
BULLETIN
ROLLS-ROYCE ENTHUSIASTS’ CLUBROLLS-ROYCE ENTHUSIASTS’ CLUB

SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.3.2019SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.3.2019

 Sommarträffar 
W O Bentley 

Corniche + Corniche



Nr 4 har presstopp den 1 november och kommer ut vecka 50. Omslagsbilden visar Helen Elmgrens Bentley R-type Continental på Båstadsutställningen 

Ansvarig Utgivare: Per Östlund  Redaktör: Jan Segerfeldt  Layout: Christer Byhr  Tryckeri: Ale Tryckteam AB
Bulletinen Är En Gemensam Medlemstidning För De Svenska, Danska Och Norska Klubbsektionerna i Rolls-Royce Enthusiasts’ Club

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

  2  Meddelanden från sektionerna

  4  Det danske forårsrally 2019

  6  Referat från RREC:s årsmöte 2019

10   Båstad igen!

14  RREC på Tjolöholm

17  Majträffen i Väst

18 RREC Continental Rally 2019

20 Bentley Corniche Nr 1 återuppstår

Scandinavian sections No.3.2019
INNEHÅLL

24 Corniche-prototypen

26  Vem var W O Bentley?

30   RREC på Kläckeberga gård

32  Noveaux perfectionnements

34 Vad försiggår i Indonesien?

36 Gyllenhammars Brooklands-bil

38 Några reFlektioner kring bränsleslangar och 
           dagens bensin
                        

Industrigatan 4, 461 37 Trollhättan, Tel: 0520-188 00, anders@rohdinsclassiccar.se Följ oss på Facebook!

”Hjärtligt välkomna! 
Carina & Anders Rohdin”

Vi utför Service & Renoveringar 
samt förmedling 

av alla typer av klassiska bilar. 

ROLLS-ROYCE SILVER SPUR, 1983  VIN:CCX05205
Bilen tillhörde som ny Kung Husseins bror som var Ambassadör i 
London. Bilen användes i första hand av chauffören för att transpor-
tera barnen till skolan och resor ut i Europa. 1989 såldes bilen till den 
nuvarande svenska ägaren. Vi känner till bilen mycket väl som är i ett 
mycket fint skick. Den har bara rullat cirka 95.000 km. En mindre 
buckla över höger baklampa och några små slagmärken på lacken 
finns, men ingen rost. Inredningen är i ett mycket fint skick. Teck-
niskt sett är bilen i ett väldigt bra skick. BEGÄRT PRIS 250.000:-

BENTLEY S STD SALOON 1957. VIN:B484EG
Bilen har varit i Sverige sedan 1978. Den har en mycket fin lackering 
och krom med bl a nya navkapslar, Inredet är i ett mycket fint patine-
rat skick, med fina träpaneler som bara har en midre skada. 2018 var 
bilen hos oss och den rustades då upp mekaniskt för ca 180.000! Bilen 
försäljes åt ett dödsbo. PRIS ENDAST 365.000:- 

ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW DROP HEAD COUPÉ 
BY H J MULLINER PARK WARD1970,RHD, VIN: DRH 7957  
En snygg bil i ett bra bruksskick. Bilen är klar att användas, men den 
går att förbättra en del om man så vill. Ring för mer information. 
NU SÄNKT YTTERLIGARE TILL 275 000 Skr.

ROLLS-ROYCE SILVER CLOUD III STD SALOON,1963 
VIN: SDW 409. Vi är så stolta att vi fått in den här otroligt välbe-
varade Silver Clouden till försäljning.  Bottenkulören ”Velvet Green” 
har blivit omlackerad för drygt 30 år sedan medan toppkulören ”Sage 
Green” och interiör är orörd och i ett fantastiskt fint skick! Motor och 
motorrummet renoverades för några år sedan till en mycket hög stan-
dard. För några år sedan totalrenoverades hela bromssystemet. 
BEGÄRT PRIS 665.000:-SEK

ROLLS-ROYCE CORNICHE DROP HEAD COUPÉ
BY MULLINER PARK WARD, 1986, VIN: GCX13469
Bilen såldes ny i USA där nuvarande ägare köpte den av första 
ägaren 2004. Den hade då rullat ca 25.000 km och nu har den 
kommit upp i knappt 80.000 km. Bilen är i ett mycket gott skick.  
En trevlig och vacker bil för ENDAST 485.000:- 

Industrigatan 4, 46137 Trollhättan, Tel. 0520-18800, anders@rohdinsclassiccar.se, www.rohdinsclassiccar.seIndustrigatan 4, 461 37 Trollhättan, Tel: 0520-188 00, anders@rohdinsclassiccar.se Följ oss på Facebook!

ROLLS-ROYCE CORNICHE V 2001. Chassi nr. CX68576. 
Den här modellen kom att bli den sista Rolls-Roycen som kom ut 
från fabriken i Crewe. Den tillverkades mellan 2000 till 2002 i endast 
374 exemplar. Just det här exemplaret såldes ny i USA för att senare 
hamna i Sverige. Bilen är fin och har endast rullat ca 40.000 km. 
PRIS 1.045.000:-
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SEKTIONERNA
Ordföranden har ordet

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

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

Kjære medlemmer

Ordföranden har ordet

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

Åge Antonsen
Formann

RREC Norske seksjonen.

Hip Hurra!!
Jeg er deres nye formann.

Etter en pause på seks år er jeg nå tilbake i 
styret og jeg gleder meg til å ta fatt på opp-
gaver, og jeg takker for tilliten.
I min pause har Oddvar og Tom holdt vår 
eksklusive lille klubb i svært god form. Vi 

Kära medlemmar
Hoppas sommaren varit till belåtenhet! 
Efter ett fantastiskt årsmöte på Örenäs/
Norrviken organiserat av Göran Berg (se 
hemsidan och reportage i vår Bulletin), har 
vi även bl.a. varit i Norge på deras årsmöte. 
Vi fick verkligen känna på naturens kraf-
ter men kul det hade vi minsann. Grattis 
Åge Antonsen till nytt ordförandeskap för 
norska sektionen.
Just nu njuter vi av Continental-rallyt i 
Tyskland tillsammans med över 60 eki-
page, var av 7 från Sverige. Mona-Lisa och 
Derek är fullfjädrade rallyorganisatörer.
Det är verkligen en förmån att få åka på 
både små och stora rallyn, lokala som kon-
tinentala. 
Rallyt till Kläckeberga/Solliden var hellyck-
at. Tack Rune för bra jobb!

har god orden i rekkene og i vår økonomi. 
Stabiliteten «himself» vår sekretær og kas-
serer, Jens Rønneberg, hadde jeg gleden av 
å arbeide med siste gang jeg var i styret og 
det gode samarbeidet vi hadde den gang 
har jeg savnet. Håper og tror at vi også 
denne gang finner tonen og at hele styret 
vil oppleve hygge og glede i å lede vår Nor-
ske seksjon.
Når dette skrives er det midt september 
og første styremøte er like om hjørnet. På 
dette møtet skal vi evaluere vårt siste Rally 
i Stavern. Dette som skulle bli en stor opp-
levelse for 34 ekvipasjer fikk oppleve et av 
de kraftigste regnvær dette året. De fem 
viktigste timene med båttur til Svenner Fyr 
blåste bort med over 20 m/s vind og kraftig 
regnbyger inne i havnebassenget i Stavern. 
Plan A og plan B måtte forkastes og det ble 
plan C for deltagerene. 
Og hvilke fantastiske folk vi hadde på dette 
Rally. Ganske så gjennomvåte og kalde var 
det smilende folk med godt humør som 
inntok lunch inne på vårt hotell i stedet for 
på Svenner eller Citadelløya som var plan B.
Tusen takk til dere! Tusen takk skal også 
dere som hjalp til med parkering og an-
net under Rally ha. Og en spesiell takk til 
Stig Roar Johansen som fant seg til rette i 
Kystlaget’s verksted på søndagen og tettet 

Kære 
Medlemmer
 
I denne sommerhede ca 8 uger efter klub-
bens årlige Rally  2019 i Sønderborg, vil jeg 
gerne takke alle de medlemmer som deltog 
i det fine arrangement. Selv om vejret den 
første dag ikke helt var med os, kan vi tæn-
ke tilbage på et flot og vel tilrettelagt Rally 
i Sønderborg. Der skal lyde en stor tak til 
arrangørerne, for flere gæster har efterføl-
gende skrevet og takket for arrangementet, 
Så det er hermed givet videre.

Et festligt indslag under middagen var da 
der blev uddelt 10 og 20 års nåle og, ikke 
mindst, Anne Bagge modtog en jubilæums-
nål for 60 års medlemskab i Rolls-Royce 
Enthusiasts` Club.- Stort tillykke til Anne 
Bagge.

På hemsidan ser du både planerade aktivi-
teter och arkivmaterial från tidigare rallyn. 
Samarbetet med andra klubbar fungerar 
bra och är viktigt.
Många nya bekantskaper inleds och ännu 
fler av kända ansikten dyker upp inte minst 
på de populära luncherna i Göteborg och 
Stockholm. 

Tänk på att man inte behöver ha en Rolls-
Royce eller en Bentley för att komma med i 
klubben, det räcker bra med ett intresse för 
våra kära bilar. 
Har du förslag till lokala aktiviteter med 
mera är du välkommen att höra av dig till 
styrelsen.
                    Med entusiasthälsningar

Per Ö
ordförande RREC-svenska sektionen

Nu glæder vi os til klubbens 40 års ju-
bilæum næste år.
 
I juni måned havde jeg den store glæde, at 
være i London til koncert i Royal Albert Hall, 
og samtidig kunne glæde mig over at se 
de mange og smukke Rolls-Royce & Bent-
ley køre rundt i den indre by. Aldrig under 
tidligere besøg har jeg set så mange nye 
modeller af Rolls-Royce & Bentley og i alle 
farvekombinationer. Måske har det noget 
at gøre med den betalingsring der er ind-
ført i indre London! – så ikke alle ”vil ” betale 
for at køre til deres hoveddør! -  fantastisk 
at se!
 
Forsat god sommer til alle.

Frans Goldbach
RREC Danske Sektion

EVENEMANGSKALENDER

Varje månad: 
Luncherna i Stockholm
Belgobaren i Freys Hotel kl. 13.00 första 
måndagen i månaden (ej juni-aug)
För deltagande anmäl senast måndagen 
innan till Nils Vetterlein tel 08-717 23 53 
eller nils.vetterlein@tele2.se

HERMED EN LISTE OVER 2020 EVENTS I 
DEN DANSKE SEKTION:

15.februar holder vi 2018-julefrokosten – 
lidt forsinket – og tilmeldingsfristen er 
desværre overstået. 

30.- 31. marts 2019 holder vi ”pudsesemi-
nar” igen hos Gert Gustavsen i Aalborg. 
Ingen biler har nogensinde skinnet flot-

SVENSKA 
SEKTIONEN

DANSKA 
SEKTIONEN

NORSKA 
SEKTIONEN

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.se

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.dk

Se alltid senaste info på 
hemsidan www.rrec.no

Detta händer i RREC västra distriktet. 
Anmälan till Björn Sundqvist: tel 0707-
983250 eller mail: bjorn@sundqvist.se

Se aktuell kalender 
på hemsidan rrec.se

flotør til en vakker Bentley.
Reportasje og bilder kommer i neste utga-
ve av Bulletinen.
Noen mørke skyer er det i vår moderklubb 
som har store underskudd i driften de siste 
to år. Vår seksjon, sammen med våre gode 
venner i den Svenske og Danske seksjo-
nen har gitt vår tilslutning til et utspill fra 
Sveits og Tyskland hvor det kreves endring-
er i fremtidig drift. Vi skal holde dere opp-
datert i denne saken.

Neste års Rally er planlagt å foregå på 
Røros og hotell er bestilt. Mer informasjon 
i neste Bulletin.

Formannen har i tankene noen forslag til 
styret denne høsten og vinteren. Stikkord: 
De eldste bilene. Lokale grupper. Tekniske 
samlinger. Sterkere på sosiale medier. Har 
dere innspill så ikke nøl med å sende meg 
noen ord på age.ant.rrec.no@gmail.com 
eller ring +47 975 77 464

Med ønske om en fin høst til alle.

tere end efter sidste års seminar, og i år 
med speciel polering af rustfrit stål.

5. maj 2019 besøger vi sammen en af Ver-
dens største dieselmaskiner og overværer 
hvordan den startes. Det foregår i Diesel-
house i København. Vi arrangere en samlet 
frokost efter demonstrationen.

30.maj – 1.juni afholdes vores eftertragte-
de forårsrally i Sydjylland og grænselandet 
mod Tyskland. Vi besøger bl.a. Glücksborg 
Slot ved Flensburg og ”UNIVERSE”  tekno-
logi og natur museum på Als. Find mere 
om rallyet og tilmel-ding på hjemmesi-
dens kalender.

23. – 26. august holder vi ”Sensommer-
Rally” med centrum omkring Skagens 
spændende 12-meter stævne. Rallyet 
afholdes sammen med mærkeklubberne 
for Healey og Jaguar. Find tilmeldingsblan-
ket for rallyet på klubbens hjem-mesides 
kalender.

26. – 27.oktober planlægger vi et teknisk 
seminar hos ”My Garage” i Vejle. My Ga-
rage er blevet forhandler og værk-sted for 
Rolls Royce i Danmark. Vi har inviteret en 
engelsk Rolls og Bentley – mekaniker til at 
hjælpe med de proble-mer, der kan melde 
sig med både gamle og nye køretøjer.

Følg med på hjemmesiden RREC.DK hvor 
der ofte er nye og spændende tiltag – 
både på kalenderen og nyhedssiden.
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DET DANSKE 
FORÅRSRALLY 2019 

Igen i år holdt den danske sektion sit forårsrally i Kristi Himmel-
farts dagene 31.maj til 1. juni. Årets rallyarrangører Ludwig Brech-
mann, Frank Løndal Frandsen, og Jens Peter Rønholt havde stået 
for et flot arrangement i det Sønderjydske.
 Flere deltagere havde benyttet lejligheden til at ankomme til det 
Sønderjydske dagen før og overnatte enten på Hotel Alsik eller 
andre steder i nærheden. Mellem kl. 10. og 11. torsdag morgen tril-
lede 54 deltagende biler ind på græsplænen ved ”Orangeriet” ved 
Glücksburg Slot ca. 10 kilometer udenfor Flensburg. Et skønt skue 
trods let regn.
Efter indskrivning og montering af rallyplader var der serveret 
brunch med tid til at mingle med alle de øvrige deltagere.
Der var arrangeret rundvisning på Glücksburg Slot. 3 rundvisere 
tog sig af et fint indblik i den danske kongefamilies oprindelse på 
Glücksburg Slot. Kong Christian d.9 var født på Glücksburg Slot 
og blev far til 6 børn der alle kom til at betyde noget for den Eu-
ropæiske historie.
Efter rundturen på slottet var der serveret kaffe og kager i orang-
eriet og derefter var der afgang mod Sønderborg på Als.
Turen gik via Flensburg – over Kruså Grænse og langs kysten – 
over Dybbøl til Hotel Alsik. Alsik er et helt nyt hotel, der ligger lige 
ned mod Als Sund. Bilerne blev placeret i det tilhørende P-hus – på 
vores egne reserverede etager i P-huset.
Heldigvis var der nu god tid inden den årlige generalforsamling 
– så der var mulighed for at benytte hotellets store SPA-område.
Generalforsamlingen blev gennemført i sædvanlig stil med Claus 
Clausen som myndig ordstyrer - og resulterede i at hele bestyrel-
sen blev genvalgt. Ole Hviid-Nielsen benyttede lejligheden til at 
takke for at mange havde stemt på ham til valget til moderklub-
bens bestyrelse og til at orientere om sit mål med sin deltagelse i 
”The Board”. Endelig fortalte han om problemerne omkring vores 
engelske moderklubs økonomiske udfordringer. (Referat af gene-
ralforsamlingen kan findes på medlems-universet på www.rrec.
dk).
Efter generalforsamlingen var der middag – flere var enige om, 
at kvaliteten vidnede om at dette helt nye hotel ville vise hvad 
køkkenet kunne præstere – et virkelig skønt måltid med adskillige 
lækkerier.
 Rallyets anden dag bød på tur til Nord Als. Firmaet Danfoss – dem 
med ventilerne – har oprettet en oplevelsespark som de kalder 
”Universe”. Parken er en fryd for øjet. Smukke haver i meget vel-
holdt stand og med en mængde spændende oplevelser. Vi opleve-
de vulkanudbrud, geyser og lyn og en række andre naturoplevel-
ser. Man kan opleve at køre på segway og opleve Verden gennem 
5D-briller – samt en mængde andre ting.
Efter frokost kørte vi gennem Nordskoven – på små grusveje – til 
Dybbøl Banke, hvor der var besøg på de historiske arealer, hvor 
den danske hær blev udslettet af den prøjsiske hær i 1864. Der var 
et stort antal andre besøgende, der var interesserede i vores kø-
retøjer. Det var heldigvis bedre vejr hele denne dag, så den forløb 
uden brug af paraplyer.

 ”Hjemme” på hotellet var der nu tid til omklædning til Gallamid-
dagen, der startede med et glas champagne før vi samledes om 
de runde borde i festsalen. Inden desserten blev den traditionelle 
skål for Henry Royce udråbt af Frank Ferdinandsen og der blev ud-
delt årsnåle og præmier.
En lidt speciel årsnål var blevet produceret til Fru Anne Bagge, der 
har været medlem i klubben i over 60 år, altså 19 år før vores dans-
ke sektion blev oprettet. HuntHouse – vores engelske klubhus – 
kunne ikke skaffe en 60-års-nål – men en sølvsmed fra Roskilde 
havde lavet en meget fin kopi i sølv.
 

Begge dage havde deltagerne haft mulighed 
for at bedømme bilerne – og præmierne for
 
     Flotteste motorrum gik til Henrik Friborg Jacobsen
     Flotteste Bil fra før 2.verdenskrig til John Ventrup
     Flotteste efterkrigsbil til Jesper Verdicht
     Flotteste nyere bil (Efter 1980) til Claus Clausen
 
Derudover blev der uddelt en pris for årets ”Member of the Year” 
til Ludwig Breckmann for hans gennemgående store indsats for 
klubben.
Kaj Simonsen reddede sig prisen for  den mest interessante hæn-
delse på turen – fordi han havde måttet starte hjemmefra hele 4 
gange – og ankom med kun få timers forsinkelse.
 Efter uddelingerne var der underholdning og dans.
 Lørdag var der mulighed for at besøge Sønderborg Slot, og den 
dejlige by Sønderborg.
 Medlemmerne takker arrangørerne for et velgennemført arrang-
ement.

Ole Hviid-Nielsen
Director
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Bilder: Kim Fastrup



Text o bild: Christina Thörnquist Bolg

REFERAT  FRÅN  
RREC:S  ÅRSMÖTE 2019

Vi anlände till Norrvikens Trädgårdar efter lite regn på morgonen, 
några långväga gäster hade redan checkat in på Örenäs slott. En 
gedigen samling bilar allt från den tidiga Silver Ghost till 2018. 
Ett besök på Birgit Nilsson-museet och dit färdades vi naturligt-
vis i en gammal eng-elsk dubbeldäckare. Detta besök gick långt 
utöver mina förväntningar, dels av sam-lingarna av föremål och 
historierna runt dessa men framför allt i den guidade visning-en 
i hennes barndomshem av Mattias Enn som senare även skulle 
visa sina talanger.

Återfärd till parken vilken nu var full av besökare vilket innebar 
mycket bilprat innan vi intog lunchen i Orangeriet.
Ett besök i Norrvikens Trädgårdar och de magnifika träden är ett 
måste.

Avfärd mot Örenäs Slott i kortege genom Båstad, alla återsamla-
des och parkerade våra bilar på gräsmatten framför Slottet. Där-
efter var det läge för en kall öl eller ett glas vin på slottsaltanen.
Bild. ( jpg. 170906)
Senare väntade en god trerätters meny i matsalen och framför 
allt underhållningen framförd av Miroslav (Bellman) som till och 
med sjöng på ryska.
Bild ( jpg. 202018)
Senare kom nästa överraskning – underhållaren Mattias Enn som 
framförde kupletter av Ernst Rolf bl.a. – en fantastisk sångare.
Bild. ( jpg.221140)

Lördag morgon avresa mot Krapperups Slott, här var det upp-
ställning framför slottet och vi fick en guidad visning av många 
mycket välbevarade rum från 1700-talet.
Även köket är intakt från förra sekelskiftet. Sedan ställde vi färden 
mot Kullagårdens Wärdshus där vi kunde parkera alla våra bilar 
på golfbanan och intog en god lunch, mycket gemytligt och väl-
organiserat.

Efter detta var det besök på Kullens fyr och vi kunde parkera våra 
klenoder alldeles intill fyrplatsen, en otrolig utsikt och Sveriges 
högst belägna fyr.

Därefter återvände vi till Örenäs slott för lite mingel i baren innan 
det var dags för en båtfärd över till Ven och ett besök på Tycho 
Brahe-museet och en guidning av Tom-my Lilja som gav oss myck-
et kunskap. På SVT ska det nu i höst komma ett program i serien 
Vetenskapens Värld om Tycho Brahe med Tommy Lilja.
Bild. ( jpg. 163942)
Efter guidningen fortsatte vi mot Backfallsbyn och Spirit of Hven 
där man måste provsmaka deras whiskey. En utsökt trerätter-
smiddag serverades bl.a. en mycket utsökt anka.

Söndagen fortsatte med årsmöte samt att några deltagare tog 
sina bilar till Sofiero Classic Car, där de hade ett tema med an-
ledning av Bentleys 100-årsfirande och några utvalda fick stå på 
första parkett framför slottet. Övriga bilar kom senare.  Gö-ran 
Berg intog mikrofonen och presenterade samtliga när de defile-
rade förbi.
Och det bästa av allt: Helen Elmgren med sin fina Bentley R-type 
Continental vann juryns första pris och inte nog med detta, utan 
även priset för längsta färdväg – ett stort gratis till Helen.

Kan man tänka sig en bättre avslutning på ett rally och möte. Jag 
tror ingen av oss kan förstå vilket arbete Göran Berg med med-
hjälpare har gjort, helt fantastiskt.
Det här kommer vi att minnas länge.
Ett stort och varmt tack till Göran Berg.

Tack till alla medlemmar som deltog i Rally Norrviken 2019! 
Det är ett nöje att arrangera sammankomster med er som 
alltid är positiva och hjälpsamma. Särskilt vill jag tacka Jo-
han Hultstam, Carl Malmaeus, Anders Sundin och Björn 
Sundqvist som hjälpte till att planera och genomföra årets 
rally samt Jan Segerfeldt och Christer Byhr som tagit fram 
katalogen över alla bilarna i Norrviken (som ni fick med förra 
numret av Bulletinen)!
Göran

98



JanSegerfeldt

Sverige är fantastiskt! Tänk bara att förflytta sig från det hög-
tidliga firandet av den svenska Nationaldagen samtidigt med 
Motorhistoriska Dagen den 6 juni för att framhålla det rullande 
kulturarvet i brännande medelhavssolsken och nästan 30 graders 
värme - till dagen efter, alltså den 7 juni, med fullt ösregn och bara 
tolv grader på utomhustermometern - och ändå är man kvar på 
samma plats! Okej, vi är mer vana vid det senare klimatet. Vi vet 
också att vädret alltid ändrar sig igen, till det bättre eller sämre. 
Det gjorde det nu också. Redan på morgonen inför RREC:s stora 
utställning i det vackra Norrvikens trädgårdar i Båstad, efter det 
ymniga regnet, lättade skyarna och solen tog över.

När Rudolf Abelin skapade trädgårdarna i Norrviken, så var han 
starkt inspirerad av den italienska trädgårdskonst som härska-
de under barocken på 1600-talet. Genom att försöka återskapa 
dessa trädgårdar sa han sig vilja spegla världen. Norrvikens stil-
trädgårdar erbjuder oss än idag möjligheten att njuta av fransk 
elegans, österländsk mystik, japansk harmoni, vild romantik och 
formstark barock.

Det var i den vidsträckta italienska barockträdgården som RREC 
under sitt årsrally 2019 hade valt att ställa upp de deltagande 
vackra bilarna. På så sätt blev de en del i den konstnärliga upp-
levelsen. En pampig trädgård fylld med pampiga bilar utgjorde 
ett imponerande samspel mellan natur och teknik som måste 
vara unikt i Sverige. Lägg till det att trädgården försetts med yt-
terligare referenser till historisk konst genom att på olika ställen 
i trädgården placera ut stora affischer med kopior av antika mål-
ningar av gamla mästare för att ytterligare förstärka kopplingen 

till de stora konstnärliga strömningarna under 1600-talet. Så här 
möttes 1600-tal och 1900-tal på ett ovanligt spännande sätt. På 
en gång starka kontraster och gemensamma paralleller för den 
som ville upptäcka dem. Även den som bara ville njuta av de fina 
skulpturala konstverken det vill säga bilarna fick sitt lystmäte 
här. Så många Rolls-Royce och Bentley-bilar samlade på en och 
samma plats om än bara för några timmar var en glädjestund för 
entusiasterna. Underbart är kort, som Povel Ramel sjöng en gång.

Vi påstår stolt att detta var Nordens största utställning av Rolls-
Royce och Bentley med sammanlagt nästan 50 fordon på plats. 
Anders Rohdins garageträffar i Trollhättan ståtar visserligen med 
rekordet, drygt 100 Rolls-Royce och Bentley vid ett tillfälle, men 
årets utställning i Norrvikens trädgårdar i samband med svenska 
sektionens årsmöte är den hittills största samlingen attraktiva 
fordon i klubbens egen regi. Visst var det synd att de allra äldsta 
Cricklewood Bentley-bilarna inte kunde komma som planerat 
men det fanns så många andra härliga bilar närvarande att ut-
ställningen blev en verklig succé. Den otroligt fina inramningen i 
Norrviken är utan all jämförelse. Det förnämliga planerings- och 
detaljarbetet från våra arrangörers sida likaså. Det är inte utan 
att man får känslan av att besöka en exklusiv bilutställning ute i 
Europa typ Concorso d´Eleganca Villa D´Este eller Windsor Castle 
Concours de la Elegance.

Ett urval av de årsmötesdeltagande fordonen placerades ut på 
gräsmattan runt den avlånga dammen framför Villa Abelin och 
övriga bilar bildade en lång linje på gräset vid allén som sträcker 
sig från entrén och fram till ytan framför Villa Abelin. Det är impo-

nerande att se att vår svenska sektion i RREC kan åstadkomma en 
så flott tillställning och visa upp så många exemplar av Världens 
bästa bil av skiftande årgångar (1922-2015) samt ett flertal Bent-
ley (1935- 2019).

Utställningens pièce de résistence och dess centre point var utan 
tvekan Norrvikens Utveckling AB:s egen Rolls-Royce Silver Ghost 
med Piccadilly Roadster-kaross. Denna roll passar bilen utmärkt. 
Silver Ghosten med ch nr 126BG byggdes i fabriken i Springfield, 
Massachusetts, USA 1922 och fick då en stor täckt Town Broug-
ham-kaross från någon av alla de karossbyggarfirmor som då hu-
serade i Springfield-området men ytterligare information om den 
här bilens tidiga historia är rätt så sparsam. Det som är känt är att 
det långt senare övergivna chassiet stod utan karosseri och räd-
dades i sista stund av svensken Lars de Jounge i USA 1972. Diverse 
övriga delar plockades ihop från olika håll. Till exempel återfanns 
en korrekt motor i en båt och det nuvarande öppna tourer-karos-
seriet flyttades över från ett annan Rolls-Royce-chassi, nr 147JH. 
Idag är bilen mycket fint renoverad och sportigt elegant som öp-
pen roadster med svärmorslucka. Därmed är den en värdig repre-
sentant för USA från det glada 1920-talet.

Silver Ghosten flankerades på ena sidan av klubbens danska gäst-
fordon, en Rolls-Royce 20 HP 1929 Ritchies of Glasgow landaulet, 
en för de flesta idag helt okänd karosseribyggare och nog den 
enda 20 HP med sådan kaross. Bilen har blivit mycket uppmärk-
sammad på senare år genom att den haft en av de bärande rol-
lerna i den danska TV-serien Badhotellet. På andra sidan om Silver 
Ghosten stod en av Sveriges idag mest värdefulla Bentley, Helen 

Elmgrens R-type Continental H J Mulliner sports saloon från 1955, 
som blev välkänd för alla bilintresserade på 1960-talet när mo-
torjournalisten Gunnar Friberg på Teknikens värld körde den som 
sin bruksbil.
För att runda av med förkrigsbilarna så måste nämnas Christer 
Byhrs Bentley 3 1/2 litre Thrupp & Maberly Foursome Coupe från 
1935, som efter många mödor och mycket besvär nu gjorde sin 
hittills längsta och problemfria färd hemifrån Göteborg för att 
delta här på Norrviken. Ni kunde läsa mer om den i förra numret 
av Bulletinen. Christers bil stod placerad sida vid sida med en an-
nan Bentley 3 1/2 litre från samma år men med en sports saloon-
kaross från Park Ward, vilket möjliggjorde en intressant jämförel-
se mellan två så likartade men ändå ganska olika företrädare för 
The Silent Sportscar.
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Åtskilliga mycket fina exemplar av efterkrigsbilar fanns att be-
skåda men det blir svårt att inte nämna alla om man ska vara 
rättvis och då kan det bli litet för omfattande för denna rapport 
från Norrviken-träffen. Alla bilar presenteras i den lilla broschyr 
som vi i klubben hade låtit trycka upp och som delades ut till alla 
besökare på plats under utställningstiden. Broschyren hade också 
distribuerats i förväg till alla RREC-medlemmar i Sverige, Danmark 
och Norge. 

Bara för att ändå nämna några till: En intressant studie kunde gö-
ras när man som här på Norrviken såg Kenneth Pilos Rolls-Royce 
Corniche drophead coupe 1988 parkerad precis bredvid Lucia och 
Lars Nords Bentley Continental drophead coupe 1990. Dessa två i 
så gott som alla avseenden (inklusive svart exteriörlack och mörk-
röda coachlines) likadana bilar skiljer sig faktiskt bara i några få 
detaljer som grillar, fälgar och emblem och färger på inredningen. 

Nästan all Rolls-Royce-modeller efter kriget fanns representerade 
i Norrviken och tidslinjen sträckte sig ända fram till Jan-Ole Rosen-
grens härligt skarpblåmetallic Wraith från 2015. 

För övrigt förekom ovanligt många nästan nya Bentley Continen-
tal GT och Flying Spur, vilket får anses helt i sin ordning mot bak-
grund av att Bentley i år firar 100 år som biltillverkare. Detta var 
också ett gott skäl för Autoropa i Malmö att var diskret närvaran-
de med ett par demobilar av detta märke, inklusive den senaste 
Bentayga succé-SUV:en som redan har sålts över 50 stycken av i 
Sverige.
En trevlig avslutning av bilutställningen gjordes genom att ett 
tiotal av de uppvisade bilarna defilerade framför Villa Abelin. An-
ders Sundin från Västra Karup i Skåne, som ställde upp på Norr-
viken med ovannämnda Bentley 3 1/2 litre Park Ward saloon, fick 
äran att agera konferencier och gav i högtalaren en kort presenta-
tion av varje bil som passerade honom. Han hade klätt upp sig i 
tidsmässigt perfekt passande utstyrsel inför den här dagen, vilket 
förtjänade honom extra stor uppmärksamhet i lokalpressen da-
gen efter, när Sydsvenskan gav honom stort bildutrymme i sin ny-
hetsartikel. Efter paradkörningen var det dags för hela sällskapet 
att återvända till Örenäs slott för fortsatta trevliga årsmötesakti-
viteter. De ansvariga för hela kalaset med Göran Berg i spetsen ska 
ha en stor eloge för ett perfekt genomförande.
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RREC PÅ TJOLÖHOLM 

Lika säkert som flyttfåglarna kommer tillbaka och växterna spirar 
på våren så inträffar Sveriges största klassiker-utställning Tjolö-
holm Classic Motor i slutet av maj varje år. Den här gången var 
det för tjugosjunde året som Tjolöholm utgjorde en central mö-
tesplats för bilklubbarna i Sverige och en given plats att besöka för 
alla bilintresserade på Västkusten. Utställningen på Tjolöholms 
slottsägor brukar locka sådär 1.300 bilar. RREC har troget deltagit 
här i många år. Även i år var det en stark uppslutning på RREC:s 
monter, 15 bilar och full rulle hela tiden. 

De närvarande bilarna representerade Rolls-Royce och Bentley från 
olika tider, allt från 1940-talet ända till långt fram på 2000-talet. 
Äldsta fordonet var en tidig Bentley Mark VI standard steel saloon 
från 1947 som ägaren Per-Olof Melin nyligen har importerat från 
Italien. Nyaste modellen var Jan-Ole Rosengrens härligt moderna 
blåmetallic Rolls-Royce Wraith från 2015. Dan Sverneborns hem-
mabyggda Bentley retro-racer liknar inte något annat och stack ut 
särskilt denna dag med för övrigt totalt åtta Bentley mot bara sex 
Rolls-Royce på den stora RREC-montern.
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Johan Hultstam hade själv tillverkat och satt upp ett stort fint 
klubbstandar medan Lars, Jan-Ole och Björn hade hjälpts åt att 
hyra ett tält som blev monters mittpunkt och samlingspunkt och 
en perfekt tillflykt när solens strålar blev för varma mitt på da-
gen. Här trivdes ett gott gäng, champagnen (kolsyrat vatten för 
förarna) flödade och det bjöds på bullar, choklad mm. Det var sär-
skilt imponerade att se RREC-vännerna oombedda gå samman 
och ordna detta med gemensamma krafter. Björn Sundqvist som 
klubbens distriktsansvarige men även hans medhjälpare ska ha 
en stor eloge för utmärkta bra initiativ.

Tjolöholm är platsen där allt händer. Under dagen pågick massor 
av olika aktiviteter på utställningsområdet. Till exempel hade KAK 

byggt upp en Racing Car Show med häftiga bilar från Autoseum 
som körde runt i manegen och visade upp sig. Ibland susade nå-
got skolflygplan från Göteborgs Veteranflygsällskapeller en heli-
kopter över våra huvuden. Givetvis hade anordnats en tävling om 
Best in show och häftigaste hemmabygge mm och en marknad 
där man sålde allt från begagnade bildelar till färska motoroljor. 
Men framför allt var det ett nöje att blanda sig med den stora pu-
bliken som kom och njöt av att uppleva alla de härliga bilarna. Det 
är vid tillfällen som detta som man verkligen märker den stora 
kraften och känner den unika styrkan som finns i hela den rull-
lande bilkultur-rörelsen i Sverige. Så här många spännande fordon 
finns inte samtidigt någon annanstans i Sverige!
 

JanSegerfeldt

MAJTRÄFFEN I VÄST 
På västfronten intet nytt? Det gäller i alla fall inte det aktiva västra distriktet för varje månad träffas några av 
medlemmarna på västkusten för att inta gemensam lunch på lämpligt ställe. Med variationsrikedom för ögo-
nen brukar distriktsansvarige Björn Sundqvist kalla till en ny mötesplats dit vi kan ta med våra fina bilar för att 
förgylla tillvaron inte bara för oss själva utan även för matinrättningarna vi besöker. Sista tisdagen i maj hade 
turen kommit till det högt belägna stora Säröhus Hotell, Spa och Konferens med sin tjusiga havsutsikt. Det 
kom faktiskt bara Bentley-bilar den här gången, hela sju stycken - och en Riley. Det passade bra så här under 
Bentleys hundrajubileumsår att se denna manstarka grupp av Bentley-bilar fint uppställda mot en härligt 
vårfin marin bakgrund.
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Organisatörer och rapportörer: Derek & Mona-Lisa Illingworth

RREC CONTINENTAL 
RALLY 2019

Mecklenburg - Vorpommern - Rally  1 - 7 september 2019

Detta årets  Continental Rally tog oss öster om Elbe, till nordöstra 
delen av Tyskland – ett för oss, helt nytt och outforskat område. Vi 
höll tummarna att det skulle hålla standarden - en utmaning! Det 
här området var en del av det som en gång utgjorde Östtyskland 
eller DDR (Deutsche Demokratische Republik, 1949-1990) och spå-
ren finns fortfarande kvar från ex-Sovjet-eran med bl a hyreshus i 
grå cement och gamla industribyggnader, samt flera bortglömda 
gamla slott och herremanshus, som tyvärr inte har låtits återgå 
till sina fornstora glansdagar. Men en del av dem har restaurerats 
och är numera hotell.
Vårt ”hem” under veckan var Schloss Basthorst i hjärtat av Meck-
lenburg!

PÅ SÖNDAGSEFTERMIDDAGEN DEN 1 SEPTEMBER började de fina 
åken rulla in! Att finna vägen till detta ställe genom skogarna var 
bara det en utmaning – men alla blev inräknade och ingen hade 
irrat sig bort! Lyckligtvis hade värmen med upp till +32C svalnat 
och det var ”lagom” sommarvärme igen. Totalt 55 bilar och 8 olika 
nationer, därav ett långt rest ekipage ända från Maine, USA! Väl 
samlade intogs en informell middag i restaurant Wilhelmina, där 
det blev chans och tillfälle att se både gamla och nya vänner och 
”catch up” vad som timat sen sist alla sågs!

MÅNDAGEN DEN 2 SEPTEMBER ställdes kosan till Guestrow, med 
dess pampiga renässansslott (byggt 1558), vilket tyvärr var stängt 
för besök på måndagar men trädgården och museet var öppna 
för de som kände sig hågade. Guestrow kalla också ibland för 
”Barlach-staden” på grund av sin kände skulptör Ernst Barlach. 
Även Sovjet hade sin hemliga polis inkvarterad här... Det var också 

lätt att slinka in i den gamla staden och promenera runt innan 
lunchen som var i Wallensteins Restaurante (uppkallad efter den 
kände härföraren under trettionde kriget, som även residerade i 
slottet en tid). Vid restauranten kunde vi parkera våra bilar flott 
på gräsmattan !
Efter en delikat lunch gjorde var och en som de ville. Vi samlades 
på kvällen i hotellet för en svalkande drink innan middagen och 
kvällens underhållning - som kom infarandes från Blekinge(!): Wi-
deband, som vi även hade nöjet att höra i Ronneby 2015 på Conti-
nental-rallyt där. De gör alltid en häftig ABBA-tribut och dansgol-
vet var fullt!
Denna kväll hade vi tillgång till mikrofoner och kunde hälsa alla 
välkomna till detta årets rally, samt ett speciellt välkommen till 
Erwin Zimmermann, Christel Clausen och Christian Zimmermann 
- alla inresta från the US of A! De skeppade sin bil, en Bentley Con-
tinental Sports Saloon 1954, via Island och hämtade upp den i Bre-
merhafen för vidare färd till Basthorst!  Den här dagen hade gått 
helt enligt plan!

TISDAG 3 SEPTEMBER visade regntunga moln och mycket riktigt, 
snart kom regnet! Vi var på väg till Schwerin för att besöka ”sa-
goslottet” där och inta en lunch på Orangeriet bakom slottet. Vi 
fick en stor parkeringsplats för oss själva, Berth-Klingberg-Platz, 
precis vid sidan av slottet, med cirka 200 m att promenera, som ju 
hade varit ok om det inte regnat! Reportrar från Schweriner Volks-
blatt dök upp och ville ta foton och prata med bilägare. Tyvärr blev 
det inte många att prata med, då de flesta skyndat sig inomhus. 

Helt plötsligt slutade det att regna och då fick vi besök av tyska 
sektionens distriktsansvariga för Östra Tyskland, Irene Wiens, på 
parkeringsplatsen som ville hälsa på oss!
Det blev tydligen ett missförstånd med reportern, som i tidningen 
senare angav att hon var organisatör för vårt Continental Rally - 
Ooops!
Lunch serverades i Orangeriet och efter den så kom självaste borg-
mästaren av Schwerin, Herr Nuttebaum, och hälsade oss alla väl-
komna till staden! Vi blev ombedda att finnas vid parkeringen vid 
15-tiden, för det var ytterligare reportrar (denna gång från Ostsee 
Zeitung) som ville prata och fotografera! Under eftermiddagen 
gavs det chans att besöka, vandra runt den gamla staden - och nu 
sken solen, så det var ju fint! 
Vi återsågs alla igen vid hotellbaren för en aperitif serverad al fres-
co denna underbara sensommarkväll. Vid middagen uppenbarade 
sig en tydligt berusad servitris, som tappade vad hon hade för 
händer och blev tillsagd på operavis att skärpa sig! Jo, det var de 
sjungande London-servitörerna/sångarna som än en gång blivit 
inkallade att underhålla oss! Det blev en festlig afton!

ONSDAGEN 4 SEPTEMBER var ”ledig dag”! Nu kunde man besöka/
göra vad man ville som inte fanns med på programmet! Flera kör-
de upp till kusten och besökte bl.a Wismar, den gamla svensksta-
den, med t ex krogen ”Der alte Schwede”! Jodå, spåren finns kvar! 
På kvällen blev det återförening vid ”vattenhålet” på terrassen 
innan middagen. Det skulle egentligen vara en ”lugn kväll” denna 
onsdag, dvs. ingen musikunderhållning! Men då kom hotellet på 
att det fanns ett lokalt band som kunde spela för oss! Jaha, det 
kanske vore nåt! Oj,oj - Ingen önskar mer än vi att vi hade låtit bli 
den rekommendationen!
”The Basthorst Cowboys” var en katastrof!! De skulle spela coun-
trymusik, men ingen kunde riktigt urskilja vad de framförde förut-
om att de förde en massa oväsen. Dexter, en hund med sin matte 
o husse från Schweiz, stämde upp i samma (o)tonart - han kunde 
inte heller genomlida detta! Oj, vilken afton! Kanske de insåg att 
musiken inte var uppskattad, när alla hade lämnat lokalen redan 
före kl. 22! Ja, man lär sig - alltid lyssna först! Detta var en missräk-
ning!
TORSDAG 5 SEPTEMBER kom med solsken igen. Efter frukost bör-
jade vi så köra lite söderut mor Spornitz, en trevlig landsväg ge-
nom den lilla staden Crivitz och vidare genom landskapet. Vi var 
väntade på Landhotel Van der Valk för en uppdukad lunch.
Utanför hotellet stod en Trabant parkerad, en populär bilmodell 
från DDR-tiden! Då tog det 15 år från beställning till leverans för 
att köpa en Trabant-bil! Det satt en lapp i rutan på den här Tra-
banten att man kunde få hyra den för en timma för €25! Två av 
våra medlemmar från Italien, Alfredo Ronchi och Maurizio Quag-
lio kunde inte motstå frestelsen att pröva på! Den startade och i 
ett moln av svart rök gav de sig av på färd. Hotellägaren hade ett 
bekymrat uttryck i ansiktet, men när de återkom efter en 20 minu-
ters åktur såg han lättad ut och ”provturen” var gratis!

Nästa malör var att de närliggande bondgårdarna höll på att 
skörda sina fält och vi blev omsvepta av vinden i ett gult moln av 
sädesdamm, som la sig som ett töcken över alla bilarna! Urk! Som 
tur var fanns en vattenslang vid hotellet, så man kunde skölja av 
och fort köra iväg innan nästa dust kom!
Efter lunchen gav sig många iväg till slottet Ludwigslust, en 30 
minuters resa från Spornitz. Det kallas för Tysklands ”Versailles” 
för det ser ut som en kopia av det franska originalet.
Ja, sen mötte vi alla upp på hotell terrassen igen för kvällens ape-
ritif och följande middag. Denna kväll stod Francis och hans band 
för underhållningen - tillbaka till proffs-spelning! Detta band från 
Alsace har följt oss alla år (förutom Ronneby) på Continental Rally 
och är numera som ett ”husband”!
FREDAG 6 SEPTEMBER och vädret höll i sig fortfarande med härlig 
september sol och värme. Veckan hade gått fort och nu var vi inne 
på sista dagen! På programmet stod en körning till Kobrow och 
Mecklenburgische Kutschenmuseum - en samling av vagnar, dili-
genser och droskor från anno dazumal! 200 st fanns i museet, som 
startades och ägs av en familj som också innehar godset intill. Vi 
välkomnades med en kopp kaffe och en introduktion av museet 
av Karin von Blomberg, som var vår guide för dagen. Möjlighet att 
ta lunch fanns också och efter guidad tur, stannade en del för att 
prova på bl a Soljanitska, en rysk soppa! Andra gav sig ut på andra 
äventyr denna eftermiddag.
Fredag innebar ju också sista kvällen och Gala-banquetten! Vi 
samlades för en pre dinner drink innan middagen. Kvällen till ära 
var borden dukade med den sedvanliga ”rallytallriken”. För under-
hållningen stod Francis & Le WeekEnd Band igen!
Så var det dags för traditionsenlig prisutdelning (sponsrad av Roh-
dins Classic Car AB). Inte helt överraskande gick priset för längsta 
avståndet till trion från Maine: Erwin, Christel och Christian! 
Hotellet hade utsett sin favorit och det blev en Rolls-Royce Dawn 
2019, ägare Andrew & Andrea Whitaker från norra England.
Den äldsta bilen kom även den från norra England, Rolls-Royce 
20/25 HP 1931, 2-door coupe + dicky. Stolt ägare Arthur Nasey ( som 
gjort hela renoveringen själv) och hans co-pilot Martin Firth. 
Det uppdagades en födelsedag! Janice Weyer, som var på sitt allra 
första rally och just blivit medlem i RREC tillsammans med sin 
partner David Coote, och förärades en flaska av lokal brygd!
Efter diverse tal från olika sektioner dansades kvällen iväg. Kvar 
lämnades ett golv proppfyllt av konfetti...
LÖRDAG 7 SEPTEMBER och dags för avsked och återfärd till olika 
platser i Europa ( o USA)
Ännu ett rally lagt till handlingarna med vackra bilar, trevliga, in-
tressanta människor, skratt och glädje!
Vi tackar alla som deltog - utan er kunde det inte bli nåt rally!
(Vi ses väl i Skottland?)
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BENTLEY CORNICHE NR 1 ÅTERUPPSTÅR
JanSegerfeldt

Krockad två gånger och sedan bombad! Den otursdrabbade ex-
perimentbilen från 1939 som gick under arbetsnamnet Bentley 
Corniche hade körts hårt i Frankrike med följd att den krockades 
på allmän väg. Senare totalförstördes karosseriet av en bomb på 
kajen i Dieppe där den väntade på att återförenas med sitt chassi, 
som tidigare hade skickats till England för omfattande reparatio-
ner. Oddsen för dess överlevnad måste ha varit lika med noll. Allt 
som finns är några foton och en konstruktionsritning som visar 
hur det unika karosseriet såg ut. Trots detta har Bentley Corniche 
återuppstått!

Ända sedan Rolls-Royce Ltd tog över Bentley 1931 hade de i Derby 
tillverkade Bentley 3 1/2 litre och 4 1/4 litre rönt stora framgångar. 
Efter några år tyckte man på Bentley Motors att det började bli 
hög tid att ta fram en prototyp för en något modernare version 
av Bentley att ersätta föregångarna. Förväntningarna var väldigt 
högt ställda på företaget. Viss kritik förekom att Bentley-bilarna 
hade blivit för bekväma och lyxiga på bekostnad av otillräckliga 
prestanda och att de således inte längre levde upp till kriterierna 
för The Silent Sportscar. 

Den nya Mark V-modellen skulle bli ett stort steg framåt för Bent-
ley. Flera olika prototyper skulle tas fram. En särskild prestandain-
riktad Continental-version planerades. Genom att göra den mer 
strömlinjeformad och förse den med utvecklad och förbättrad 
teknik skulle Continental-modellen få betydligt bättre fartresur-
ser. Man planerade att alla nya modeller skulle kunna presenteras 
på bilutställningen på Earls Court i London hösten 1939. Continen-
tal-prototypen skulle först hinna hårdtestas i Frankrike. Dess ut-
formning inspirerades av den tvådörrade Bentley 4 1/4 litre one-off 
coupé som den grekiske skeppsredaren/racerföraren André Embi-
ricos tidigare beställt. Den ritades av den unge talangfulle George 
Paulin och byggdes av den lilla franska carrossieren Pourtout 1938. 
Embiricos-Bentleyn blev mycket uppskattad och omskriven för sin 
fina design. Uppdraget att utforma den nya fyrardörrars Bentley 
Mark V som redan tidigt fick namnet Corniche gick därför till Ge-
orge Paulin, men den här gången skulle karossbygget på Bentley-
chassit 14-B-V från Derby-fabriken utföras av Carrosserie Vanvoo-
ren i Paris. Prototypen var färdigställd i maj 1939 och provkördes 
omedelbart på Brooklands-racerbanan i England i över 100 mph. 
Karosseriet hade mjukt svepande former och var avancerat för sin 

tid utan mittstolpe mellan framdörrarna och bakdörrarna. Den 
traditionella Bentley-grillen ersattes av ett lutande frontparti för 
minsta möjliga luftmotstånd. Detta innebar ett djärvt avsteg från 
traditionen för engelska prestigebilstillverkare. Kritikerna ansåg 
att bilen hade en viss futuristisk charm, ett uttryck som får tolkas 
så att de inte var helt nöjda med utseendet. Tanken var att den här 
Corniche-modellen skulle bli betydligt sportigare än tidigare mo-
deller och kunna säljas till ett något högre pris, medan de tradi-
tionella Bentley-köparna samtidigt skulle erbjudas samma chassi 
men andra karossalternativ med betoning på bekvämlighet och 
lyx i samma anda som föregångarna. Planerna på denna dubbel-
lösning avslöjades av motorjournalisten Laurence Pomeroy i The 
Autocar 4 december 1940 men då hade mycket hänt under tiden.

Efter Brooklands-testerna skickades Corniche-prototypen till 
Frankrike för fler tester. När den slutliga versionen stod klar och 
färdigtestad i juli 1939 krockade man med en buss, så den fick sän-
das tillbaka till Vanvooren för reparation. En månad senare var re-
parationerna och förbättringarna klara hos karosserimakaren, så 
Bentleys fabriksförare Percy Rose hämtade ut den och körde den 

till Bentleys testdepå i Chateauroux. På vägen dit mötte han en 
annan bil som körde ut från en korsväg så att han fick väja ner i 
ett dike och krockade med ett träd. Cornichen blev så illa skadad 
att karosseriet behövde skickas tillbaka till Vanvooren och chassit 
riktas mm. Det senare kunde bara utföras i Derby-fabriken. Chas-
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sit fraktades således till England medan karosseriet stannade i 
Frankrike hos en lokal bilverkstad, Carrosserie de Centre i Chateau-
roux, när andra världskriget precis bröt ut. 
Avsikten var att när bilen väl var färdigreparerad så skulle den 
visas på bilutställningen tillsammans med övriga nya Bentley 
Mark V. Nu kom krigsutbrottet att medföra att mässan 1939 blev 
inställd. 14-B-V-chassit lagades i Derby men på grund av rådande 
förhållanden blev det sedan kvar där. I maj 1940 hade karossen 
hunnit flyttas till Dieppe i väntan på att återförenas med sitt 
chassi, när tyskarna bombade hamnen i Dieppe. Karossen blev då 
helt förstörd. Sannolikt beslutade Derby då att skrota chassit. Le-

genden förtäljer att det enda som fanns kvar av prototypen efter 
detta var bilnycklarna. 
Där skulle historien om Bentley Corniche egentligen ha slutat - 
om det inte vore för några personer som vurmade så för Corni-
che-modellen att de hade sett till att bevara allt som fanns kvar 
av Corniche-projektet. En liten grupp ledd av Bentley-historikern 
och före detta direktören i Bentley Motors Ken Lea försökte 2001 
samla ihop alla kvarblivna originaldelar och utifrån dessa försöka 
bygga upp Corniche-prototypen igen. Detta nostalgiprojekt fort-
gick till 2008 men det fattades pengar för att jobba vidare. Bent-
ley Motors bidrog då med en summa pengar så att arbetet kunde 

fortsättas. Karossen skulle byggas av karossbyggaren Ashley & Ja-
mes i Lymington, Hampshire, England, helt enligt originalritning-
arna som man fick låna av de efterlevande till George Paulin, men 
arbetet gick väldigt långsamt ända tills den nya ordföranden och 
CEO i Bentley Motors Adrian Hallmark föreslog att arbetet skulle 
tas över av Bentley Motors egen avdelning i Crewe-fabriken kallad 
Mulliner, som idag gör alla upptänkliga specialkonstruktioner, ex-
tra tillbehör och personliga lyxutföranden på beställning för Bent-
leys kunder. Genom att Mulliner besitter det tekniska kunnande 
och all den moderna utrustning, som behövs för allehanda av-

ancerade speciallösningar inklusive datastöd/CAD men även har 
tillgång till kompetenta designers och skickliga hantverkare, fick 
projektet nu en helt annan fart och kvalitet. Precis lagom till Bent-
ley Motors 100-årsjubileum har man kunnat fullborda sitt ambi-
tiösa specialprojekt att bygga detta unika exemplar av Bentley 
Corniche. Man kan uttrycka det så att detta torde vara den enda 
Derby Bentley som har tillverkats i Bentley-fabriken i Crewe. Den 
”nya” Corniche från 1939/2019 gjorde nyligen sin officiella debut 
på Salon Privé på Blenheim Palace och kommer att ingå i Bentley 
Motors egen flotta av historiska fordon. 



2524

JanSegerfeldt

CORNICHE- 
PROTOTYPEN

Allt eftersom 1970-talet fortskred så sålde Bentley-versionerna av 
Rolls-Royce Silver Shadow allt sämre. Mot slutet av 1970-talet var 
andelen Bentley så låg som bara 3 procent. Man började befara 
att det låga intresset kunde leda till att Bentley skulle läggas ner 
helt. Nu var ju i realiteten Rolls-Royce och Bentley samma produkt, 
där bara några få detal-jer skilde som fronten och emblemen. Man 
brukade hävda att Bentleys grill var billigare att tillverka, vilket 
gjorde ca 1.000 kr på priset. Men det hade nog ingen större be-
tydelse för köparnas preferenser och märkesval. Att tillverka två 
märken var säkert dyrare än ett, så Rolls-Royce Motor Cars hade 
egentligen inte mycket att tjäna på att hålla Bentley vid liv. Samti-
digt var namnet Rolls-Royce högaktat och hade varit det sedan så 
lång tid tillbaka som till 1907, när 40/50 HP Silver Ghost förärades 
omdömet att vara The Best Car in the World.

Därför var det naturligt att Rolls-Royce övervägde att satsa fullt 
ut på Rolls-Royce-namnet på Bentleys bekostnad och introducera 
fler RR-varianter än bara de två fyradörrars SZ-modellerna Silver 
Spirit och Silver Spur inför 1980. De tvådörrade coupe- och cabrio-

let-versionerna som hade funnits ända sedan 1966-67 så det var 
hög tid att ersätta dem med nya modeller. Men hur skulle man få 
ihop finansieringen av dessa tunga investeringar? Man skissade 
på flera alternativa lösningar - en var att börja med att utveckla 
en ny tvådörrars cabriolet men vänta till litet senare med att ta 
fram en tvådörrars coupé. Man kunde undvika alltför omfattande 
förändringar om gjorde den nya cabrioleten på bot-tenplattan 
från nya Silver Spirit och använde så många färdigpressade plå-
tar från den som möjligt. Till skillnad från vad hittills hade gällt, 
nämligen att de tvådörrade modellerna hade en viss egen design 
som medförde ett omfattande och kostbart konverteringsarbete 
och hade specialbyggts hos Mulliner Park Ward i London, så skulle 
de nya cabriole-terna på Silver Spirit tillverkas vid den ordinarie 
produktionslinjen i fabriken i Crewe. Mycket av inspirationen till 
den nya cabriolet-designen togs fram av Mulliner-Park Wards er-
farne chefsstylist Peter Wharton och hämtades från den då ännu 
i produktion varande Corniche-modellen som fortfarande sålde 
stadigt i ca 300 ex per år. Designavdelningen utförde kompletta 
ritningar för den nya Cornichen. Man gick till och med så långt 

som att bygga en modell i lera i skala 1:1. Parallellt testade man 
ett billigare alternativ också, nämligen att bygga en prototyp ge-
nom att sätta Silver Spiri-tens moderna lampor och grill i fronten 
på den gamla Cornichen för att ge den ett nytt ansikte men med 
oförändrade design i övrigt. 

Ganska snart övergav man helt idén om nya modeller. I stället 
bestämdes att fortsätta med den befintliga Corniche-cabrioleten, 
som vid introduktionen av Silver Spirit 1980 redan var 13-14 år 
gammal. Man fortsatte tillverka den ända till 1995 (dock att cou-
pé-versionen lades ner redan 1981), vilket innebar en ovanligt lång 
produktionstid för en och samma modell, nästan 30 år. 
Alla de många tekniska förändringar som introducerades på Silver 
Spirit och Silver Spur infördes samtidigt även på Corniche-cabrio-
leterna. Mot slutet av Corniches livstid flyttades hela tillverkning-
en till Cre-we-fabriken. 
Nu vet vi att företaget, i stället för att lägga pengar på att ta fram 

Hooper lades ner 1959 men återuppstod på 1980-talet efter att 
en australiensare vid namn Colin Hyams tagit över namnet. Nya 
Hoopers specialitet blev påkostade ombyggen av Silver Spirit och 
Bentley Turbo R. Hooper avsåg att tillsammans med bilförädlarfir-
man Crailville starta tillverkning av en Corniche cabriolet. Det blev 
troligen aldrig någon sådan bil trots långtgående planer.

En så kallad mock-up i naturlig storlek gjordes också innan man la 
ner projektet.

Crewe-fabrikens egen hemliga rendering för en ny Corniche-modell, framtagen 
enbart för att ge företagsledningen underlag att utvärdera om man skulle satsa 
på att inleda en sådan tillverkning. Av besparingsskäl blev det dock ingen ny 
Corniche.

 En billighetsvariant med den gamla modellen och nytt ansikte  
stannade på ritbordet.

 Det lilla eftermarknadsmodifieringsföretaget Robert Jankel Design 
hade sin storhetstid under 1980-talet, när rika kunders efterfrågan 
av specialtillverkade Rolls-Royce- och Bentley-modeller stod på 
topp. Eftersom Crewe inte ville lansera en ny Corniche på Silver Spi-
rit/Spur, så uppstod viss efterfrågan för en sådan och Robert Jankel 
gav alltid sina kunder vad de ville ha mot riklig ersättning, förutom 
att de valde att kalla den Azur 2 door Spyder i stället för Corniche.

Ett annat litet företag i Costa Mesa i Kalifornien, Richard Straman 
Coachworks, ägnade sig åt att kapa taken på Ferrari Daytona cou-
péer m fl. Från 1983 erbjöd de sig att göra detsamma på Silver Spirit 
eller Spur för $225.000 om man fick in beställningar på fem stycken 
årligen. Denna Silver Spur Convertible från 1990 med ch nr CX31319 
blev en av ytterst få Straman-specialer på Rolls-Royce.

nya cabriolet- och coupé-modeller, klokt nog använde sitt begrän-
sade investeringsutrymme till att utveckla Bentley Mulsanne med 
turbo och att bygga Bentley Continental R coupéer i stället. Där-
med fick Bentley inte bara leva vidare utan kan nu till och med sin 
hundraårsdag!

I Skandinaviska Bulletinen nr 1 2019 hade vi en Quiz-utmaning 
med en bild på en kommande modell vars namn ni läsare skulle 
gissa. Quizen gav tyvärr inte någon respons hos läsarna. Rätt svar 
var således det inte särskilt fantasi-fulla namnet Corniche. Uppen-
barligen är den här prototypen inte så känd eller också tyckte ni 
svaret för alltför givet för att svara. Samma namn har ju använts 
av Bentley tidigare på modellvarianter med sportig framtoning, 
som till exempel den fyradörrade experimentbilen från 1939 som 
har fått förnyad aktualitet och som ni kan läsa om på annan plats 
i detta nummer.
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VEM VAR 
W. O. BENTLEY?

JanSegerfeldt

Walter Owen Bentley känner de flesta till som skaparen av Bent-
ley-bilarna och mannen bakom tävlingsframgångarna för Bentley 
Boys på Le Mans. Men vem var han egentligen och varför blev det 
just bilar han intresserade sig för?

Han föddes i Hampstead den 16 september 1888 i en tid då den 
industriella revolutionen hade hunnit långt. Där han växte upp i 
Regents Park i S:t Johns Wood i London fanns dock inte så många 
bilar ännu. Familjen bodde inom gångavstånd från Lord´s, där 
man spelade cricket. Familjehushållet bestod av 11 personer, mor 
och far, tre systrar och W O plus fem bröder. Till detta kom tjänste-
folket, bestående av två barnpigor, husa, städerska, kokerska och 
kökspiga (nästan som i Downton Abbey) så familjen var ganska 
välbeställd. Pengarna var ärvda från tidigare generationer som 
kom från Australien. Som tioåring fick W O upp ögonen för tåg, 
särskilt ångloken fascinerade 
honom, och sedan blev det bara 
cricket från tolv. W O skickades 
till internatskolan Clifton, gick 
sedan en ingenjörsutbildning på 
Kings College i London och där-
efter började han som lärling på 
Great Northern Railways lokomo-
tivverkstad i Doncaster, alltså inte 
alls vad som förväntades av en 
grabb med den bakgrunden. Här 
kunde W O få jobba som eldare på 
snabba ånglok, något som han hade drömt om redan som pojke. 
På verkstaden uppfattades han av omgivningen som litet snob-
big. Föräldrarna betalade en stor summa pengar för att han skulle 
arbeta hos GNR. Så såg sekelskiftets England ut med skillnader 
mellan fattig och rik, litet av Upstairs/downstairs.

W O kunde köpa sig en motorcykel och började köra tävlingar med 
den. Som 20-åring vann han ett par guldmedaljer i stora mc-täv-
lingar. Han fick jobb i London som servicemekaniker för taxibilar. 
Tillsammans med brodern H M köpte han in sig i Leqoq and Fer-
nie som sålde franska bilar, bl a DFP. Något år senare körde W O 
tävling på Brooklands-banan med en specialbyggd DFP-racer. Han 
var med att utveckla aluminiumkolvar i motorer och under första 
världskriget jobbade han hos Humber för att utveckla flygmotorer. 
Han gifte sig 1914 med Leonie Gore. 1918 blev han kapten i RAF och 
1919 tillerkändes han en MBE-medalj. Sedan följde utveckling av 
nya bolag för att exploatera aluminiumkolvarna för flyget. Senare 
under 1919 blev det känt att han var del av ett team som skulle ta 
fram en ny sportbil och det var nu som den första Bentley-motorn 
konstruerades i det lilla gårdshuset på New Street Mews i Lon-
don, där Bentley som bil anses vara född. 1920 dog hans hustru 

i spanska sjukan och senare samma år gifte han om sig, nu med 
Audrey Morten Chester Hutchinson, och de bosatte sig i Kensing-
ton-området.

Man brukar säga att W O som ingenjör var en praktiker men 
ingen matematiker eller teoretiker. Han kunde ingå i ett lag för 
att utveckla teknik men inte bygga något helt på egen hand. Han 
hade lång yrkesmässig erfarenhet av hur saker skulle ses ut för att 
fungera bra och det vilade nog mer på känsla än på teknisk teori. 
Han var en god ledare och förmådde motivera medarbetarna att 
åstadkomma det han ville uppnå. Han kunde studera konkurren-
ternas lösningar och kopiera och förbättra, till exempel Peugeots 
2,4 liters fyrcylindriga racing-motor, som han inspirerades och 
imponerades av. Genom att konsekvent minimera vikten på alla 
de ingående komponenterna kunde han utveckla en stark motor 

med bra vridmoment på låga varv, 
hög hållbarhet och uthållighet. Det 
var en motor med sådana egenskaper 
som krävdes för att vinna tävlingar.
W O:s motto var ”to build a good 
car, a fast car, the best in its class”. 
Det kan ifrågasättas om W O var lika 
förstående för vilka sorts bilar mark-
naden egentligen efterfrågade. Ett 
framgångsrikt tävlande på Le Mans 
och Brooklands må ha bidragit till 
att några bilar såldes men de flesta 

Bentley som köptes av privatpersoner var trots allt i första hand 
lyxbilar, inte racers. 

Bentleys chassin var inte lika avancerade och karosserna byggdes 
alltid av utomstående tillverkare. Kunderna efterfrågade allt tyng-
re och lyxigare karosser, vilket ledde till utveckling av allt starkare 
chassin och motorer. Företaget gick från klarhet till klarhet med 
ökad försäljning och stora tävlingsframgångar. De första färdiga 
bilarna levererades 1921. Bentleys tekniska specifikationer på 3-li-
tern, följt av 4 1/2-litern och senare 6 1/2-litern var utomordentliga 
men bilarna blev förhållandevis dyra. När den ännu dyrare 8-litern 
kom i produktion var ekonomin i gungning och 4-litern som följde 
var en kompromiss, som inte alls gillades av W O. 

W O var en entusiast, inte någon revisor. Den ekonomiska sidan av 
företagandet hade alltid varit problematisk men det var inte hans 
grej. Utan rika finansiärer som kom och gick genom åren hade väl 
framgångssagan varit slut långt tidigare, kanske redan 1926 när 
likvidation var förestående och Wolf Barnato kom in och tog över 
kontrollen, men 1931 höll företaget ändå inte längre ihop. Dessa 
tio fantastiska år av biltillverkning, W O:s livsverk, rusade mot kon-
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kurs. W O själv var bunden till företaget av ett kontrakt men nu 
ville Napier köpa över honom till sig. Detta slutade i domstol med 
att Napier la ner försöken. Napier blev sedan överkörda av Rolls-
Royce när det gällde förvärvet av Bentley-företaget. Nu skulle W 
O bli anställd av Rolls-Royce i stället och det var ingen idealtill-
varo för honom. Han skrev i sina memoarer att detta var den mest 
osmakliga och deprimerande perioden i hans liv. Han och Henry 
Royce gick inte bra ihop. De var alltför lika när det gällde chefsska-
pet men i övrigt var de helt skilda personlighetstyper. W O gör gäl-
lande att Rolls-Royce egentligen inte visste vad de skulle använda 
honom till. Det var tydligt att han inte behövdes för att utveckla 
en Rolls-Bentley, för den resursen fanns redan hos Rolls-Royce-fö-
retaget, så W O fick inget med den nya bilen att göra. Rolls-Royce 
behövde bara marknadsvärdet i hans namn och det ägde de redan 
utan personen W O. Han erbjöds inte ens att sitta med i styrelsen. 
Han kände sig mer och mer förolämpad i sin nya roll.

Inte nog därmed, hans fru ville skiljas. 1934 gifte han sig på nytt 
med  Margaret Roberts Hutton och ett år senare sa han upp sig 
från Rolls-Royce för att börja hos Lagonda. Där utvecklade han nya 
motorer, en rak sexa och en V-12:a, för LG45 och LG6-modellerna 
för 1937, som kunde ha fått namnet Lagonda-Bentley ”Designed 
by W O”, som man skrev i reklamen. Men Rolls-Royce stoppade 
detta som de ansåg var varumärkesintrång! Man kunde på sin 
höjd tillåta ” Lagonda - Designed under the supervision of W O 
Bentley”. Härav kan man lätt förstå att W O inte respekterades sär-
skilt av sin förre arbetsgivare.

När David Brown tog över Aston Martin efter kriget fick han 
Lagonda-märket och W O Bentley på köpet. W O:s fina 2.6 litre 
Lagonda-motor med dubbla överliggande kamaxlar blev fortsatt 
tillverkad för Aston Martin DB2 och användes med framgång ända 
till 1959. Då hade W O redan hunnit gå vidare till Armstrong Sid-
deley och utvecklat en ny 3-liters motor med dubbla överliggande 
kamaxlar åt dem. Tyvärr blev det inget av den för den ansågs för 
dyr att tillverka. W O drog sig tillbaka kort därefter. 
Det har sagts om W O att han inte var särskilt pratsam. Han var 

alltid kortfattad och man kunde inte heller avslöja honom med att 
vara överdrivet känslosam. När det krävdes att han skulle hålla tal 
till så fick hustrun Margaret, som troget stod vid hans sida ända 
till slutet, hoppa in och säga några väl valda ord medan W O för-
blev tyst.
När man började uppmärksamma de gamla Cricklewood-Bentley-
bilarna som entusiastfordon på 1960-talet så sa W O att ”om folk 
hade varit lika entusiastiska med de tidiga bilarna när de var nya, 
som de nu är som gamla historiska reliker, så hade det inte varit 
några som helst problem att sälja dem”. Det var uppenbart att W 
O inte hade mått särskilt bra efter alla motgångar han drabbats av 
sedan 1930-talets början, så när man avsåg att återuppliva Bent-
ley Drivers Club efter andra världskriget så var han inte intres-
serad att ställa upp, för det var en svunnen tid som han försökte 
glömma så gott det gick. Han tackade ändå ja till att bli klubbens 
beskyddare 1947 och klubbmedlemmarna uppskattade honom. 
Även om han inte förstod sig på deras dyrkan av de gamla Bent-
ley-bilarna och inte trivdes i strålkastarljuset, så var han en vänlig 
man på gamla dar och tog gärna emot alla som kom och hälsade 
på honom i hans bostad i Guildford. 

W O må ha varit desillusionerad men han var ändå inte bitter för 
att han inte riktigt nådde den framgång och berömmelse som 
han hade strävat efter. Under sin levnad kunde han få uppleva att 
hans namn blev beundrat och respekterat, inte bara genom alla 
sportbilsnostalgiker som uppmärksammade de gamla Crickle-
wood-bilarna utan också genom att de av Rolls-Royce tillverkade 
Bentley-bilarna blev så uppskattade för vad de stod för, trots att 
W O inte hade något med dem att göra mer än lånat ut namnet. 
Till exempel bör Bentley R-type Continental ha varit en bil av hans 
smak. Och man kan undra vad han skulle ha tyckt om dagens 
Bentley Continental GT om han hade levt nu. Han skulle säkert ha 
varit stolt med att de bar hans namn.

W O Bentley avled fredagen den 13 augusti 1971 i Woking i Surrey 
i södra England 82 år gammal. Han efterlämnade hustrun Marga-
ret men inga barn.

Rolls-Royce och Bentley specialister

Rolls-Royce     I     Bentley     I     Veteranbilar     I     Lyxbilar

Bernt Hansen
Automobil Service AB

Vi på Bernt Hansen Automobil Service, arbetar för a� du skall känna en trygghet i di� bil-
ägande oavse� om det är en bil från 1929 eller 2019. Vår stora erfarenhet med märken 
som Bentley och Rolls-Royce gör a� du kan känna trygghet i a� lämna din bil �ll oss.

Vår verkstad är i ständig utveckling där vi uppdaterar verktyg och utbildar vår personal 
för a� kunna erbjuda bästa möjliga service för din bil �ll e� konkurrenskra�igt pris.

Du som kund får all�d 3 års garan� på reservdelarna oavse� om vi använder originaldelar 
eller e�ermarknadsdelar.eller e�ermarknadsdelar.

Kontakta oss för �dsbokning eller offer�örfrågan på 0520-10806 eller info@bernthansen.se
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RREC PÅ 
KLÄCKEBERGA GÅRD 

Just denna träff blev speciell på många 
sätt. Datumet den 3 augusti var föreslaget 
av ägaren till Kläckeberga Gård av per-
sonliga skäl, nämligen att hans egen bröl-
lopsmiddag var inplanerad precis en vecka 
senare i de egna lokalerna. ”Då måste jag 
ju ändå städa”. Men hans förslag stämde 
perfekt. Tiden var nämligen inne att öka 
RREC:s representation på Sollidens entusi-
astfordons-utställning efterföljande dag. 
Vår magra närvaro tidigare år hade väckt 
viss kritik. (Flertalet fordon deltog även 
på Sollidenträffen till Majestätets glädje.) 
Att Solliden hade sin träff den 4 augusti 
bidrog säkert till att det var svårt att hitta 
hotellrum på Öland. Så både Hans Örming 
och Kjell Lind inbjöds att nyttja ”Tveta Ho-
tell”, vilket blev en trevlig detalj i genom-
förandet av träffen. 
Vi samlades som vanligt på Tveta Gård 
för genomgång av körväg etc samt för 
kaffedrickande. Tre anmälda fordon hade 
stött på svårigheter av olika slag, varför 
nio Bentleys och Rolls-Royce sågs i en skön 
blandning med en Daimler, en Jaguar och 
en BMW. Efter att ha passerat Ölandsbron 
fanns ännu en samlingspunkt för att sä-
kerställa (dvs underlätta; man vet aldrig 
trafikläget) körning i kortege sista halvmi-
len. 
En liten bit från Kalmar i nordvästlig rikt-
ning härskar ett öppet kulturlandskap 
med vidsträckta jordbruksmarker och till-
talande mangårdsbyggnader. Den största 
av dessa, Kläckeberga gård, har en mycket 
lång historia med början på 1300-talet. År 
1527 var den Gustav Vasas kronogård. Se-
dan följde en lång rad adliga ägare, bl.a. de 
på 1700-talet omskrivna major Henrik Ul-
venklou och sonen överste Abraham Hen-
rik Ulvenklou. Denne uppförde mangårds-
byggnaden i sin nuvarande skepnad 1780. 
Under gårdens brokiga historia har den 
varit residens för såväl biskop som lands-
hövding. Något mindre prestigefyllda år 
följde under förra seklet när gården var 
militärförläggning och i kommunal ägo. I 
slutfasen av det senare ägandet var skick-
et synnerligen dåligt och det regnade in.
Det var här undret skedde för 20 år sedan: 
En dansk finansrådgivare och bankchef 

sadlade om efter 25 år i branschen och 
blev kulturarbetare. Han var självlärd på 
renovering av antika kakelugnar och fick 
tips om gården med sina 800 kvm, 29 rum 
och sist; men inte minst; 19 kakelugnar. Per 
Dahlberg, som han heter, kunde inte stå 
emot utmaningen, så han köpte gården 
år 2000 av Kalmar kommun. Sedan dess 
har han bokstavligen ägnat hela sitt liv åt 
att återställa byggnaderna såväl exteriört 
som interiört samt inreda huvudbyggna-
den tidsenligt.
Per och jag hade noga rekat den ovala 
grusgången kring rosodlingen i form av 
franska liljan. Rosorna var i imponerande 
blom och vår uträkning stämde bra. Alla 
bilarna fick plats. Gode vännen Birger Lallo 
med grundmurat rykte som proffsfotograf 
- inte minst av bilar - hade ställt sig till 
förfogande och han fick många fina vink-
lar att använda sig av. Det blev dock ett 
hastigt avbrott när regnet strax efter an-
komsten öste ner och tvingade de öppna 
fordonen till snabba åtgärder.
Personligen har jag nu haft förmånen 
att uppleva ett flertal guidningar med 
Per Dahlberg. Och min sammanfattning 
har varje gång blivit densamma: Vad han 
åstadkommit med Kläckeberga Gård är 
svårt att beskriva med egna ord; det måste 
upplevas på plats. Man läser ibland i t.ex. 
Gods & Gårdar och Antik & Auktion om 
ägare som har gjort omfattande insatser 
för att rädda en gård från förfall. Man kan i 
reportagen använda begrepp som ”en kul-
turinsats av svårförståelig omfattning” el-
ler ”hur är detta möjligt att finansiera med 
privata medel” eller ”hur har man hunnit 
så långt på så kort tid”? Kanske just såda-
na citat använts om Per Dahlbergs insat-
ser? Hans kunskaper om antika kakelugnar 
har väckt internationell uppmärksamhet 
och han är flitigt publicerad i såväl ovan 
nämnda som utländska tidningar inom 
samma ämnesområde.
Efter hand som guidningen fortskred i det 
800 kvm stora hemmet med sina 29 rum 
och 19 kakelugnar blev vädret påtagligt 
bättre. Humöret blev strax på topp när det 
vankades buffélunch i riddarsalen. För den 
hågade - som ej var en av de 12 förarna - 
erbjöds såväl Hallands Fläder som danska 
starkvaror. Maten smakade utmärkt och 
avslutades med ytterligare beskrivningar 
av andra våningens interiörer, inte minst 
av den omfattande samlingen av Johanni-
terordens vapensköldar, världens största. 
Vi var många som undrade hur Per hade 
lyckats spåra upp och köpa så många pas-

sande objekt i inredningen. Hans recept 
var att ha många goda kontakter inom an-
tikvärlden inklusive auktionshusen.

Samlingen avslutades i strålande solsken 
och vi njöt av den vackra uppställningen 
fordon i klassisk herrgårdsmiljö. Per och 
hans blivande hustru Eva tackades varmt 

för att de gjort denna dag till ett under-
bart minne.

Rune Johansson
RREC-Distriktsansvarig
Småland & Blekinge
Foto: Birger Lallo
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NOVEAUX 
PERFECTIONNEMENTS

JanSegerfeldt

”Härmed tillkännager Rolls-Royce Ltd nu i år några nya och 
viktiga förbättringar av 40/50 HP-chassiets konstruktion av 
växellådan. 
Med sin tredje tysta växel kan man gå från en växel till en 
annan med en lätthet som gör att man uppskattar att an-
vända den ofta. Växlingsbytet sker omedelbart och på allra 
enklaste sätt. Inte ens en oerfaren förare av bilen brottas 
med några svårigheter att förflytta växelspaken enkelt, 
snabbt och tyst.
Det är intressant att notera i sammanhanget att den nya 
växellådan innebär att föraren använder exakt samma ma-
növrar som han är van vid sedan tidigare, varav följer att han 
inte behöver vänja sig vid ett ändrat förfarande. Funktioner-
na är således kvar så som de var, så han upplever inte någon 
märkbar skillnad jämfört med föregående modell.
Oktober 1932”

Så här (i Eder redaktörs fria översättning) skriver Rolls-Royce-fa-
briken i ett separat publicerat officiellt meddelande som möjligen 
kan ha sorterats in som en så kallad fripassagerare i 1933 års för-
säljningskatalog för Rolls-Royce Phantom II. I första hand torde 
väl meddelandet rikta sig till alla med tidigare erfarenhet av att 
köra Rolls-Royce Silver Ghost, New Phantom eller Phantom II och 
som nu överväger (eller absolut borde överväga?) att köpa en ny 
Rolls-Royce av årsmodell 1933. Publikationen är tryckt på ett svagt 
gulnat papper med blank baksida. Tryckeriets namn anges inte 
och inte heller lämnas några ytterligare upplysningar i samman-
hanget. 
Om jag skulle ha varit en sådan läsare som detta uttalande adres-
serats till på den tiden, så hade jag nog undrat vad detta egentli-
gen handlar om. Någon teknisk beskrivning av växellådans funk-
tion eller vad i handhavandet som skiljer den nya från den tidigare 
lämnas inte. Är jag för dum för att förstå den rätta innebörden 
av uttalandet? Som jag uppfattar texten så vill man förklara att 
den som köper en ny Rolls-Royce med den nu förändrade och klart 
förbättrade växellådan inte kommer att märka att den är föränd-
rad och klart förbättrad. Det är ju en himla tur att Rolls-Royce Ltd 
tydligt talar om att man har gjort en betydelsefull men omärkbar 
förbättring av bilen, eftersom köparen uppenbarligen annars inte 
skulle ha kunnat observera detta själv! Men vad är det då egentli-
gen för mening att genomföra en förändring om kunderna ändå 
inget märker?
För övrigt är väl köparen i normalfallet den person som blir körd 
som passagerare sittande i baksätet, medan mannen som sitter 
vid ratten är den enda som skulle kunnat lägga märke till den här 
förändringen av bilens teknik. De flesta ägarna kör aldrig själva. 
Så vem bryr sig? Kanske ville man uppmuntra ägarna att våga 
börja köra själva, en företeelse som började komma litet i ropet 
under 1930-talet. Det kan också ha varit avsikten att meddelan-

det vände sig till den anställde privatchauffören, för att han i sin 
tur ska övertala sin husbonde att det är dags att investera i ny 
Rolls-Royce, för att den är så (omärkbart) mycket bättre än den 
nuvarande modellen?
Körning av bilar med osynkade växellådor har alltid krävt sin man. 
Den utförda tekniska förändringen av Rolls-Royce-bilens växellåda 
syftade nog till att förhindra att anställda chaufförer skulle missa 
att koppla ur rätt vid nedväxling från fyran till trean med obehag-
liga, skrapande ljud som följd. Från och med nu skulle Rolls-Royce-
ägarna slippa skämmas inför avundsjuka personer i omgivningen 
för att de hade anställt okvalificerade personer som chaufförer! 
Genom den införda synkroniseringen av växlingen mellan trean 
och fyran (som det faktiskt var fråga om, även om man kanske 
ville undvika det ordet för att inte belasta meddelandet med onö-
digt tekniska termer?) bör även en klantig förare klara av att växla 
ner utan missljud. Därmed skulle ägaren känna sig mer tillfreds 
med sin bil - och sin chaufför. Alla yrkesförare för Rolls-Royce-bilar 
bör ha genomgått chaufförsutbildningen hos Rolls-Royce School 
of Instruction och blivit godkända (ett sedvanligt anställningskrav 
för att få jobb som chaufför hos bättre familjer i London). Med en 
välutbildad chaufför vid ratten skulle väl det här problemet väl 
ändå aldrig ha kunnat uppstå? 

Här är det på sin plats att påminna om att just för att det var så 
svårt att få tag på kunniga chaufförer i London för nästan hundra 
år sedan, så var det en viktig egenskap hos den stora sexcylindriga 
Rolls-Royce-motorn att den hade en så fantastisk segdragnings-
förmåga att man i princip kunde starta på ettan för att omedel-
bart lägga i trean eller fyran utan att behöva växla i onödan under 
resten av färden, om man inte tvingades stanna i trafiken. Men 
om man ändå inte behövde använda växlarna, så spelade väl den 
här förändringen ingen större roll i praktiken?

Kanske vände sig Rolls-Royce enbart till välsituerade familjer som 
färdades ofta i den hetsiga statstrafiken i Paris, eftersom det här 
meddelandet är avfattat på franska? Jag vet faktiskt inte säkert 
om den här Rolls-Royce-trycksaken även förekommer i en motsva-
rande engelskspråkig version, för någon sådan har mig veterligen 
inte dykt upp på eBay, som jag ständigt bevakar.

Man måste sätta in detta meddelande i sitt historiska samman-
hang: Rolls-Royce påpekade alltid i reklamen att man fortlöpande 
utvecklade och utförde ändringar och förbättringar på sina mo-
deller och således inte bara väntade med åtgärderna tills nästa 
stora modellbyte. Den här ändringen verkar vara just en sådan 
åtgärd. Alla ägare var medvetna om att förbättringar gjordes när 
som helst utan att det påtalades. Alltså blev bilarna bara bättre 
och bättre med tiden. Så här många år senare är meddelandet ett 
fascinerande automobilhistoriskt tidsdokument.
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VAD FÖRSIGGÅR I
INDONESIEN?

JanSegerfeldt

Är detta interiörbilder från H J Mulliner-fabriken på Flanders Road, 
Bedford Works, London ca 1960 där man byggde cabrioletversio-
nen av Rolls-Royce Silver Cloud på löpande band? Eller är det hos 
Park Ward i Willesden, London som vid ungefär samma tid byggde 
nya Bentley ”Chinese Eyes” Continental?

Ja man skulle mycket väl kunna tro det - om det inte vore för att 
bilderna är ganska nytagna! Inte nog med det, de är inte tagna 
i London, inte ens England, inte heller i Europa som man kanske 
skulle tro. Nej inte ens i västvärlden. 
För att hitta rätt måste man söka sig till andra sidan jordklotet, 
ända till den Filippinska övärlden.

Tänk er en enorm flyghangar på en flygplats på Filippinerna. Och 
så tänk er ytterligare några stora hangarer bredvid. I några av 
dessa jättelokaler i vad som tidigare var en amerikansk flygbas 
men som nu har blivit en skattefri zon, står massor av gamla bil-
vrak uppradade i väntan på att totalrenoveras. 
I andra pågår renovering av Rolls-Royce, Bentley, Jaguar och Mer-
cedes i sådana mängder att man inte kan tro sina ögon. Finns det 
verkligen så många H J Mulliner Adaptation drophead coupeer 
tillverkade? Har alla dessa plötsligt samlats på ett ställe på jor-
den? 

Det här är renoveringsföretaget Byrnes Motor Trust som håller 
till i lokalerna med sina 200 anställda, de flesta infödda filippinier 

och 45 av dem kvinnor, och från början har de helt saknat meka-
niska färdigheter. De har fått all utbildning internt i samband med 
anställningen. Inte på det normala sättet, för de har förmodligen 
aldrig sett någon av de här bilarna i sina tidigare liv. 
Direkt efter den inledande internutbildningen inom de olika ar-
betsuppgifterna som ingår i renoveringsarbetet för en klassisk bil 
har de kunnat sättas i arbete. För att ge dem den där extra känslan 
för hur jobbet ska utföras har de fått se på film (!) under lunchras-
terna som visar hur riktigt renoveringsarbete ska bedrivas.

Det hela började 2010 med att den australiensiske affärsmannen 
James Byrnes hade några egna bilar som han ville få renoverade. 
I stället för att skeppa bilarna till Europa eller USA tyckte han att 
det var bättre att få jobbet gjort på närmare håll. Han sökte efter 
någonstans där arbetet kunde utföras med tillräckligt välkvalifice-
rade anställda men till en bråkdel av arbetskostnaden i väst. Han 
fann då en lämplig sådan plats på Filippinerna. 
Arbetet kom igång och ganska snart hade han köpt på sig ytter-
ligare hundratals gamla bilar i varierande skick som behövde gör 
i ordning. 

Under fyra års tid utvecklade han verksamheten i Filippinerna, 
där arbetslönerna är näst intill obefintliga. På kort tid kunde han 
hitta många personer som var villiga att ställa upp på Byrnes 
villkor. Renoveringskostnader har skjutit i höjden i världen de se-
naste decennierna och detta beror till stor del på att arbetet är 

mycket tidskrävande. Det är höga våra ar-
betskostnader som gör att det inte längre 
lönar sig att göra ett ordentligt jobb med 
att återställa bilar som Jaguar E-type eller 
Rolls-Royce Silver Cloud för att ta några ex-
empel. 
Men när arbetskostnaden kan sänkas av-
sevärt, så som här på Filippinerna, kommer 
ett renoveringsarbete av en Rolls-Royce i 
ett helt annat läge. Om man dessutom, så 
som Byrne nu har utvecklat verksamheten, 
gör renoveringen mer industriell, genom 
att renovera flera likadana bilar samtidigt 
som på löpande band, så kan man få ner 
styckkostnaderna för varje färdig bil avse-
värt. På så sätt lyckas man rädda många 
gamla bilar som annars förmodligen inte 
skulle ha överlevt. Genom placeringen på 
Filippinerna slipper man att betala skatt på 
importen av vraken, på arbetskostnaderna 
och bara på överskottet vid en försäljning. 
Byrnes 35 egna bilar svällde på bara ett par 
år till över 400 bilar. I början blev kvalite-
ten på arbetena sådär men efter några års 
träning har den självlärda arbetsstyrkan 
som rekryterats ur lokalbefolkningen blivit 
svetsare, lackerare, snickare mm. Med mål-
medvetenhet, övning och tid har de nu lärt 
sig att bli duktiga på sina jobb. 

Företaget har sökt över hela världen ef-
ter bra renoveringsobjekt, köpt upp dem 
i klump till gynnsamma priser, lokaliserat 
nya delar som behövts, eller om man inte 
har hittat delarna, nytillverkat dem för än-
damålet. Exempelvis har man anlitat en 
fabrik i Polen som gör ytterpaneler till oli-
ka bilar som Jaguar C-type och XK 120 i bat-
ches. De ”masstillverkar” också hela stom-
mar till Rolls-Royce Silver Cloud drophead 
coupe. Det är därför de verkar så vanliga i 
Filippinerna. Utgångspunkten brukar vara 
en skadad eller rostig fyrdörrars standard 
steel saloon, vars chassi renoveras upp och 
förses med den mer attraktiva cabriolet-
karossen, som ger en bättre vinstmargi-
nal än en renovering av originalet.  Därför 
har man anledning att befara att många 
fler exemplar av ovanliga modeller som 
Jaguar C-type, tävlingsversionen av XK 
120 i aluminium och kopior av Rolls-Royce 
Silver Cloud drophead coupe H J Mulliner 
adaptation kan komma att översvämma 
marknaden under åren närmast framöver. 
Hur kommer det att påverka marknads-
värdena, som tills nu har inneburit skyhö-
ga priser för dessa ovanliga bilar, när det 
plötsligt finns dubbelt så många av dem 
till salu?  

För ett par år sedan, när verksamheten 
såg ut att ha stadgat sig såpass att reno-
veringsarbetena kunde kvalitetssäkras, var 
det dags att gå ut offentligt och avslöja 
hemligheten om fabrikens existens. Detta 
skedde 2016. Först nu ville man ta på sig re-
noveringsbeställningar från nya kunder. Så 
från och med nu borde hela världen känna 
till att det finns resurser att framställa 
äldre attraktiva och ovanliga modeller i ett 
stort antal, som kanske vida ska komma 
att överstiga de ursprungligen tillverkade. 
Byrnes Motor Trust hävdar att de anställda 
nu har nått en sådan nivå av entusiasm 
och till och med verklig passion för arbe-
tet att de kan utföra uppdragen med en 
detaljkvalitet som är på topp. Fler gamla 
vrak väntar i kulisserna på sin tur i denna 

världens största samlade renoveringsfa-
brik för gamla bilar. Man kan väl säga att 
det handlar om en renoveringsverksamhet 
av rent industriell omfattning, i vad som 
liknar en slags massproduktion med anli-
tande av extremt billig arbetskraft i Syd-
ostasien. Är avsikten med satsningen bara 
att några få i toppen ska tjäna en massa 
pengar? Vad händer nu med vår kulturhis-
toria? Är det bra eller dåligt för marknaden 
för klas-siska bilar och för intresset för en-
tusiastbilar i stort att ytterligare några kan 
köpa sina välrenoverade exemplar av en 
fejkad Rolls-Royce Silver Cloud H J Mulliner 
adaptation drophead coupe eller ett antal i 
stort sett nytillverkade Jaguar C-type racer 
”Made in The Philippines”?
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GYLLENHAMMARS OKÄNDA 
BROOKLANDS-BIL

JanSegerfeldt

Låter det som en hemlig Volvo specialmodell eller prototyp från 1980-talet? P-G Gyllenham-
mar körde väl aldrig annat än Volvo-bilar under sin tid som koncernchef för Volvo? Man kan 
nog inte utan vidare utesluta att han också körde bilar av andra märken.

Som minnesgoda läsare känner väl till så slutade P-G med buller och bång på Volvo 1993 efter 
stor turbulens och djup besvikelse. Han bosatte sig snart i London och blev styrelseordfö-
rande på Aviva, ett stort engelskt försäkringsbo-lag.

Naturligtvis behövde P-G köra och åka bil även i sitt nya hemland. Vad kunde vara mer natur-
ligt än att han då valde att fortsättningsvis köra engelska bilar? Det sägs att hans förstaval föll 
på en Bentley Brooklands 1996, som han se-nare tog med sig som flyttgods i samband med att 
han återvände till Sverige. 

Nu är den här fina bilen till salu hos en firma i Eskilstuna. Den beskrivs som Gyllenhammars 
okända lyxbil. Skicket anges som inget annat än helt nytt. Det finnas inga märken alls på exte-
riören och inredningen är så oförstörd att det känns som om ingen skulle ha suttit i bilen, säger 
man från bilförsäljningsföretaget.

Den aktuella salubilen är en Bentley Brooklands från 1996. Vid en närmare analys av bilens 
bakgrund förstår man att den knappast kan ha varit P-G:s från det att den var ny, för det 
åberopas ett dokument som är skickat från Bentley Motors i Crewe och adresserat till Mr 
P Gyllenhammar på British Mohair Holdings Ltd i Bradford. Handlingen kan vara ett un-
derlag vid tillfället för trafikförsäkring av bilen och är daterad den 26 juli 2001. Här gratuleras 
Gyllenhammar för att han har valt en Bentley Brooklands med chassinummer …58043. Skulle 
det förhålla sig så som det förefaller, så blev Gyllenhammar ägare till bilen först 2001 och inte 
1996 och är därmed inte dess första ägare. När Gyllenhammar köpte bilen hade den i så fall 
redan blivit en fem år begagnad bil. Är detta då verkligen Gyllenhammars tidigast förvär-vade 
bil i England? Rimligen har han varit bosatt där sedan 1993, även om han uppenbarligen har 
flyttat fram och tillbaka mellan Sverige och England mer eller mindre tillfälligt flera gånger 
efter det enligt vad man har kunnat läsa i tidningarna.

Av ytterligare information i bilannonsen på nätet framgår att denna Bentley Brooklands är av 
årsmodell 1996 och har bara rullat ca 45.000 miles. Den är högerstyrd, mörkgrön med beige 
inredning, och verkar vara i ett mycket gott skick. Den kom in till Sverige den 1 november 
2004. Enligt det säljande företaget körde P-G inte bilen särskilt mycket här i Sverige samti-
digt som han skötte den exemplariskt. Man får intryck av att det är en extremt fin Bentley som 
nu är till salu. Dessutom har den litet av det vi särskilt uppskattar här nämligen en betydelsefull 
”svensk” proveniens. Med andra ord ett fantastiskt fynd för den kräsne Beg Bentley-köparen?

 



3938

På gammelbilsträffar hör man ofta att den moderna etanolblandade bensinen torkar och förstör både gamla och nya bränsleslangar 
med läckage och i värsta fall motorbränder som följd. Vid en träff i somras kom Janne Karlsson och jag att tala om problemet och beslöt 
oss för att försöka bringa klarhet i påståendet.  

VAD ÄR DET FÖR MATERIAL I BRÄNSLESLANGAR?
Gamla och nya bränsleslangar är vanligtvis tillverkade i NBR/PVC d.v.s. Nitrilgummi blandat med PVC-hartser. Vi har talat med Trelle-
borg, Hydroscand, Gates, Kuntze och några andra tillverkare och återförsäljare. I deras produktblad och teknisk specifikationer kan man 
hitta ”Chemical Resistance Table” eller som Kuntze föredrar att kalla det ”Beständighetstabell”. 
Nedan följer en avskrift av Kuntzes tabell.
Material
NR= Naturgummi och styrenbutadiengummi
NBR = Nitrilgummi 
CR = Kloropengummi  
EPDM = Eten-propengummi 
PTFE= Polytetrafluoreten (Teflon) 
Q = Silikongummi 
FPM = Fluorgummi
U = Poluretangummi

Teckenförklaring
A = Obetydlig påverkan, rekommenderas.  B = Lindrig påverkan.  C = Kraftig påverkan, användbar endast i vissa fall.  D = Olämplig.

                                       NR          NBR           CR            EPDM            PTFE            Q       FPM     
Bensin 95 oktan                    D                 B                    D                      D                          A                  A            A 
Bensin 100 oktan                  D                C                     D                      D                         A                   A            A                                                      
Etanol                                       A                 A                    A                       A                         A                   A            A

Komplett tabell finns i slutet av artikeln.

SLUTSATS
Som ni ser faller Etanol under gruppen A för nitrilgummi, medan bensin återfinns under grupperna B och C, d.v.s. bensin påverkar nitril-
slangar betydligt mer än etanol. Vi kan även se att av alla bensintåliga material som man rimligtvis kan tillverka slangar av, så tål dom 
etanol. Påståendet att etanol förstör gamla eller nya bränsleslangar kan vi således avfärda. Det är nog helt enkelt så att gamla slangar 
som börjat ”svettas” eller läcka har tagit skada av bensin och borde ha bytts ut för länge sedan. 
Dagens bensin innehåller förutom etanol en del tillsatser som har smörjande, renande och friktionsnedsättande egenskaper. Enligt ben-
sinbolagens produktblad är tillsatserna petroleumbaserade, och är inte mer aggressivt mot nitril än bensin. Produkt och säkerhetsblad 
för ST1 finns i slutet av artikeln.

EN TEORI
Det finns en teori om att hartsavlagringar från gammal bensin har satt igen sprickor och porer i bränsleslangar och som löses upp av 
etanolen i modern bensin. Den teorin låter vi stå för sig själv, den förändrar ju ändå inte det faktum att slangarna skulle bytts ut tidigare. 

EN VARNING
I racing-branschen använder man PTFE-slangar (Teflon) Teflon är beständigt, grupp A, mot både bensin och Etanol. Teflonslangar är 
ganska stela och väldigt hala och skall inte fästas med slangklammer utan kräver speciella anslutningsnipplar, risken är annars stor att 
slangen lossnar och orsakar betydligt större problem än man hade från början.

ÄR BILBRÄNDER VANLIGT?
Vi har också kollat med skadereglerare på försäkringsbolag som erbjuder ”gammelbilförsäkringar” om dom kan se en ökad risk för 
bränslerelaterade bränder efter etanolens i ”intåg”. Så är inte fallet. Däremot blev vi upplysta om att motorbränder ofta är årstids-
bundna. Självklart kan man tycka, eftersom vi nästan uteslutande kör sommarhalvåret. Enligt försäkringsbolagen är det dock inga större 
problem när vi väl kommit ut på vägarna. Skadorna inträffar oftast vid uppstart inför säsongen.  Förgasarbränder är ett problem. Slangar 
och packningar kan ha torkat, ventiler ”hängt” sig, membran och/eller backventiler tagit skada. 

ETT VÄLMENT RÅD
Eftersom en av oss är försäkringsombud är det kanske OK med ett välment råd inför uppstart. Om det är mer än fem år sedan ni bytte 
bränsleslang byt till en kvalitetsslang. Pumpa upp bensin för hand samt kolla att det är tätt överallt. Kontrollera att anslutningar till 
förgasare och bränslepump sitter fast och är ordentligt dragna. Om du vill var säker på att undvika förgasarbrand, lyft av ventilkåpan, 
dra runt motorn utan tändning och kolla att alla ventiler ”hänger” med. Speciellt om bilen stått kallt och fuktigt. Som ni säkert vet kan 
det bli rejäla ”baktändningar” om en insugsventil fastnat i öppet läge. Slutligen några tips om var man kan köpa bra bränsleslangar:
Hydroscands 1432-10 finns hos Swedol 
Gates 3225 eller 4219 hos Auto Experten (4212 är dränkbar och tål biodisel)
Trelleborgs Hydroeco hos Kuntze Wurt, Swedol med flera

KOMPLETT BESTÄNDIGHETSTABELL
https://www.kuntze.se/wp-content/uploads/teknisk-information.pdf

PRODUKT OCH SÄKERHETSBLAD FRÅN ST1
https://www.st1.se/privat/drivmedel/bra-att-veta/produkt-och-sakerhetsdatablad

Bengt Möllerberg

NÅGRA REFLEKTIONER 
KRINGBRÄNSLESLANGAR 

OCH DAGENS BENSIN
Michael Andersson vill påminna om faran med gamla defekta bränsleslangar och har skickat in denna 
artikel skriven av Bengt Möllerberg för Svenska Citroenklubbens tidning Autogenial och för B11-
klubbens B11-bladet men har lika stor aktualitet för oss i RREC. Det är viktigt att hålla koll på bräns-
leslangarna på en äldre bil för att undvika driftstörningar och i värsta fall bilbrand med allt vad det 
innebär. Michael vill påminna om att för MHRF-försäkringen bör man besiktiga bilen av en MHRF-
auktoriserad besiktningsman om det har gått mer än tio år sedan förra besiktningen.

KÆRE ROLLS ROYCE OG BENTLEY ENTUSIASTER
Igen i år har Beate og Claus stillet deres hyggelige staldloft til rådighed for vores fejring af Mortens Aften.
Reserver dagen allerede nu.Prisen for arrangementet vil som tidligere være afregning efter indkøbspriser på stedet.
Tilmelding til arrangementet er nødvendig.
Tilmelding til Frans Goldbach på mail: formand@rrec.dk Eller telefon: 4029 7116 Senest d. 5.november kl.12:00
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Anders Rohdin 
Besiktningsman MHRF försäkring
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Distriktsansvariga
Skåne, Halland 
Göran Berg, Båstad, 0708-108118, 
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Småland (Jönköping-, Kronoberg- och Kalmar län/
Öland) och Blekinge 
Rune Johansson, Färjestaden, 072-5464911  
runepolis@hotmail.com
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Stockholm,Södra Uppland och Västmaland 
Platsen vakant.

N Uppland, Dalarna, Norrland 
Roberth Nironen, Rynningsgatan 41
802 56 Gävle, 070-3991765  
roberth.nironen@rrec.se
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Øystein Midtbø, Poverudveien 5, 1385 Asker

Event-medlem 
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”The name ROLLS-ROYCE, the ROLLS-
ROYCE Badge and the linked RR Device 
are trademarks of Rolls-Royce plc and 
are used by the Club under licence”
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TEKNISKT SEMINARIUM 
HOS ROHDINS CLASSIC CAR

VÄLKOMMEN TILL TEKNISKT SEMINARIUM + 
HISTORIK GENOMGÅNG 8-10 NOV. 2019

 
Seminariet kommer att handla om Rolls-Royce & Bent-
ley 1966 - 1998 dvs. Rolls-Royce Silver Shadow/Corni-
che och Silver Spirit/Spur samt motsvarande Bent-
ley-modeller. 
Plats: Rohdins Classic Car AB i Trollhättan och Albert 
Hotell

Hållpunkter: För de som vill börjar vi redan på fredag 
8/10 kl. 19 med buffé och samkväm på Albert Hotell.
Seminariet startar på Rohdins kl. 9.00 den 9/10 med en 
teoretisk del som beskriver modellernas historik. 
Efter lunch börjar det tekniska seminariet.
På lördagskvällen samlas vi på Albert hotell för en sex-
rätters festmåltid.
På söndag kl. 9.00 fortsätter seminariet i Rohdins verk-
stad och avslutas med lunch kl. 14.00.
Seminariet med kursmaterial, luncher och fika bjuder 
Rohdins Classic Car AB på. Deltagarna betalar enligt 
följande specialpriser på Albert hotell.

Singelrum: 1095:-/natt och rum inklusive frukost.
Dubbelrum: 1295:-/natt och rum inklusive frukost.
Fredagsbuffé: 375:-/pers. inklusive kaffe. Övriga drycker 
tillkommer.
Sexrättersmeny: 795:-/pers. inklusive kaffe. Övriga 
drycker tillkommer.
Obs! Alla bokningar sker via Rohdins Classic Car AB.
Anmälan senast 1/10 på telefon +46 (0) 520-188 00.

Bentley har nu släppt sin tredje generation av Flying Spur. 
Den första kom 2005 och var då i princip en förlängd Con-
tinental GT med två extra dörrar, medan nästa version från 
2013 gavs betydligt mer av en egen design. Flying Spur för 
2020 och framår har en helt annan och betydligt mer själv-
ständig design, även om det tekniska är hämtat direkt från 
nya Continental GT. Det finns dock ingen anledning att in-
vända mot detta, för vilken annan konkurrerande biltillver-
kare kan erbjuda en snygg och bekväm fyrdörrars fyrsitsig 
sedan-modell med en vass sexliters W12:a och en toppfart 
på 333 km/t? Ytterligare finesser som erbjuds är exempel-

vis styrning på alla fyra hjulen för att göra filbyten säkrare 
och stabilare, det senaste inom it-teknik i form av en 12.3 
tums HD touchsscreen center display som fyller en del av 
den eleganta instrumentbrädan och massor av annan ex-
trautrustning och individualitet att köpa till från Mulliner. 
En lyxig och samtidigt praktisk Bentley-variant som kom-
mer att locka en stor del av kunderna som annars kanske 
skulle ha köpt en Mercedes-Benz S-klass eller Mercedes-
Maybach eller Rolls-Royce Ghost att i stället välja nya 
Bentley Flying Spur. Åtminstone är det vad Bentley Motors 
hoppas på.

NYA FLYING SPUR
JanSegerfeldt




