vid den mäktiga 
Simadammen, där arrangörerna ordnat det så 
fiffigt att vi kunde få köra våra bilar över själva 
dammbyggnaden. Ett litet aber var dock att 
endast 1-2 bilar fick plats att vända på motsatt 
sida. En del oförvägna britter provade lyckan 
medan undertecknad pga ångestfyllda minnen 
från Pont du Gard enkelt avstod.
Nästa anhalt var Halne hotell högt, högt upp 
i bergen. Där hade enligt uppgift hotellägaren 
fiskat som en galning för att kunna bjuda 200 
personer på forell. Eftersom hotellet inte alls 
var dimensionerat för ett sånt sällskap måste 
jag meddela att själva serveringen utfördes i 
samma anda (dvs den ständigt leende persona-
len sprang som tosingar).
Vid det här laget hade vi lyckats prata lite med 
samtliga närvarande svenskar, dvs Kjell & Eva 
Andersson,  Per & Emelie Östlund, Willy & Liisa 
Mattsen (jaja men dom bor i Sverige), Jan There-
ström samt Derek & Mona-Lisa Illingworth.
Nu, när jag skriver detta har vi tagit enklast 
tänkbara väg tillbaka till hotellet och grundval-
lat med en virre inför en trerätters middag. Den 
tänker jag inte skriva något om, förutom att det 
blir förrätt med lax, huvudrätt med renfilé samt 
chokladmousse till efterätt.

Dag 3.
En resdag där vi skulle förpassa os från Loft-
hus till Alexandra hotell i Loen långt in i Nord-
fjord. Två färjeöverfarter och 37 mil på 
smala bergsvägar tärde en del på min 
kära hustrus tålamod och det var nog 
många fler som tyckte det var skönt 
att komma fram till hotellet. Ett fantas-
tiskt väder även denna dag underlät-
tade dock något. På kvällen gjorde vi 
vad vi kunde för att fira Willy Mattsens 
födelsedag.

Dag 4.
Detta är själva huvudnumret under 
eurorallyt. Concours och galamiddag 
stod på programmet. Tidig uppgång 
för undertecknad och sedvanlig fight 
om den enda vattenslangen. Överallt 
runt hotellet stod morgonpigga brit-

ter (män och kvinnor) och putsade på sina 
bilar. Själva tävlingen blev en framgång för 
den svenska sektionen när vi fick ”European 
Trophy” för mest framgångsrika sektion inom 
RREC. En anledning för alla som hjälpt till de 
senaste åren för att vitalisera klubben att sträcka 
på sig. Eri uttryckte en uppriktig beundran över 
vad den svenska sektionen åstadkommit.
Vädret var helt strålande och värmen tog en 
hel del på krafterna varför en öl på terrassen 
tillsammans med många andra deltagare var 
nödvändig.
Sen var det dags för vila innan vi måste kränga 
på oss aftonens festblåsa och inleda galamidda-
gen med den obligatoriska champagnen. Som 
vanligt när det är stora sällskap blir det en rejäl 
ljudvolym när alla försöker överrösta varandra. 
Sällan kan man prata med någon utöver de som 
sitter alldeles intill. Som vanligt fick vi de be-
römda Eurotallrikarna dekorerade med menyn, 
och precis som vanligt gissades det vilt (oftast 
fel) på vad de olika rätterna kunde vara. Efter-

RREC Euro Rally 2006

Kjell A och Mon-Lisa vid Eri:s Bentley Mk VI med utsmyck-
ning
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RREC Euro Rally 2006
som det är så svårt att komma ihåg vad man ätit 
gjorde jag denna gång en minnesanteckning 
i form av ett foto av varje rätt. Därför kan jag 
med stor säkerhet återberätta i kort form vad vi 
fick. Först en langusterstjärt med sparrisknop-
par följt av en bit helleflundra. Därefter renfilé 
följt av osttallrik och avslutningsvis nougatglass 
med hallon, blåbär och björnbär. Riktigt smak-
ligt var det under alla omständigheter.

Dag 5.
Bilfri dag med bussutflykt och färja från Helle-

sylt till Geiranger och Dalsnibba var nog resans 
höjdpunkt i mer än ett avseende. Det var helt 
fantastiskt att närma sig Geiranger från fjorden 
men redan vid anblicken av Dalsnibba bakom 
det lilla samhället började min höjdskräck göra 
sig påmind. Varför skulle jag prompt 
med på detta? Normalt har jag problem 
med att klättra upp på en stol. Lunch på 
Union Hotell och ett besök i deras mu-
seum med 7-sitsiga bilar från början av 
förra seklet lugnade inte mina nerver 
nämnvärt. När sedan guiden påminner 
oss om att de närmaste 50 minuterna 
skall vi ägna åt att med bussen klättra 
1500 höjdmeter på en väg, byggd för 
över hundra år sedan, börjar svetten 
lacka. Efter denna knappa timme med 
skräckblandade skönhetsupplevelser 
upptäckte min kära hustru en ännu räd-
dare karl på toppen av Dalsnibba. Jag 
är helikopterpilot sade han, men detta 
klarar jag inte. Behöver jag påpeka att 

nedfärden inte var behagligare? Lagom till mid-
dagen, som något överraskande inte var buffé, 
hade pulsen lugnat sig till normal nivå. Denna 
kväll uppvaktades Mona-Lisa med anledning 
av sin födelsedag.

Dag 6.
Ännu en ganska lång transportsträcka, denna 
gång från Loen till hotell Solstrand söder om 
Bergen. Vid det här laget var vi ganska vana vid 
de norska vägarna och kanske var det därför 
som (enl hörsägen) ytterligare två bilar gick av 
vägen denna dag. Min egen erfarenhet av bil-
körningen i Norge är att de gamla bilarna gick 
väl så fort som de moderna på bergsvägarna och 
att det var närmast hopplöst att försöka hänga 
med alla Derby.Bentley, 20 hp och Phantom 2 
som for som skottspolar på serpentinvägarna. 
Alltför ofta var dessutom chaufförerna i ett av-
sevärt sämre skick än bilarna. 
Hotell Solstrand var en verkligt positiv bekant-
skap även om läget vid Björnfjorden kanske inte 
var lika storslaget som de övriga hotellens. För 
vår del blev detta tyvärr den sista kvällen med 
gänget då vi var tvungna att lämna rallyt en dag 
för tidigt. Vi tog tillfället i akt att festa lite extra 
och njuta av den fantastiska maten, vännernas 
sällskap och miljön. Nu dröjer det för vår del en 
tid innan det är dags för nästa RR-äventyr men 
själva planeringen är också en stor del av nöjet 
varför det roliga kan börja redan nu.

Östlunds pampiga Silver Wraith Sedanca deVille 
med trofén i luften



 Strandvägen 7, 114 56 Stockholm
Tel 08-661 07 50  E-post info@bentley-stockholm.com

www.bentley-stockholm.com

bentley Stockholm

bentley 
continental flying Spur
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Svenska Kungsrallyt 2006

Så kom det då till slut: Den 2 maj anlände brevet 
med en inbjudan till årets Kungsrally på Öland 
11-13 augusti*). Och Elisabeth och jag befann oss 
då som tur var åter på hemmaplan, nyss hem-
komna efter en period utomlands. Efter att ha 
vittjat brevlådan i samband med lunchen kunde 
jag därför åka ned till Svensk Kassaservice för 
att försöka bli en av de 100 som först betalade in 
anmälningsavgiften och därmed fick deltaga i 
årets upplaga av Svenska Kungsrallyt. 

Därefter gällde det att ringa till Strand Hotel 
i Borgholm, navet kring vilket rallyt kretsar: 
Jodå, två dubbelrum i huvudbyggnaden med 
balkong och havsutsikt fanns kvar. Havsutsik-
ten är kanske just i detta sammanhang inte fullt 
så intressant som att man från dessa rum och 
balkonger har första parkett med utsikt över 
den stora gräsmattan med alla deltagande bilar 
– den ena vackrare och mer magnifik än den an-
dra. Av detta skäl intas det också en och annan 
drink på dessa balkonger, alltmedan man stu-
derar strömmen av anländande bilar. 

De flesta deltagare anländer under fredagen. 
Fredagskvällen ägnas därefter på sedvanligt 
sätt åt bilvård, rallyskyltmontering samt där-
efter mingel och buffé. Det var i år det åttonde 
Svenska Kungsrallyt, så många har ju hunnit 
att träffas tidigare. De flesta RREC-medlem-
mar brukar dessutom sitta ihop på kvällen med 
mycket skratt och glam som resultat. I år er-

bjöd man på fredagkvällen en härlig barbecue 
på den nybyggda terassen invid havet och alla 
bilar. Och ja – många skratt blev det denna här-
liga, sommarljumma kväll!

I årets rally deltog 125 bilar, vilket är rekord. 
I deltagarlistan kunde vi bl a notera följande 
RREC-ekipage:

Rolls-Royce Silver Ghost 1921: Kjell Lind samt 
Sigrid och Louis de Geer
Rolls-Royce 20/25 1934: Barbro och Kjell Hide-
ström
Bentley 3.5 litre 1935: Eva och Kjell Andersson 
Rolls-Royce Silver Wraith 1953: Ulla och Jan 
Eng
Rolls-Royce Silver Wraith 1955: Johan Arnell
Rolls-Royce Silver Wraith 1955: Berit och Per 
Borgström
Rolls-Royce Silver Wraith 1957: Sölva och Lars-
Olof Swanteson
Rolls-Royce Silver Cloud II 1961: Siv och Erland 
Stenbrott
Rolls-Royce Silver Cloud III 1964: Mayron och 
Sven Bentinger
Rolls-Royce Silver Shadow 1973: Jan There-
ström
Rolls-Royce Silver Spirit 1982: Ulla och Håkan 
Wolff samt Ulla-Britt och Svante Runberger
Rolls-Royce Silver Spirit 1988: Elisabeth och Jan 
Möller samt Helen och Kurt Möller

Dessutom deltog Anette och Kjell Linds dotter 
Lisa tillsammans med Anette i en liten näpen 
MG J2 sport 1932 - en rejäl kontrast till famil-
jens stora Silver Ghost, som givetvis som van-
ligt väckte berättigad uppmärksamhet. Leif och 
Martin Wirén hade lämnat båda sina två vackra 
Rolls-Royce Phantom-bilar hemma i garaget och 
körde i stället en stilig Jaguar E-type V12 1974. 
Svenska sektionens sponsor Bentley Stockholm 
deltog med sin vackra Bentley Continental GT 
2006, körd av förre chefen Sven-Åke Enochson. 
Härutöver fanns det några ytterligare anmälda 
RREC-ekipage som vad jag kan förstå ej kom 
till start. Likaså deltog ett par Rolls-Royce, vars 
ägare ej är medlemmar i den svenska sektionen. 

Svenska Kungsrallyt 2006
Text Jan Möller
Bild Louis de Geer, Kjell Lind, Jan Möller och Svante Runberger

Kvällen före rallyt var en ljuvlig sommarkväll. Vi 
äter en god buffé på Strand
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Svenska Kungsrallyt 2006
Totalt deltog alltså i år 14 RREC-ekipage och i 
runda tal 30 RREC-medlemmar, om jag räknat 
rätt. 

För egen del gjorde alltså Elisabeth och jag som 
vid tidigare Kungsrallyn på Öland: Efter att 
under veckan ha flyttat hem efter semestern till 
ett Göteborg i fest- och friidrottsyra packade vi 
om väskorna och körde i kanske inte alltid helt 
lagenlig hastighet vardagsbil de dryga 40 milen 
till Borgholm, där vi sammanstrålade med min 
bror Kurt och svägerska Helen från mer närbel-
ägda Västervik. De kom som vanligt i sin vackra 
Rolls-Royce Silver Spirit 1988 i mörkblå (dagen 
till ära kungsblå?) metallic med magnoliafärgad 
skinnklädsel, picknickbord, påfylld bar, med 
diverse drycker välfylld kylbox i bagaget, CD-
spelare och alla andra bekvämligheter som kan 
behövas för en dräglig rallydag på Öland…d v s 
liksom alla andra Rolls-Royce och Bentley en bil 
som gjord för denna typ av ”social events”. Visa 
av tidigare erfarenhet hade vi dessutom med oss 
ett stadigt, hopfällbart, fyramans picknickbord, 

rejäla para-
plyer samt 
inte minst 
ett stort, 
o r i g i n a l 
Rolls-Royce-
parasoll för 
att skydda 
mot sol el-
ler regn, allt 
b e r o e n d e 
på väderlek. 
Tidigare år 
har det på 
Kungsrallyt 
varit mycket 
både av det 
ena och det 
andra, så 
man kan ald-
rig vara nog 
utrustad. 

Många del-
tagande bilar 

är fullsatta under rallyt, dvs många av donato-
rerna har även med sig vänner och gäster. To-
talt handlade det således om kanske uppåt 300 
deltagande personer i 125 bilar, i år uppdelade i 

två olika grupper. I Anette och Kjell Linds mag-
nifika Silver Ghost återfanns friherrinnan Sigrid 
och baron Louis de Geer, iklädda tidstypiska, 
mycket eleganta kläder. Baronen hade således 
grå jackett, bröstnäsduk liknande en vacker 
lilja och grå cylinderhatt. Man berättade glatt 
för journalisterna att man hade chaufför (Kjell 
Lind). ”En sådan här bil kör man inte själv!” Det 
var ju Louis de Geers farfar med samma namn 
som en gång köpte familjen Linds numera väl-
bekanta och flerfaldigt prisbelönade bil som 
ny. De båda passagerarna väckte nog kort sagt 
lika stor uppmärksamhet som bilen i sig själv.  
Och baronen och friherrinnan de Geer tyckte 
det hela var så trevligt att de veckan efter rallyt, 
med Kjell Lind som rådgivare, gick och köpte 
sig en alldeles egen Rolls-Royce 25/30 1936, för 
att därefter söka medlemskap i RREC. Eftersom 
de dessutom är goda vänner till kungaparet kan 
vi nog räkna 
med att få 
se både dem 
och bilen vid 
nästa Kungs-
rally.

På rallyda-
gens morgon 
prick kl 9.00, 
efter förarge-
nomgången,  
g r e p p a d e 
som vanligt 
kungen mik-
rofonen på 
Strand Hotells 
gräsmatta och 
hälsade alla 
välkomna till 
vad han blyg-
samt kall-
lade ”det här 
lilla rallyt”. 
Han hoppa-
des vidare 
att vi skulle 
ha trevligt 
t i l lsammans. 
Han påpe-
kade att det inte bara var ett motor- utan även 
ett kulturevenemang. De här bilarna bär ju på 

forts sid 26

Kungen och Drottningen i samtal med 
rallygeneralen Boo Brasta Drottning Silvia iklädd tidstypisk klän-

ning



Reanult 12 HP, 1921
Renault chassi komplett förutom dynastarten, dess-
utom motorhuv, framskärmar, trösklar, vindrutebå-
ge m.m. Detta var en lyxbil av samma modell som 
före kriget. Bilen har massor av mässing. Chassit är 
i mycket bra skick
Pris: SEK 55 000:-
 

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

RÄKNING.

RING FÖR MER INFORMATION

 
Bentley RT, Mulliner, 1995 
LHD  En superbil i superskick. Sista generationen 
av denna modellserie med den långa karossen. 
Bilen ägdes tidigare av Joe Labero. Den är nylack-
erad i mörk blåmetallic med grå klädsel. Massor 
av H.J.Mulliner tillbehör, t.ex. stolsryggar med TV/
VHS, bord, bar, dörrpaneler i valnöt m.m.
Bilen är extremt fin med bara 45.000 km på mätaren
Pris: SEK 595 000:-
 

 
ROLLS ROYCE SILVER SPIRIT I, STD SALOON 1988
LHD, chassinummer: HCX 21479. Den här bilen är i ett 
mycket bra skick. Lackerad i mörkblått med magnolia 
klädsel och bord bak. Den såldes ny till finanskungen 
Björkegren
Pris: SEK 315 000:-
 



 
 
BENTLEY TURBO R STD SALOON, 1987
LHD, chassinummer: HCX 20021. Detta trevliga 
“landsvägslok” är målat i svart med grått skinninrede. 
Bilen har varit hos Rohdins Automobile Service AB för 
en krockskada och då blivit delvis omlackerad under 
2004/2005. Även vissa mekaniska arbeten utfördes så 
bilen är nu i ett mycket gott skick. Den visar 120 000 
km på mätaren. Mycket lågt prissatt.
Pris: SEK 245 000.-
 

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

 
ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW I, 2 DOOR DROP 
HEAD COUPÉ
av H.J. Mulliner/Park Ward 1968
RHD, chassinummer CRH 4063. Bilen är nylackerad i ma-
roonrött från bar metall. Sufflett och inrede är i beige.
För cirka 5 år sedan genomgick bilen mekaniska reparationer 
hos Rohdins Automobile Service AB för cirka 150 000:- SEK. 
den har därefter körts mycket lite. En fin cab till ett hyggligt 
pris.
Pris: SEK 398 000:-

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

Tel. +46 (0) 520-108 06 or 96, Fax +46 (0) 520-341 80
Email: info@rohdins.nu - Website www.rohdins.nu
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både teknik- och designhistoria. Kung Carl XVI 
Gustaf visade sig vara på ett strålande humör 
och fick rungande applåder. I år vad det där-
efter rallygeneralen Bosse Brasta som uttalade 
de traditionella, magiska orden ”Your Royal 
Highnesses, Ladies and Gentlemen: Start Your 
Engines Please!” Och så var rallyt igång, med 
kungaparet i sin mörkblå Volvo PV 60 1946 i 
spetsen. Efter procession genom centrala Borg-
holm var första stoppet på torget, där det hand-
lade om att kasta tre stora, lätta bollar i ett hål, 

något som visade vara betydligt svårare än man 
skulle kunna tro. 
Andra stoppet var på kungafamiljens vackra 
sommarslott Solliden, där kungaparet som all-
tid bytte några vänliga ord med alla som våga-
de sig fram och hälsa. Här kunde vi åter notera 
att såväl kungen som drottningen som vanligt 

var på ett strålande humör när de spontant gick 
runt och pratade med deltagarna. Kungen ställ-
de bl a glatt och villigt upp på redaktörens be-
gäran och poserade framför Bentley Stockholms 
fräscha, silverfärgade Bentley Continental GT 
(se framsidan). Och kungen var som vanligt på 
hugget när det gällde att studera alla deltagan-
de bilar. Det handlar ju i många fall om exklu-
siva bilar i bra skick - av alla märken och från 
alla tidsepoker, t ex 38 Volvo, bl a en mycket 
vacker PV 655 Cabriolet 1933, 16 Mercedes, 14 
Rolls-Royce, tio Jaguar, fem SAAB, fyra Ferrari, 
fyra Corvette, fyra MG, tre Porsche, två Bent-
ley, två Cadillac, varav en magnifik öppen V16 
1936, två Maserati, en Iso Grifo and you name 
it!. Kungens Pontiac Tempest GTO Convertible 
1966 kördes av kungaparets vänner Olof och 
Inger Stenhammar. Och Ölands kanske mest 
berömda konstnär, ”omslagspappersmålaren” 
Yrjö Edelmann, deltog i sin vackra Mercedes SL 
380 2006. Volvochefen Leif Johansson körde en 
stilig Volvo 164 1974.

Kungen granskade många bilar i detalj och 
medan drottningen själv fotograferades fo-
tograferade kungen ett stort antal vackra och 
unika bilar. Bl a väckte den de Geerska Ghosten 
kungens intresse, varför Kjell Lind fick förevisa 
och beskriva dess teknik, det är ju fantastiskt 
hur bra hundraårig teknik kan fungera än idag. 

Som i alla andra sammanhang är kungaparet 
påtagligt närvarande, sympatiska, uppmärk-
samma och vänliga. De var fräscht solbrända 
och drottningen vackrare än på alla bilder, vilket 
inte säger litet, kort sagt goda representanter för 
Sverige. Redaktören fick tillfälle att byta några 
vänliga ord såväl med kungen som drottning-
en. Bl a lovade kungen välvilligt att man skulle 
ställa upp och faktagranska redaktörens artikel 
om kungens bilar på annan plats i detta num-
mer. På detta sätt har redaktörens mest felaktiga 
villfarelser hindrats från att spridas vidare till 
RREC-Bulletinens läsare…
 
Detta år hade vår monark tillsammans med ral-
lyarrangören Boo Brasta lagt upp en vacker 80 
km lång rallysträcka på mellersta Öland. Nå-
gon av vägarna hade det kännetecken som jag 
i barndomen fick lära mig utmärker motorvä-
gar, dvs de hade gräs i mitten. Skillnaden var 
dock att här kunde man långt ifrån hålla några 

Louis de Geer och kungen i samtal vid Kjell Linds 
Ghost
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110 km/h. Däremot var de tidvis lika vackra 
som den vackra motorvägen vid Vätterns östra 
strand – Vätternleden, som ju blir navet i nästa 
års RREC-rally och årsmöte på Gyllene Uttern 
strax intill gemytliga Gränna.

Utmed rallyvägarna skulle man så göra ett an-
tal ytterligare tävlingsmoment av olika slag. 
Kungsrallyt var de första åren intimt och re-
lativt fritt från press och publicitet, ett tillfälle 
för kungaparet att koppla av tillsammans med 
vänner och bilkonnässörer. Numera är det ett 
mera publikt arrangemang, med en mängd 
pressfotografer och journalister samt fullt med 
publik utmed färdvägen – med andra ord en 
riktig folkfest! Kungsrallyt, Victoriadagen och 
Skördefesten marknadsförs stort av Ölands 
båda kommuner för att locka turister och gäster 

till den vackra ön. Rallyt syftar i detta samman-
hang på kungens initiativ till att förlänga tu-
ristsäsongen. Och en sak är säker: Kungsrallyt 
bidrar starkt till att öka andelen rojalister och 
minska andelen republikaner bland befolkning-

en. Inte nog med att rallydeltagarna blir om 
möjligt än större rojalister än tidigare: Det 
är nog mycket få arrangemang under året 
som skapar så mycket flaggviftning och 
vinkningar. Utmed hela rallysträckan står 
folk i massor, viftar med flaggor och vinkar. 
Och när vår Rolls-Royce med svenska flag-
gor på framskärmarna och personliga re-
gistreringsskylten ”HKM” (Helen och Kurt 
Möller) passerar viftas det alldeles särskilt 
mycket. Och vi vinkar tillbaka. Förmodli-
gen finns det de som tror att bokstäverna 
skall uttydas Hans Kungliga Majestät – en 
sammanblandning av Hans Majestät och 
Hans Kungliga Höghet… Och genom all 
flaggviftning och alla vinkningar får vi 
under några timmar en liten aning om hur 
kungaparet har det mest varje dag!

 
Från Borgholm bar det av till Stora Rör och där-
efter till Algutsrum. Så åkte vi vidare till Grå-
borg, en av de bättre bevarade av Ölands forn-
borgar. Här var det dock många som bröt p g a 
vädret, bl a vi själva. Dagen hade börjat med sol 
och uppehållsväder. Öland kunde ståta med att 
ha haft upphållsväder nästan ända sedan i maj, 
men nu var det dags. Efter hand verkade det t o 
m som om allt regn som ej kommit sedan i maj 
nu kom på en gång. Stackars bönder! Resteran-
de delar av rallyt blev med andra ord en mycket 
blöt historia, inklusive lunchen på Borgholms 

Friherrinna Sigrid samt baron Louis de Geer, sonson 
till Ghostens förste ägare i eleganta tidstypiska kläder

Vad betyder HKM?
Lisa och Anette Lind i sin MG J2 Sport 1932 
- före regnet
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Slottsruin. Man blev också påmind om att ven-
tilationen i forna tiders bilar var långt mindre 
effektiv än i dagens. Det var många som förtviv-
lat försökte hålla jämna steg med fukt och imma 
för att kunna hålla en liten yta på vindrutan ren 
och möjlig att se igenom. Resten av rutorna var 
fullkomligt igenimmade… Själva hade vi dock 
en modern, täckt bil med effektiv klimatan-
läggning och kom därför undan många av de 
problem som andra ekipage drabbades av. Vi 
blev dock trots rejäla paraplyer blöta ända in på 
underkläderna…och lervälling och kospillning 
stänkte upp på kläderna…så det kan bli!

Som alltid hade Strand Hotell levererat en all-
deles utmärkt rallylunch. Men det är klart, om 
självaste kungaparet tillhör gästerna kanske 
man lägger ned litet extra möda på maten. 
Tyvärr var dock regnvattenmängden större 
än matvolymen på en del av uppläggningsfa-
ten. Jag tyckte synd om rallyts deltagare, men 
ändå mer om Strands personal, som verkligen 
kämpade för att få det hela att fungera, trots 
övermäktiga väderförhållanden. Och medan vi 
kunde äta under tak kämpade Strands personal 
vidare under parasoller och 
bar himmel!

Efter lunchen tog så kung 
Carl XVI Gustaf åter till 
orda för att meddela pris-
tagarna i årets rally: Lage 
och Anja Lindén från Horn 
utanför Kisa i Östergötland 
i en Volvo P1900 från 1956. 
RREC-medlemmarna Bar-
bro och Kjell Hideström får 
därmed vänta ytterligare 
minst ett år på sin tredje 
inteckning i det av kungen 
själv designade och skänkta 
vandringspriset, som skulle 
innebära att de får behålla 
priset, ta hem det till Väster-
götland och placera det på 
hedersplats där hemma.

Lördagskvällens middag 
hedrades av kungaparets 
närvaro. Man hade dock 
särskilt bett att deltagarna 
inte skulle klä upp sig till 
tänderna: ”Sedvanlig ral-

lyklädsel” var därför påbjuden. På menyn åter-
fanns efter fördrinken kallrökt laxrulle med 
gräslök och pepparrot, helstekt, mycket mör, 
örtkryddad hjortytterfilé med svartvinbärssky, 
potatis- och zucchinibakelse samt en härlig äp-
pelkaka med vaniljglass och färska hallon, allt 
ackompanjerat av goda viner från (även i vin-
sammanhang) Nya Världen dvs Australien. En 
suberb middag, fullt värdig kungligheter.

Till kaffet kom så kvällens överraskning i form 
av Anders Eriksson från Galenskaparna och 
After Shave med en gitarr. Vi fick höra nya och 
gamla texter och sånger om Roy och Roger på 
Macken, Farbror Roy (!) m m. Anders vet verk-
ligen vad en publik vill ha. En kort sammanfatt-
ning är att de flesta skrattade så att det var fara 
värt att hamna på akuten. Och  alla sjöng med i 
”Det ska va gôtt att leva, annars kan det kvitta” 
ungefär som vid en utsåld popkonsert på Ullevi 
eller ”Allsång på Skansen”… Ett mycket upp-
skattat inslag!

Stort tack till Boo och Kerstin Brasta för ännu 
ett mycket trevligt Kungsrally!  Eftersom Bosse 

och Kerstin är göteborgare 
förstår vi att det kräver sin 
modiga tid att arrangera 
ett rally på Öland – dryga 
40 mil hemifrån. Tack till 
alla funktionärer som fri-
villigt och ideellt ställer 
upp och gör rallyt möj-
ligt att genomföra! Tack 
till personalen på Strand 
Hotell! Slutligen vill vi 
så från alla oss donatorer 
och rallydeltagare rikta 
ett alldeles särskilt stort 
och djupt känt tack till 
kungaparet, kung Carl 
XVI Gustaf och drottning 
Silvia, som aktivt deltar 
i planeringen och som så 
generöst bjuder in oss alla 
till Svenska Kungsrallyt, 
Solliden och kungafamil-
jens älskade Öland, som 
nu även många rallydelta-
gare lärt sig att älska tack 
vare rallyt. I år deltog man 
dessutom åter i lördags-
kvällens middag och bi-Anders Eriksson som Roy på Macken
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*) Svenska Kungsrallyt består av de totalt 236 donatorer som bidrog till köp och renovering av 
den Volvo PV 60 1946 som överlämnades av oss gammelbilsentusiaster till kung Carl XVI Gustaf 
vid hans 50-årsdag 1996. Donatorerna inbjuds exklusivt till att delta i Svenska Kungsrallyt, som 
i år arrangerades för åttonde gången, varav sju rallyn har gått på Öland och ett (2002) i Göteborg 
och Bohuslän. De senaste åren har det arrangerats ett Kungsrally vartannat år, alltid runt den 
10 augusti. 

Epilog

Så här i efterhand, när vi alla har hunnit att torka upp, ser vi ännu en gång tillbaka på ett mycket 
trevligt Kungsrally. I år hade vi dock inte vädergudarna med oss. Betjänten i Göteborg, stans bästa 
tvätt, har efter ett styvt arbete med blötläggning, fläckborttagning, tvätt och press, åter lyckats få 
ordning på kläderna. Skorna har torkat och varje gång jag ser den nya nyansen på mina nya favo-
ritskor, som jag vid rallyt använde för första gången, påminns jag om det myckna regnvädret vi alla 
drabbades av. Men nu borde vi väl ha fått vår beskärda del, så att Öland vid kommande Kungsral-
lyn åter får leva upp till sitt rykte som solens och vindarnas ö!

Svenska Kungsrallyt 2006
drog därmed starkt till att denna blev så trevlig 
som den faktisk blev. Och det glädjer oss bilen-
tusiaster alldeles oerhört att vi har en så bil- och 
motorintresserad monark. Törs vi tro att Sverige 
är det enda land i världen där det arrangeras ett 
Kungsrally i vilket kungen själv deltar med liv 
och lust? Vi längtar redan till nästa…

Och på tal om det: I tidningen Östra Smålands 
nätupplaga läser vi med stor glädje några for-
muleringar från en intervju med Bosse Bra-
sta: ”Exakt när nästa rally blir av  vet han inte 
ännu.”…”Vi håller på och diskuterar när det 
kan bli av.” Vi noterar med stor glädje att det i 
intervjun handlar om ”när” och inte ”om” nästa 
Kungsrally skall bli av… 

Kung Carl XVI Gustaf och Drott-
ning Silvia i samspråk med rally 
deltagare framför den Bernadottska 
bussen

Drottning Silvia i samspråk 
med Louis de Geer, i förgrunden 
skymtar den de Geerska Ghostens 
kylare med ladyn
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Tjolöholm Classic Motor

Den fantastiska utställningen av bilar av äldre 
och nyare årgångar på Tjolöholm har en tradi-
tion på 13 år. Det brukar samlas bortåt ett tusen-
tal fordon varje år. För RREC Svenska sektionen 
startade en tradition för framtiden genom att vi 
deltog i utställningen för första gången i orga-
niserad form.

Störst uppmärksamhet fick Kjell Linds Rolls-
Royce Silver Ghost Cunard Tourer 1922 (53HG). 
Göteborgs-Posten skrev i sin tidningsartikel ef-
teråt: Stjärnglansen drog blickar till Garbos bil. I 
programbladet för utställningen ägnades en hel 

sida åt Kjells bil. Det framgick tydligt att Rolls-
Royce som bilmodell firade 100 år. En lokal TV-
station spelade in när Kjell startade bilen. Det 
kan inte ha varit mycket ljud att lyssna på i det 
programmet.

Vi hade en ambition att vi skulle försöka visa 
upp ett exemplar av varje separat 
modell av Rolls-Royce och Bentley. 
En svår uppgift. Man kan inte be-
gära att detta ska lyckas redan första 
gången. Men det var en otroligt fin 
och varierad samling bilar vi fick 
fram.

Lars Wass visade upp sin stiliga 
Rolls-Royce Wraith Park Ward Sa-
loon 1938 (WRB47). Vår ordförande 
Göran Berg imponerade med sin 
Rolls-Royce Silver Wraith James 
Young (design nr WRM 31). Som 
komplement till dessa passade det 
utmärkt med Lars-Bertil Nilssons 
fina tvåfärgade Rolls-Royce Sil-

ver Cloud II Standard steel saloon 1961, Kurt 
Anderssons Rolls-Royce Silver Shadow long 
wheelbase saloon 1975 Håkan Wolfs Rolls-
Royce Silver Spirit 1982 (BCX1803) och Derek 
Illingworth´s Rolls-Royce Corniche drophead 
coupe 1994. 

RREC på Tjolöholm 2006
Text och bild: Jan Segerfeldt
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Claes-Thure Flincks Bentley Azure 1998 
(VCX61175) var ensam företrädare för Bent-
leymärket i vår monter. Bentleys representant i 
Sverige hade haft vänligheten att låna ut en fin 
banderoll med Bentley-logon till oss som an-
svarade för utställningsmontern. (Jag vill tacka 
Bentley Stockholm dels för banderollen men 
också för att jag fick tillfälle att provköra deras 
nya Bentley Continental GT, en fantastisk men 
alldeles för snabb upplevelse!) 

Det fanns fler intressanta 
Bentleybilar att se på utställ-
ningen. Några engelsmän 
hade åkt hela vägen från 
England för att delta i ett 
Viking rally och en av dessa 
var en fint renoverad Bent-
ley 3 ½ litre med kaross av 
Thrupp and Maberly i blått 
och svart. Ägaren till den 
var en utomordentligt trev-
lig man som blev fort bekant 
med flera av våra egna entu-
siaster. 

På avdelningen för försälj-
ningsbilar bjöds en Bentley 
Mark VI Freestone and Webb 
Saloon 1951 ut för 329 000 kr. 
Kunde det vara ett kap? Eller 
var skicket sådär? Svårt att avgöra vid en flyktig 
okulärbesiktning. Men klart ovanlig i Sverige. 
Jag minns att jag har sett en liknande uppställd 

i Göteborg i många år men som nu har försvun-
nit. Eller kan det möjligen vara samma bil?

Sammantaget fick vi en härlig dag på Tjolöholm 
bland alla olika fordon, flyguppvisningar och 
annat spännande. Tjolöholms slott är en per-
fekt inramning för utställningen. Jag hoppas vi 
kommer att fortsätta att visa upp våra bilar här. 
Det är helt klart att publiken särskilt uppmärk-
sammade just våra bilar och jag tror att våra 
klubbmedlemmar som deltog med bilarna var 

mycket glada att vi ställde upp. Tack ska ni ha 
för att ni ville förgylla vår dag. Vi ses nästa år!

PRINFO

Tjolöholm Classic Motor

Bentley Mark VI 1951, Freestone & Webb kaross
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Vi har ibland fått frågor om Hans Majestät Ko-
nungens bilar och skall därför så här i Kungsral-
lytider försöka att berätta något om dessa, men 
det är ju inte så lätt att från ett skrivbord i Möln-
dal få en korrekt och heltäckande bild av kung-
ens och Hovstallets bilpark. Vi har dock fått 
mycket god hjälp såväl av H M Konungen själv 
som Leif Lind på Kungliga Hovstallet! Vi är gi-
vetvis mycket tacksamma för detta och hoppas 
därför att sammanställningen 
nu skall vara korrekt. 

Artikeln är skriven om en bil-
konnässör för andra bilkon-
nässörer. Vi hoppas därför att 
Hans Majestät Konungen inte 
skall uppfatta innehållet som 
att vi klampar in alltför långt på 
kungafamiljen privata område, 
som vi har full respekt för att 
man vill låta vara just privat.

Kung Carl XVI Gustaf har ett 
stort och omvittnat bilintresse, 
vilket bl a är mycket tydligt i 
samband med Svenska Kungs-
rallyt (se särskild artikel), då 
kungen själv nog är en av de deltagare som stu-
derar flest bilar på nära håll. Bilintresset mani-
festeras även genom vår monarks egen privata 
bilsamling, dels genom dess blotta existens och 
dels genom dess tydliga profil. Samlingen inne-
håller ett flertal mycket intressanta, eftertrak-
tade och unika bilar av modeller som bara en 
sann bilkonnässör blir ägare till.  

Kungen äger således privat följande bilar (varav 
några f n är avställda): 

Volvo PV 60 1946
Pontiac Tempest GTO Convertible 1966
Ford Mustang Shelby 1966
AC Cobra 289 1966
De Tomaso Pantera 1971
Porsche 911 T Targa 1973
Porsche 911 Carrera C 1987 
Ferrari 456 MGT 1999
BMW M3 CSL 2003

Som framgår av listan har vår monark en för-
kärlek för extremt snabba bilar. Alla hans bilar 
utom Volvon har ju varit mycket snabba för 
sin tid. På ett mera populärt språk kan man 
väl säga att kungens bilar representerar bland 
det häftigaste som överhuvudtaget har funnits 
på bilfronten vid olika tidpunkter. Undantaget 
från denna regel är den mörkblå Volvon – den 
bil kungen tog emot som gåva på sin 50-årsdag 

1996 av de tillsammans 236 donatorer (av vilka 
många är RREC-medlemmar) som nu exklusivt 
bjuds in då och då till Svenska Kungsrallyt. 
Som den fullfjädrade diplomat kungen är ac-
cepterade han dock gåvan – en svensktillverkad 
bil från hans eget födelseår – först då det kon-
staterats att SAAB ännu inte startat upp någon 
biltillverkning 1946. På detta sätt kan ju ingen 
påstå att vår monark favoriserat Volvo framför 
SAAB.  

Den röda Pontiac-cabben från 1966 erbjuder 
nära nog tävlingsbilsprestanda. Pontiac Tem-
pest GTO startade vågen av amerikanska musc-
le-cars. När General Motors bestämde sig för 
att satsa på snabba och starka bilar tog Ponti-
acs chefsingenjör John Z DeLorean helt enkelt 
den största motorn man hade och lät stoppa 
ned denna i den medelstora modellen Pontiac 
Tempest Le Mans, som var 5.18 m lång, dvs 
ganska exakt som en Rolls-Royce Silver Sha-

Kungsrallyspecial: H M Konungens bilar
Text och bild: Jan Möller
Tack till H M Konungen och Leif Lind vid Kungliga Hovstallet!

H M Konungens Volvo PV60 1946 – gåvan som är grunden till 
Svenska Kungsrallyt

H M Konungens bilar
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dow. Den nya GTO:n blev omedelbart en succé, 
vilket även berodde på att den ansågs mycket 
smidig för sin storlek. Den fanns i olika utfö-
randen i programmet 1964 – 1971 och tillver-

kades i  497 122 ex. Just 1966 var standard-V8:
an på 389 cu.in. eller 6.4 liter och 335 hk, vilket 
gav en acceleration på 0-60 MPH (0-96 km/h) 
på 6.6 se-kunder och en toppfart på 217 km/h. 
1966-1967 års modeller har de karaktäristiska 
dubbla, vertikala strålkastarna. Vår monark har 
bl a använt denna bil för att i egen hög person 
skjutsa hem kungabarnen vid deras respektive 
studentexamina. 

Ford Mustang är för många en riktig kultbil, 
som kom till tack vare billegenden Lee Iacocca. 
Den blev en enorm kommersiell framgång för 

Ford. Redan de fyra första månaderna såldes 
100 000 bilar. Efter två år hade man sålt en mil-
jon Ford Mustang. 1966 blev sedan ett rekordår, 
då det tillverkades hela 607 568 Ford Mustang. 
Man hade även stora framgångar på tävlings-

banorna. Egentligen var dock Mustangen i sin 
standardversion inte någon särskilt märkvär-
dig bil rent tekniskt. Hans Majestät Konungens 
benvita Ford Mustang med sina karaktäristiska 

två blå fartränder är 
dock en mycket snabb 
specialvariant, en 
vacker fastback sig-
nerad den amerikan-
ske supertrimmaren 
Caroll Shelby. Denne 
hade bl a meriter som 
totalsegrare i Le Mans 
24 timmars 1969 (i en 

Aston Martin). Shelby fick i uppdrag av Ford att 
göra en riktig sportbil av Ford Mustang, vilket 
resulterade i de två modellerna 350 och 500 GT 
(kungens bil är en 350 GT). Dessa såg ut som 
Mustang, men var radikalt ändrade. De hade 
bättre prestanda (0-100 km/h på bara 6 sekun-
der), bättre köregenskaper, snabbare styrning, 
bättre bromsar och ändrad fjädring/stötdämp-
ning. Detta gör sammantaget Shelbys modeller 
till något som låg så nära en riktig sportbil en 
amerikansk bil kan komma. Idag är dessa säll-
synta bilar verkliga samlarobjekt. 

Caroll Shelby var även en av huvudpersonerna 
bakom den legendariska AC Cobran, en klas-
sisk sportbil med enorm kraft och sanslös fart. 
I början av 1960-talet for just en AC Cobra fram 
på brittiska M1 med gasen i botten. Bilen höll 
över 300 km/h och vrålet hördes bokstavligen 
ända in i det brittiska parlamentet, där man 
plötsligt fann anledning att börja debattera det 
tidigare okända behovet av hastighetsbegräns-
ning på engelska vägar.

AC Cobra är kort sagt en av de mest kraftfulla 
öppna sportbilar för gatubruk som någonsin 
byggts. Den tvåsitsiga karossen är extremt lätt, 
även om man enligt bästa engelska biltradition 
utrustat bilen med bl a skinnklädsel. Den förs-
ta prototypen med en V8 från Ford på 3.5 liter 
byggdes 1962. Bilarna levererades utan motor 
och växellåda från engelska AC Cars till Caroll 
Shelby i Los Angeles, som modifierade V8-mo-
torerna från Ford och monterade drivlinan. I 
den första serien använde man Fords då nya V8 
på 260 cu.in eller c:a 4 liter. Den normala motor-
effekten i serie 1, även betecknad  260, var på 
225 hästkrafter, vilket gav en topphastighet på 

H M Konungens bilar

H M Konungens Ford Mustang Shelby 350 GT 
– en verklig raritet



34

hela 240 km/h och en acceleration 0-100 km/h 
på 4.2 sekunder. Kungen köpte sin bil – en s k 
289, serie 2 eller ”small block” - i Sverige. Här 
handlar det alltså om en V8:a från Ford och 
Shelby på 289 cu.in eller c:a 4.7 liter. I standard-
version utvecklade motorn 271 hk vid 5 800 
rpm. V8:an var dock mycket lätt att trimma. I 

kungens bil lär det handla om en effekt på c:a 
320 hk, vilket självfallet ger högst imponerande 
prestanda. Man utrustade dock bilen med allt 
större motorer. ”Standard-V8:an” från Ford/
Shelby var i slutet (”serie 3”) på 427 cu.in. eller 
hela 7 liter och 425 hk, i ”standard racingver-
sion” 485 hk, men den trimmades ibland upp 
till 600-700 hk. Detta gav givetvis fullkomligt 
astronomiska prestanda och man slog 1965 bl a 
Ferrari i en mängd tävlingar genom att bli etta 
med AC Cobror på Daytona, Sebring, Monza, 
Nürnburgring och Reims. AC Cobran var i sig 
själv således resultatet av ett osedvanligt lyckat 
samarbete mellan brittiska AC Cars, Ford och 
motorlegenden Carroll Shelby. Bilarna byggdes 
i små serier (varmed menas något hundratal 
bilar eller så) och var rena hantverksprodukter. 
AC Cobra blev en stor framgång. Totalt byggdes 
1962 – 1969 1 070 st AC Cobror i sammanlagt 
tre serier. Därefter har AC Cars försökt att upp-
repa succén, dock utan att lyckas. Det har också 
byggts många AC Cobra replikor, dvs kopior, 
genom åren. De få äkta AC Cobror som finns är 
mycket eftertraktade. Kungens bil är alltså just 
en av dessa. AC Cobran kräver dock en hel del 

av sin förare. Eftersom den är så extremt snabb 
hugger den direkt då man nuddar gasen. Man 
får därför vara mycket lätt på foten. 

Den legendariska AC Cobran är precis som 
Rolls-Royce och Bentley förknippad med en 
mängd myter: En av dessa är att kunderna var 

tvungna att betala bi-
larna kontant – man 
räknade nämligen 
inte med att ägarna 
längre skulle vara i 
livet när det var dags 
för den första avbe-
talningen… Det bör 
kanske dessutom 
nämnas att vår mo-
narks bil fått smek-
namnet Kungsco-
bran…

De Tomaso Pantera 
var en okomplice-
rad superbil, en till-
talande blandning 
av motorljud från 
Detroit och italiensk 

glamour. Den lanserades 1971, var avsedd för 
USA-marknaden och såldes i Nordamerika av 
Fords Lincoln-Mercury-återförsäljare fram till 
mitten på 1970-talet. Panteran hade en Ford V8 
på dryga 5.7 liter och uppåt 300 hk, som gav en 
toppfart på 255 km/h och ett fantastiskt motor-
ljud. I ett test av Auto, Motor & Sport accele-
rerade den 0-100 km/h på under 4,8 sekunder, 
snabbare än legendariska Ferrari Testarossa. 
En del tyckare anser att Panteran egentligen 
är en enorm, vacker motor med vidhängande 
kaross och inredning av bästa italienska snitt. 
Den stora, mittmonterade V8:an från Ford sitter 
monterad tillsammans med en mycket vacker 
ZF-transaxel i aluminium, som även användes 
i Ford GT40. Ford drog sig dock ur projektet 
redan 1974, beroende på lagkrav för att få ned 
bränsleförbrukningen. De Tomaso slog då i 
stället ihop sina påsar med Maserati, vilket re-
sulterade i Pantera GT5. Panteran tillverkades 
ända till 1989. Fram till 1974 sålde bilen bra i 
USA, bl a beroende på att Ford-motorn var 
så lätt att få servad där. I Europa uppfattades 
dock denna härliga, italienska sportbil med viss 
skepsis av samma skäl, nämligen att den hade 

H M Konungens bilar

AC Cobra 427 – en av de få originalbilar som finns kvar. H M Konungens bil är 
dock en AC Cobra 289, med bl a mindre skärmbreddare. Många kännare anser att 
289:an är vackrare.
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en amerikansk och inte europisk motor. Fords 
V8:or anses dock vara mycket bra motorer, som 
dessutom är lätta att trimma. För H M Konung-
ens del har han alltså hela tre bilar med V8:or 
från Ford. 

Porsche 1973:an i ljusblå metallic är historisk 
då det är just denna bil som brukar kallas för 
Silviabilen, eftersom det var i denna Porsche 
med targataket avtaget en vacker men då helt 

okänd, mörkhårig skönhet vid namn Silvia 
Sommerlath fotograferades för första gången 
tillsammans med kungen. De hade stannat för 
att tanka på en bensinstation på Öland och vi 
vet ju alla hur det sedan gick: Hon blev seder-
mera svensk drottning. 

Porsche 911 Carreran från 1987 är visserligen 
registrerad på kungen, men brukas numera 
mest av Prins Carl Philip. Porsche är väl kort 
sagt en av de bästa och bäst byggda sportbilar 
som finns. 1987 var Carreran utrustad med en 
sexcylindrig boxemotor på 3.2 liter och 231 hk, 
vilket gav 0-100 på 6 sekunder och en toppfart 
på 245 km/h.

Den vackra Ferrarin i kungsblå(?) metallic hade 
1999 ett listpris på närmare två miljoner kr. Det 
är en fyrsistsig coupémodell med en V12:a på 
442 hk och ett vridmoment på 550 Nm. Även 
denna bil är således extremt snabb: acceleration 
0-100 km/h på 5.2 sekunder och en toppfart på 
över 300 km/h. Detta är en bil som är som gjord 
för snabba och bekväma resor ner till kungapa-
rets hus i lugna och gemytliga Sainte Maxime, 
strax intill heta och mera lyxiga Saint Tropez på 

Franska Rivieran. Där finns även den magnifika 
Rivainspirerade, Gotlandsbyggda motorbåten 
”Polaris”, klädd med vacker blankpolerad ma-
hogny – ett riktigt smycke.

Det var BMW M3-coupén som var inblandad i 
en trafikolycka i Östergötland för en tid sedan 
- med kungen vid ratten. Vår monark är dock 
känd som en mycket duktig bilförare. BMW:n 
är dock ingen ”vanlig” M3:a. Kungens M3 CSL 

är en extremt ovanlig modell där 
CSL står för coupé, sport och lätt. 
Den är utrustad med en rak sexa 
på 3,25 liter och 360 hk (17 hk 
mer än den vanliga M3:an). Den 
väger dessutom hela 270 kg min-
dre, vilket kräver långt mycket 
mer än borrade pedaler, läs mag-
nesium, kolfiber, aluminium och 
andra lättviktsmaterial. Den ac-
celererar därför 0-100 km/h på 
bara 4.9 sekunder (5.5). Växellå-
dan är av sexväxlad, sekventiell 
typ med paddlar på ratten – pre-
cis som på Ferrari. Men smakar 
det så kostar det, listpriset var 

närmare bestämt drygt 800 000 kr (547 000 kr). 
Nittontumshjul är standard, med 265/30-däck 
bak. Utifrån sett verkar det alltså handla om en 
bil som hör mer hemma på tävlingsbanan än 
på gatan, men det intrycket kan man kanske få 
även av kungens övriga bilar.

Inte nog med att kungen äger ett antal mycket 
intressanta bilar. Vår monark är dessutom trots 
alla andra åtaganden, rollen som statschef etc 
fullt beredd att aktivt delta i skötseln av dessa. 
Bl a har kungen jobbat med AC Cobran tillsam-
mans med kungsrallygeneralen Bosse Brasta. 

De bilar vi hittills diskuterat är alltså kungens 
privata. Dessutom äger Kungliga Hovstallet 
(utöver hästar och vagnar) ett femtontal bilar 
för hovets behov och mera ceremoniella ända-
mål. Den äldsta av dessa är en sexsitsig Daimler 
Limousine 1950 med Hooper-kaross. Den har 
en sexa på 110 hk och är mycket tungkörd. Den 
används numera inte så ofta. 

Kungaparets vanliga representationsbil är en 
nyförvärvad, grafitgrå Mercedes S500 2006, ut-
rustad med en härlig V8 på 5 liter och 306 hk, 

H M Konungens bilar

H M Konungens Porche 911 T Targa 1973 – den berömda s k 
Silviabilen



36

sjustegs automatlåda, automatisk luftfjädring 
m m. Trots en längd på över fem meter är tjäns-
tevikten bara 1875 kg. Även denna bil är därför 
mycket snabb: acceleration 0-100 på dryga 6 
sekunder och elektroniskt begränsad toppfart 
på 250 km/h. Det handlar alltså om den helt 
nya modellen av Mercedes Sonderklasse, som 
fått översvallande recensioner i all världens mo-
torpress. Det finns även de som anser att det är 
världens bästa bil. 

Ute i landet är det ofta landshövdingarnas bi-
lar och chaufförer som kör kungaparet, om det 
tidsmässigt lönar sig att flyga till platsen.

Förutom Mercedesen 
används tidvis en 
Volvo S80 T6 Execu-
tive. Till Nobelfesten 
brukar man åka i en 
svart, sexsitsig Daim-
ler Limousine 1990, 
som anses mycket 
lättkörd. Vid stats-
besök och audien-
ser används ofta en 
svart, sjusitsig (dock 
ej stretchlimousine) 
Cadillac Fleetwood 
1969, som redan i sitt 
standardutförande 
är nära 6 meter lång 
– liksom Daimlern. 
Såväl Gustaf V som 
Gustaf VI Adolf var mycket förtjusta i Cadillac, 
som därför tidigare funnits i stora antal i Hov-
stallet. I dagsläget finns dessutom ytterligare 
ett antal Volvo och SAAB samt en VW-buss. 
Kungabarnen har på senare tid kört/åkt Lexus 
SUV (Prinsessan Madeleine – bilen är dock nu-
mera såld), Mercedes E-klass (Kronprinsessan 
Victoria) och Porsche (Prins Carl Philip). Drott-
ning Silvia brukade förr köra SAAB och kungen 
själv som sagt BMW eller Ferrari.  

Lägger man ihop alla dessa intressanta bilar så 
blir de ju ganska många, vilket dels indikerar en 
motorintresserad kungafamilj, dels vittnar om 
hovets omfattande transport- och representa-
tionsbehov. I jämförelse med många utländska 
statschefer och hov så är vårt svenska kungapar 
dock extremt modesta. Andra statschefer håller 
sig ju ibland med ganska stora bilparker. 

Hovet och den kungliga familjen – inte minst 
prins Bertil - har även tidigare genom åren ägt 
många extremt vackra, intressanta och ovanliga 
bilar. Två av alla dessa unika bilar finns numera 
hos RREC-medlemmen Helge Karinen på Spar-
reholms Slott. Den ena är Gustaf V:s magnifika 
favorit-Cadillac av 1939 års modell. Det var 
med just denna bil en vikarierande chaufför 
med majestätet som passagerare körde av vä-
gen utanför Stockholm i det som alltsedan dess 
kallats Kungens Kurva, idag dock mest känt för 
sitt IKEA-varuhus. Den andra bilen är en säll-
synt vacker, öppen, svart, kompressormatad 
Mercedes-Benz 540K från 1936, som en gång 
ägdes av prins Gustaf Adolf, dvs vår nuvarande 

kungs far. Denna bil deltog för ett antal år sedan 
i Kungsrallyt, var extremt vacker, tyskregistre-
rad och hade ett helt underbart motorljud. Även 
denna bil var med andra ord fullt värdig kung-
ligheter…

Källor:
Nick Georgano (1990): ”Bilen 1970-1990”. Nord-
bok, Göteborg
Christer Glenning (1998): ”Bilen hundra år”. 
Nordbok, Göteborg
Peter Haventon (1992): ”Sportbilar”. Bokförla-
get Semic, Sundbyberg
Chris Horton, ed. (1998): “Encyclopedia of the 
Car”. Regency House Publishing, England
Quentin Willson (1996): “Världens främsta klas-
siska bilar”. Streiffert Förlag
Tenikens Värld (olika årgångar): ”Årets bilar”. 
Specialtidningsförlaget/Bonniers, Stockholm

Mercedes-Benz 540 K 1936, en vacker bil en gång ägd av Prins Gustaf Adolf och 
prinsessan Sibylla, vår nuvarande monarks mor och far (J Segerfeldts arkiv)

H M Konungens bilar
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I samband med Svenska sektionens årsmöte på 
Ekerö arrangerades det första Silver Shadow 
seminariet i Sverige med instruktörer från mo-
derklubben i Paulerspury. 

Steve Lovatt höll det praktiska när det gällde 
våra fordon, och Ian Rimmer det teoretiska som 
handlade om Hydraulsystemet och Air Condi-
tion systemet.

Vi delade upp oss i 2 grupper, undertecknad 
började med att lyssna på Ian.

Nu var jag faktiskt på det första Silver Shadow 
seminariet i Paulerspury i början på 80-talet, 
som jag tyckte då var mycket givande även om 
det var svårt med språket. Som enda svensk så 
räcker man inte upp handen när man inte för-
står och dessutom försöka på knagglig engel-
ska förklara vad man inte förstod. Skulle man 
försökt, så förmodar jag att dom i sin tur inte 
skulle förstå.

Så det som var bra då, blev nu mycket bättre 
då takten var långsammare och nu omgavs man 
av landsmän. Det 
blev mycket enklare 
att ställa frågan när 
man inte fattade.

Ian körde igenom 
hela Hydraulsyste-
met, han fick många 
frågor, och kanske är 
det inte så krångligt 
som man tycker vid 
första anblicken. Det 
skulle kanske vara 
intressant att någon 
gång i framtiden 
göra en studiecirkel 
kring en Shadow 
med både häng där 
bak och knack i 
pumparna. Det bör 

vara någon som har erfarenhet och kan leda 
studiecirkeln. Dessutom måste man ha tillgång 
till en lyft. 

Ian berättade att de små motorer som styr fläkt-
spjällen var en riktig rysare. De som redan från 
början väsnades mest placerades i motorutrym-
met, dock var det mycket enkelt att renovera 
dom. (I mitt fall råkade jag ut för en motor som 
aldrig stannade utan bara snurrade runt hela 
tiden så att man till slut blev tvungen att dra 
ut kontakten till den) Jag har dock inte i denna 
stund gett mig på att försöka renovera den, det 
lär kosta 17 000 kr om man vill byta ut alla!

Som avslutning på Ians ca 2 timmar erhölls ko-
pior på hans overheadbilder.

Sedan blev det lunch, och därmed byte av semi-
nariestationer.

Steve började med att beskriva hur viktigt det 
är att göra service på bilen, han återkom flera 
gånger till den punkten, och menade också att 
om man gör service själv skall detta dokumen-

TEKNIK

Silver Shadow-seminariet
Text och foto.Clifford Hellzén
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teras då det finns A B och C service. Det finns 
även en D service som jag inte kände till. På en 
förfrågan vad en sådan kostar så nämndes 4 000 
pound, men då ingick alla övriga bokstäver om 
de inte var dokumenterade. (Det går väl att få 
en hel Shadow idag för 4-5000 pound )

Steve kollade bakvagnen på de bilar som var på 
lyften, som ni säkert känner till rör sig hela bak-
vagnsupphängningen när en växel läggs i och 
det finns 2 st dämpare som skall förhindra att 
bakvagnen slår i tvärbalken. Mellan bakvagnen 
och tvärbalken går batterikabeln, som därmed 
kan bli klämd. Detta kan orsaka brand. Det är 
således viktigt att titta och åtgärda detta.

Samtliga deltagare fick en kopia på service åt-
gärderna (A-service 41 olika punkter, B-service 
12 punkter och C-service 21 punkter) som skall 
genomgås och åtgärdas om det finns behov.

Avslutningsvis så tyckte Steve att det var synd 
att inte flera årsmodeller kom till seminariet, då 
han kan hålla lektioner från Ghost till Spirit.

För egen del var detta mycket givande och jag 
erbjöd mig att guida honom runt lite i Stock-
holm och även skjutsa honom till flyget i Väs-
terås, allt med en liten baktanke som jag berät-
tar om nästa gång. 

TEKNIK

Kopia på Service schema för Silver Shadow/
Bentley T såväl som Silver Cloud/Bentley S 
kan Du få från klubbens tekniske samord-
nare, Lasse Amarald (tel.nr etc, se sid 2)

NORRORTS BIL & VANSERVICE

Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
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Hej igen! 

Sommaren har gett många fina åkturer, vädret 
har varit förvånansvärt bra för att vara i Sve-
rige. Tack vare allt dragande i pulkabacken i 
vintras när Edvin skulle åka både upp och ner 
slapp jag stå i vassen eller ligga bakom stenarna 
på badstranden. Till mammas stora förtret har 
jag nu köpt en så kallad motionscykel, Edvin 
3,5 år älskar sin nya leksak. En fyrhjulsdriven 
50cc motorcykel med elstart, en liten mc-jacka 
med Harley Davidson på ryggen, samt en riktig 
hjälm och killen har blivit kung på ön. Pappa 
har strypt varvtalet för att det inte ska gå för fort 
när vi är ute och kör. Inte för att det går för fort 
för Edvin. Nej, problemet är pappa som måste 
springa efter med en säkerhetslina kopplad till 
en avstängningskontakt om något skulle gå fel. 
Det ska böjas i tid eller vad brukar dom säga?

Det har varit en hel del meckande för att hålla 
bilarna i fint skick. Värmen har ställt till en del 
problem, tändkablar har varit det vanligaste 
problemet. Om en av kablarna till tändstiften 
inte fungerar blir det en kraftig obalans i en V8-
motor och problemet kan ibland komma och 
gå. 

Våra goda vänner uppe på Länsstyrelsen har yt-
terligare försvårat för de bilägare som tycker att 
det är trevligt att ibland ta ut sin finbil för att 
mot betalning köra ett brudpar eller någon stu-
dent. Man kan ibland se en del bilägare annon-
sera ut sina tjänster på Internet eller låta bilen 
ingå på någon förmedlingsfirmas hemsida. Tra-
fikpolisen i Stockholm har börjat att vid miss-
tanke om att brott kan förekomma, videofilma 
bröllopstransporter. (Körning mot betalning 
utan tillstånd.) 

Lagen är ändrad från den 1/7 -06. Tidigare stod 
det i lagtexten att den som bedriver transporter 
mot betalning och saknar tillstånd kan dömas 
till ett års fängelse och dagsböter. Det innebar 
att polisen var tvungen att ta samma bilägare 
två gånger för att få en fällande dom. Den nya 
lagtexten är ändrad till att om man utför kör-

ning mot betalning kan bilägaren dömas vid 
första tillfället. Svenska myndigheter är inte 
förstående för att det finns behov för denna typ 
av transporter.

För att få köra och ta betalt kräver man att bilä-
garen ska ha ett godkänt tillstånd från Vägver-
ket. Det innebär att man gör ett skriftligt prov, 
som är uppdelat i flera delar och när det är klart 
måste chauffören ha ett taxikörkort. Bilen skall 
sedan utrustas med en taxameter, dispens mot 
taxameter ges vid särskilda tillfällen, bilen skall 
också taxiregistreras vid Bilprovningen. Det 
innebär att bilen framöver måste besiktigas var-
je år oavsett årsmodell, även bilar före 1950 som 
normalt är besiktningsbefriade. Bilar som går 
i yrkesmässig trafik måste betala vägskatt och 
sen krävs det att bilen har en taxiförsäkring. Om 
man summerar kostnaderna som krävs för att 
man inte ska vara en kriminell bilägare, så rör 
det sig om ca 10 000 kr, då har man inte räknat 
med utlägg för taxameter. Försäkringsbolagen 
kräver sen 15 000 - 25 000 kr om året då bilen är 
taxiregistrerad. Om bilägaren saknar gällande 
försäkring kommer försäkringsbolaget att beta-
la ut för personskada till passagerarna. Biläga-
ren kommer senare att krävas för det utbetalda 
beloppet: Bil samt bilägare är alltså oförsäkrade 
om skada inträffar.       

Man kan undra hur inkompetent personalen är 
på Länsstyrelsen, som tror att den normale bilä-
garen orkar eller har råd att lägga ut alla dessa 
pengar för att tjäna några tusenlappar.  

Ni som var med på det tekniska seminariet på 
Ekerö fick informationen varför en del Silver 
Shadow bilar läcker så mycket olja under mo-
torn: Felet är att det sitter ett litet filter på slang-
en mellan oljans påfyllningshål och förgasaren. 
Om filtret inte rengörs blir filtret igensatt och 
det blir övertryck i motorn. Jag skriver om ren-
görning av filtret här nedan. Det är också viktigt 
att man inte fyller i för mycket olja i motorn, för 
överskottet rinner ut på motorns bakkant mot 
växellådan.

Tekniska Hörnan
Text och foto. Lasse Amarald

TEKNIK
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Övertryck i motorn ger oljefläckar på gatan

Silver Shadow har tyvärr ofta oljeläckage un-
der sina motorer. Felet beror på att filtret som 
sitter på slangen mellan oljepåfyllningen och 
förgasaren inte blir rengjort. Då motorn arbetar 
blir det ett litet övertryck som tränger ner förbi 
kolvringarna, på gamla slitna motorer ökar 
detta genomsläpp av luft ner i tråget. Om inte 
filtret är rent blir det ett övertryck i motorn och 
luften pressas i stället ut genom motorns olika 
packningar med ett oljeläckage som följd. På 
Silver Cloud och äldre bilar har man en öppen 
vevhusventilation som mynnar ut i ett rör un-
der motorns bakkant. På Silver Shadow är vev-
husventilationen sluten. Det innebär att över-
trycket återförs till förgasaren och följer med 
den nya bränsleblandningen in i motorn igen. 
Detta krävs på senare bilar av miljöskäl.

Det tar inte lång tid att ta loss slangen mellan 
oljepåfyllningen och förgasaren. Börja med att 
lossa 9/16-bulten på förgasaren. (Bild 1) Lossa 
sen slangen med 9/16-nyckeln vid oljepåfyll-

ningens bakkant. (Bild 2) När ni tagit bort 

slangen kan ni se det lilla filtret som sitter kvar 
i oljepåfyllningshuset. (Bild 3) Det kan vara lite 

knepigt att få loss filtret, då det kan ha suttit 
ganska länge utan rengörning. Jag böjde en li-
ten skruvmejsel för att lättare få loss filtret utan 

att skada nätfiltret. (Bild 4) Rengör sen filtret 
och byt o-ringarna på slangkopplingarna vid 
behov. Filtret kan rengöras med vanlig avfett-
ning, tryckluft kan också användas för att lätt -
tare få bort de gamla oljeresterna och smutsen 
från nätet. När filtret är rengjort är det bara att 
återmontera filter och slang.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 2

TEKNIK
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Sveriges alla RR och Bentley

Rolls-Royce & Bentleys modellprogram och produktionsantal 1904 - 2006 samt 
antal bilar i Sverige 2006-09-01
Text och research: Anders Rohdin

Genom åren har jag ofta fått frågor om hur många bilar av olika modeller från Rolls-Royce 
och Bentley som det finns i Sverige, Därför har jag här med hjälp av Vägverkets Bilregister 
samt egen forskning tagit fram siffror för detta. Det är dock inte så enkelt att göra detta som 
man kanske skulle kunna tro. Det finns t ex många bilar i Sverige som ej är svenskregist-
rerade, men som kommer att bli det inom inte alltför avlägsen framtid. Dessa har jag tagit 
med i de fall jag känner till dem. Jag har tagit bort de bilar som är registrerade, men som är 
på väg att skrotas. Som Ni förstår kan alltså antalet bilar i Sverige skilja något i mina listor i 
förhållande till verkligheten, men jag tror att jag känner till de flesta bilar från Rolls-Royce 
och Bentley i Sverige. Om någon önskar veta detaljer om en speciell variant t ex exakt hur 
många Bentley S III Continental Flying Spur det finns i Sverige kan Ni kontakta mig så kan 
jag nog hjälpa Er med svar. 

Det är intressant att se hur många Rolls-Royce och Bentley det faktiskt finns i Sverige: Av de 
flesta modeller finns i Sverige mellan 1 och 2 % av alla tillverkade. Det är ju inte dåligt i det 
trots allt vad gäller folkmängd lilla land vi lever i. Jag kan också konstatera att antalet Rolls-
Royce och Bentley stigit mycket kraftigt under de senaste 3 åren.

Bästa Rolls-Royce- och Bentley-hälsningar 
Anders Rohdin

Förkrigs Rolls-Royce 1904-1939
Bilmodell År Antal  Antal i 
  tillverkade  Sverige
Rolls 10 HP 1904 3 st
RR 10 HP 1904-06      16 st
RR 15 HP 1905          6 st
RR 20 HP 1905-06        40 st
RR 30 HP 1905-06        37 st
RR V 8 Legalimit 1905-06          3 st
RR 40/50 HP ”Silver Ghost” 1907-19   6.173 st 2 st 
RR 40/50 HP ”Silver Ghost” 1920-25 (ingår ovan)     6 st
RR 40/50 HP -”- Springfield 1921-26   1.703 st     1 st
RR New Phantom 1925-29   2.212 st   15 st
RR New Phantom Springfield 1925-31   1.241 st     9 st
RR Phantom II 1929-35   1.767 st   14 st
RR Phantom III 1936-39      710 st     4 st
RR ”Twenty” 20 HP 1922-29   2.940 st   10 st
RR 20/25 HP 1929-36   3.827 st   42 st
RR 25/30 HP 1936-38   1.201 st   14 st
RR ”Wraith” 25/30 HP  1938-39      491 st     5 st
Totalt ”förkrigs RR” 1904-39   23.370 st 122 st

W O Bentley 1919-1931
Bilmodell År Antal  Antal i 
  tillverkade  Sverige 
B 3 liters 1919-29   1.613 st   14 st
B 4 ½ liters 1927-31      665 st   12 st
B 4 ½ liters S/C 1930-31        55 st    
B 6 ½ liters 1926-31      363 st     1 st
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B 6 ½ liters Speed 1929-31              182 st     3 st
B 4 liters 1931        50 st     1 st
B 8 liters 1931      100 st     1 st
Totalt  1919-31   3.028 st    32 st

Derby Bentley 1933-1939
Bilmodell År Antal  Antal i 
  tillverkade  Sverige

B 3 ½ liter 1933-36   1.191 st   13 st
B 4 ¼ liter 1936-39   1.241 st     8 st
B MK V ”Corniche” 1939        17 st
Totalt ”Derby Bentley” 1933-39   2.449 st   21 st

Första generationens ”små” bilar efter andra världskriget 1947-1955
Bilmodell År Antal  Antal i Varav 
  tillverkade  Sverige v-styrda
B MK VI std Saloon 1946-52   4.202 st   56 st   1 st
B MK VI special karosser 1946-52     999 st      5 st
B R-type std Saloon 1952-55   2.017 st   17 st   3 st
B R-type Continental 1952-55      208 st     3 st
RR S Dawn std Saloon 1949-55      719 st   10 st   2 st
RR S Dawn special kaross  1949-55        66 st
Totalt första generationens bilar    8.211 st   91 st   6 st

De stora chassina 1946-1959
Bilmodell År Antal  Antal i Varav 
  tillverkade  Sverige v-styrda
RR S Wraith swb 1946-52   1.144 st   16 st     4 st
RR S Wraith lwb 1951-59      639 st     7 st     3 st
RR Phantom IV 1950-55        18 st
Totalt stora chassina  1946-59   1.801 st   23 st     7 st

Rolls-Royce Silver Cloud & Bentley S 1955-1966
Bilmodell År Antal Antal i Varav 
  tillverkade  Sverige v-styrda
B S std Saloon 1955-59   3.027 st   39 st   15 st
B S lwb Saloon 1955-59        35 st
B S Continental 1955-59      431 st     7 st     2 st
RR S Cloud std Saloon 1955-59   2.238 st   27 st   13 st
RR S Cloud lwb Saloon 1955-59      121 st
B S II std Saloon 1959-62   1.865 st   30 st   12 st
B S II lwb Saloon 1959-62        57 st
B S II Continental 1959-62      388 st     7 st     5 st
RR S Cloud II std Saloon 1959-62   2.307 st   20 st     7 st
RR S Cloud II lwb Saloon 1959-62      299 st     2 st     1 st
RR S Cloud II DHC HJM 1959-62      108 st     2 st     1 st
B S III std Saloon 1962-66   1.286 st   13 st     6 st
B S III lwb Saloon 1962-66        32 st
B S III Continental 1962-66      312 st     4 st     3 st
RR S Cloud III std Saloon 1962-66   1.965 st   21 st     9 st
RR S Cloud III lwb Saloon 1962-66       253 st
RR S Cloud III spec kaross 1962-66        79 st     6 st     2 st
Totalt Silver Cloud & Bentley S 1955-66   14.803 st 178 st   76 st
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Stora chassin 1959-1991
Bilmodell År Antal  Antal i Varav 
  tillverkade  Sverige v-styrda
RR Phantom V 1959-68      832 st     4 st     2 st
RR Phantom VI 1968-91      373 st
Totalt stora chassin  1959-91   1.105 st     4 st     2 st

Rolls-Royce & Bentleys fyradörrars bilar 1966-1980
Bilmodell År Antal  Antal i Varav 
  tillverkade  Sverige v-styrda
B T I std Saloon 1966-76   1.712 st   34 st   18 st
B T I lwb Saloon 1969-76          9 st
RR Shadow I std Saloon 1966-76 16.717 st 280 st 122 st
RR Shadow I lwb Saloon 1969-76   2.780 st   19 st   15 st
B T II std Saloon 1977-80      588 st     3 st     1 st
B T II lwb Saloon 1977-80        10 st
RR Shadow II std Saloon 1977-80   8.422 st   52 st   24 st
RR S Wraith II 1977-80   2.144 st   11 st     7 st
Totalt RR & Bentley 4d  1966-80 32.382 st 399 st 187 st

Tvådörrars bilar 1966-1995
Bilmodell År Antal  Antal i Varav 
  tillverkade  Sverige v-styrda
B T I FHC James Young 1967        15 st     1 st
RR Shadow I FHC J Y 1967        35 st
B T I GT 2+2 Pinin Farina 1968          1 st
B T I FHC MPW 1966-70        98 st     2 st
RR Shadow I FHC MPW 1966-70      568 st   18 st   11 st
B T I DHC MPW 1966-70        41 st
RR Shadow I DHC MPW 1966-70      504 st   11 st     5 st
B Corniche I FHC MPW 1971-77        53 st
RR Corniche I FHC MPW 1971-77      639 st   13 st     9 st
B Corniche I DHC MPW 1971-77        43 st
RR Corniche I DHC MPW 1971-77   1.233 st   21 st   18 st
B Corniche Ia FHC MPW 1976-77          3 st
RR Corniche Ia FHC MPW 1976-77      141 st     2 st     2 st
B Cornich Ia DHC MPW 1976-77          5 st
RR Corniche Ia DHC MPW 1976-77      272 st
B Corniche  FHC MPW 1977-80        22 st
RR Corniche  FHC MPW 1977-80      328 st     4 st     4 st
B Corniche DHC MPW 1977-84        34 st
RR Corniche DHC MPW 1977-84   2.197 st     8 st     7 st
B Continental DHC MPW 1985-89      177 st     1 st     1 st
RR Corniche II DHC MPW 1985-89   1.234 st     6 st     6 st
B Continental DHC  1990-91      180 st 
RR Corniche III DHC  1990-91      451 st
B Continental DHC 1992-95        76 st
RR Corniche IV DHC 1992-95      219 st
B Cont S Turbo DHC 1995          8 st
RR Corniche S Turbo DHC     1995        25 st     1 st     1 st
RR Camargue 1975-86     529 st     4 st     1 st
Summa Bentley FHC 1966-80     192 st     3 st
Summa Rolls-Royce FHC 1966-80  1.711 st   37 st   26 st
Summa Bentley DHC 1966-95     564 st     1 st     1 st
Summa Rolls-Royce DHC 1966-95  6.135 st   46 st   37 st
Summa RR Camargue 1975-86     529 st     4 st     1 st
Totalt RR- och Bentley 2d 1966-95  9.131 st   91 st   65 st



Dan S-born Refining
S/Cloud – delar säljes. Renovering av fjäderpaket för S/Cloud. Navkapslar 
bak till RR i rostfritt. Skärmar fram S3/Cloud III. Plåtdetaljer nya för S/
Cloud.B60-motor till salu. Nya rutor fram till S/Cloud. Fina radialdäck på 
fälg, 235x75x15 ev. byte mot orig.hjul.
Karosseriarbeten/delar i aluminium utföres/tillverkas. Originaldäck Avon 
8.20x15 i gott skick köpes. Växellåda manuell eller automat till
B60 köpes oavsett skick.

Till Salu: Bentley S1 4-door Saloon 1957 , 9350 mil , Rött skinn,
Nylackerad i midnight blue & steelgrey blue. Besiktigad o registrerad i 
Sverige.  Går helt ljuvligt. Träinredningen är fantastisk.

Till Salu: Bentley Turbo R 1991, 12000 mil, cremefärgat skinn. Övre del av 
instrument samt nedre delar i dörrar- mellanblått skinn. Valfri
lackering av vagnen utvändigt. Ev. specialdesign av karossen.

Dan S-born Refining , Beateberg 7431, 762 93 Rimbo
0175-67034, 0707-926276, e:mail info@dansborn.com



NYA MEDLEMMAR
Kurt Andersson, Wallingatan 11, 434 41 Kungsbacka
Rolls-Royce Silver Shadow LWB 1975

Sven Klarin, Drottninggatan 133B, 254 33 Helsingborg
Bentley Continental GT, 2005

Thomas Nilsson, Flintlåsvägen 34, 192 59 Sollentuna
Rolls-Royce Phantom II 1930

Lars Nord, Burvägen 2, 152 70 Södertälje
Bentley S2, 1960

Lennarth Nyman, Hemdala Varv 310, 591 94 Motala
Rolls-Royce Corniche DHC, 1983

Michael Richard, Boheden 131, 956 93 Överkalix
Rolls-Royce Silver Spirit II 1990

Anneli och Cristopher Östlund, Riddargatan 41, 114 56 Stockholm
Bentley Eight 1987

Anders Björkman, Drottnings Margaretas väg 72, 392 45 Kalmar
Rolls-Royce 25/30 HP 1936

Vi hoppas att Ni alla skall känna Er hjärtligt välkomna och att Ni skall få glädje, nytta och 
kunskap tack vare Ert medlemskap i RREC Swediish Section



Annonsregister

Bentley sid  21
Bil & Industribromsar sid  30
Dan S-born Refining sid  45
Kent Sävåsen, Self System AB sid 14
Norrorts Bil & Van Service sid  40
PASCO AB sid  48
Prinfo Alfredssons AB sid  32
RR & B Motors sid  46
Rohdins Automobile Service AB sid  24-25
Skansen Konferenscenter sid  38
Södra Förnicklingen AB sid  10

Annonspriser i den Svenska Bulletinen, priserna anges för helt år

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

Medlemmars radannonser är gratis

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

Antal utgivningar, 4 nr per år,  Upplaga 500 ex



UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB

Rolls Royce Phantom II 3-Position Drop Head by Ranalah. Gräddfärgad med vacker skinninte-
riör i oxblod. Unik 2-Dörrars Rolls Royce, som vunnit Concour D´Elegance bland 500 bilar. Endast 
2 tillverkade. Bilen har genomgått en 4.000 timmars nut and bolt restoration

Bentley R-type 1953 Vinrödoch svart med cognacsfärgat skinn. Mycket fin bil med överväxel. Bilen 
som är känd i RREC har stor sollucka ochsamtligaverktyg. En mycket trevlig och användbar bil för 
alla tillfällen.

Aston Martin Virage Volante 1991. Premiärbilen från Birmingham-Utställningen,  den enda i sitt 
slag. Röd med svart skinninredning. Bilen är i nyskick och nyservad av fabriken. En unik och vack-
er cabriolet med mycket god potential för framtiden.

Mercedes Benz 300SL, Roadster 1959 Silver med svart skinninredning och i ett mycket fint origi-
nalskick. En av de vackraste bilar som någonsin tillverkats. Senaste ägaren har haft den och vårdat 
den i 35 år. Ett tillfälle som inte återkommer.

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

Landrover 109 Serie II A 1969. Fullständigt utrustad för safari med dubbla isolertak, kamera/jakt-
lucka och vinsch. Ljusgrön med beige canvasinredning. OBS! Bilen har en fantastisk historia och har 
bara gått 1300 mil och är i ett skick så nära ny, som man kan komma. Har alltid stått i varmgarage.

Maserati Royale 1989. Grafitmetallick med vacker magnolia skinnklädsel. Endast körd 1.900 mil. 
En unik bil, som endast tillverkats i 48 exemplar helt för hand. Motorn är den legendariska V8-an på 
4,9 liter. Bilen är svensksåld och är enda kända exemplaret i Skandinavien. All tänkbar utrustning 
ingår.

Visning efter överenskommelse. 
Vi köper gärna Er fina bil kontant./ Vi åtager oss gärna säljuppdrag. 

Ring för besök! Vi finns också på www.pascocar.com
Välkommen! 

Tel 070-756 46 60, 08-756 38 30, Garage 08-624 06 50
pascocar@swipnet.se


