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ADER
Det är alltid en mycket angenäm upplevelse 
för mig att komma ut och prova på hur det 
är att köra eller att bara åka med i en äkta 
Rolls-Royce eller Bentley. Särskilt spännan-
de är det att få åka i en ståndsmässig bil av 
våra ädla klubbmärken från Anno Dazumal. 
Jag är tacksam för alla dessa härliga tillfällen. 

Men ibland kan händelseutvecklingen bli 
helt annorlunda mot vad man har räknat 
med. Gamla bilar kanske har en egen själ 
och markerar på olika sätt att de inte vill bli 
styrda av kompletta främlingar? 

Det hände sig en gång när jag hade kom-
mit överens med en säljare att jag skulle få 
ta ut hans gamla klenod på en liten runda, 
så att jag få några intryck av hur bilen för 
sig och dessutom kunna fotografera den i 
en lämplig miljö. När säljarens mekaniker 
hade kört ut bilen ur garaget och bara hun-
nit några hundra meter så började motorn 
hacka. Medan jag tog några bilder på bilen 
konstaterade han snabbt att det inte kom 
fram bensin till förgasaren, så han gav sig av 
till fots för att hämta bensin att fylla upp den 
tomma bensinreservoaren i motorrummet. 
Han kom snart tillbaka i sin gamla servicebil 
med bensin i en stor öppen plasttillbringare 
att hälla från. Efter påfyllning av bensin och 

visst mekande ville bilen ändå inte 
framskrida normalt. Jag insåg att det 
skulle inte bli någon provkörning av 
den här bilen för min del. Mekani-
kern fick hjälpligt försöka manövrera 
bilen tillbaka till garaget, medan jag 
fick sätta mig vid ratten i hans gamla 
servicebil och köra efter honom i den 
strejkande veteranbilen med ytterli-
gare bensin för att fylla på förgasaren 
om det blev stopp igen. Det var ju inte 
precis hans servicebil jag hade hop-
pats på att få provköra. Och inte nog 
med detta! Där satt jag med tillbringa-
ren med den återstående bensinen vi-
lande i framsätet balanserande mellan 
benen medan jag körde den! Ingen 
idealisk provkörning precis!
                               Jan
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Bäste Medlem,
 
När detta skrivs i månadsskiftet okt/
nov är vädret fortfarande utmärkt för att 
använda finbilen. Än är det inte dags för 
vinterförvaring! Samma gäller blommor. 
Här på Öland har vi ännu ej haft en enda 
frostnatt. Så vecka efter vecka har vi skjutit 
på beslutet att förflytta tunga krukor ner i 
källaren. När vädret väl slår om blir det nog 
det vanliga jäktet.

Det känns härligt att kunna se tillbaka på 
ännu ett givande RREC-år med en mängd 
aktiviteter. Många har jobbat hårt för att 
vi alla ska kunna deltaga på trevliga träffar. 
Tack alla i styrelsen för utmärkt arbete! 
Och tack alla DA:s, som ordnat många fina, 
lokala arrangemang. Hoppas ni andra DA:s 
inför 2016 har samma ambition som jag 
för Småland/Blekinge; dvs att försöka få 
till två träffar.

Mona-Lisa och Derek Illingworth avslutade 
i och med träffarna i Lundsbrunn (för RREC-
Sverige) och Ronneby (för RREC-England) 
en mycket framgångsrik och lång rad av 
arrangemang. Tack än en gång! Nu är det 
upp till mig att med hjälp av berörda DA:s 
försöka leva upp till de förväntningar, som 
Derek och Mona-Lisa skapat vad gäller 
årsmöte med aktiviteter. Planering pågår 
sedan i somras. Glöm inte boka helgen 
10-12 juni 2016. Vi räknar med att det 
hela ska äga rum i trakten av Sigtuna. Följ 
uppdatering på hemsidan.

Rune Johansson 
ordförande RREC-svenska sektionen

distriktsansvarig RREC-Kalmar län/Öland

www.hemonto.com

INDEPENDENT INVESTMENT REPORTING
OVERVIEW AT YOUR FINGERTIPS

    DISCRETION           SAFETY           STABILITY           FREEDOM

“Our independency is your guarantee for an objective 
assessment of all costs, risks, and results”

- Henning Svane, CEO

State-of-the-art administration of all your investments including 
consolidated reporting and professional risk management

- a comparable and reliable reflection of your entire wealth
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MEDDELANDEN FRÅN SEKTIONERNA

Nu nærmer julen sig igen med hastige 
skridt og alt tegner til at blive til en ny og 
forjættende jul, hvor farmand måske kan 
ønske sig nogle små julegaver med Rolls-
Royce- og Bentleyrelaterede memorabilia 
under træet.  Husk at gaver kan købes i the 
CLUB-SHOP i Hunt-House på postordre. 
Det ville bestemt være gaver, der faldt i 
god jord.
Ved Mortens aften, den 7. november hav-
de vi en fantastisk aften, som sædvanligt 
i de  skønne lokaler i kornmagasinet,  på 
Risbyholm gods, hvor vi fik den dejligste 
mad, bestående af ænder i flere versioner 
med all-inclusive. Der er næsten julestem-
ning, når vi samles der hvert år. Vi takker 
værtsparret Beate og Claus for deres fan-

tastiske gæstfrihed for at vi hver gang kan 
samles her. Vi  var 37 deltagere, der hygge-
de og snakkede som sædvanligt hen over 
bordet og i alle krogene og der var god 
cirkulation, således, at man næsten når 
at tale sammen med alle på en sådan en 
aften. Det er blevet årets samlingspunkt i 
den mørke tid.
Vore kære køretøjer står nu til vinteropbe-
varing og kun de færreste har mulighed 
for at bruge den mørke årstid til at gå og 
nusse om det kære eje og det kræver især 
noget god varme og gode lokaliteter, hvis 
man skal gå og gøre bilen sommerklar. 
Næ, så må man jo hele vinteren gå rundt 
og drømme sig frem til foråret, som jo nu 
kun er lige rundt om hjørnet, og glæde sig 
til at der igen kommer liv i køretøjerne.
Man kan også drømme sig frem til årets 
højdepunkt, hvor årsrallyet med årets ge-
neralforsamling finder sted. I år bliver det 
som allerede adviseret i København, hvor 
vi håber at få rigtigt mange deltagere med 
fra nær og fjern. Se invitationen til årets 
løb inde i bladet, og reserver datoen alle-
rede nu! – 5.-7. maj 2016 !!
Vi glæder os til at se alle de faste deltage-
re, og vi glæder os også til at se nye med-
lemmer, der for første gang tager skridtet 
og melder sig til. Dog skal de huske, at hvis 
de gør det, så bliver de afhængige af at 
deltage fremover.- Så Pas På !!
Husk Julefrokosten på Sjælland finder sted 

Formandens hjørne

Fortsättning på sid 5

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

Vi har igjen hatt et begivenhetsrik år 
med fine aktiviteter bak oss, og bilene 
skulle nå være vel forvart for vinteren.

Neste sesong er allerede under plan-
legging med verksted-dag på våren, 
og Rally i slutten av august.
Elin, Odd og Tom vil arrangere Rally 
2016 med base i Halden. Med denne 
arrangementskomiteen,
og hva området har å by på kan vi se 
frem til en spennende helg.

Jeg vil takke styret og andre for alle 
bidrag igjennom året, samt dere som 
har deltatt på klubbens aktiviteter.

Aktivitetene våre har hatt god delta-
gelse i 2015, og vi ønsker flere velkom-
men til å dele flotte opplevelser i 2016.

RO
LL

S R
OYCE ENTHUSIASTS’ CLU

B

SW
EDISH SECTIO

N

RO
LL

S R
OYCE ENTHUSIASTS’ CLU

B

DANISH SECTION

RO
LL

S R
OYCE ENTHUSIASTS’ CLU

B

N
ORWEGIAN SECTIO

N

Kjære medlemmer.

Ønsker alle medlemmer en god jul og 
et glimrende nytt år.

Med vennlig hilsen

Oddvar Birkedal 
RREC Norska sektionen 

Lørdag den 16. januar 2016 på et nærmere 
angivet sted. Det meddeles direkte snarest 
muligt per E-mail – som jo alle allerede har 
- ikke?
Vi ønsker alle vore RREC-venner og deres 
familie en rigtig god jul og et lykkebring-
ende nytår, og vi vil her takke alle for det 

gode og hyggelige samvær vi har oplevet 
gennem alle årets arrangementer.

De venligste (h)julehilsner

Jens Kjaerulff
Formand RREC Danish Section

Fortsättning från sid 4
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EVENEMANGSKALENDER

Varje År: The Hunt House Seminars 2015
Varje månad: Luncherna i Stockholm
Belgobaren i Freys Hotel kl. 13.00 första måndagen i månaden. 
För deltagande anmäl senast fredag f.m. innan till Nils Vetterlein tel: 08-717 23 53 eller 
nils.vetterlein@swipnet.se
Varje månad: Luncherna i Göteborg
Elite Park Avenue kl. 12.00 sista tisdagen i månaden.
Kontaktperson Claes-Thure Flinck, tel 031- 93 00 6
Var annan vecka: Classic car Meeting, Upplands Väsby
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SVENSKA SEKTIONEN

 
Se nästa Bulletin
Kalender 2015

Meddelande från distriktsansvarige kalle giertz
Kanske vill du själv ordna en aktivitet? Hör av dig till mig! Tfn 0705 229258 eller maila kalle.
giertz@telia.com

DANSKA SEKTIONEN

NORSKA SEKTIONEN
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Mai 2016: Verksted dag
26-28 August 2016: Rally Østfold
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Se alltid senaste info på hemsidan www.rrec.se

Se alltid senaste info på hemsidan www.rrec.dk

Se alltid senaste info på hemsidan www.rrec.no
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Lørdag den 16. januar  2016 – Julefrokost –Sjælland. Stedet adviseres senere 
per e-mail.
Torsdag den 5. maj –lø. 7. maj 2016 Årsrally i København.
Nærmere information følger.

Vi har overtaget alle aktiviteter fra det velre-

nommerede specialværksted igennem 52 år, 

Bernt Hansen i Rødovre – nu under navnet 

Bernt Hansens Eftf.

Vi er flyttet til nye og større lokaler på 1000m2 

og teamet af erfarne mekanikere er flyttet 

med, så vi sikrer service og reparation på højt 

niveau. Vi har ekspertisen samlet på ét sted 

og råder over samtlige specialmanualer, 

testapparater og specialværktøj, som gør at 

vi kan løse komplekse reparationer.

Kig ind til os

Kig ind og hør meget mere om, hvad vi kan 

tilbyde. For os er hver eneste bil, vi får i hæn-

derne, noget helt særligt. 

Kom med udfordringen – så løser vi det. Her 

går ekspertise, viden og engagement hånd i 

hånd, så du kan være tryg, når du afleverer 

din bil hos os.

NYT AUTORISERET
VÆRKSTED I DANMARK

BERNT HANSENS EFTF. APS – ERHVERVSVEJ 30, 2610 RØDOVRE – TELEFON 44 91 00 11

JAGUAR   |    ROLLS ROYCE   |    BENTLEY   |    LANDROVER   |    ROVER 
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De flesta av oss har helt 
orealistiska drömmar om fina bilar 
som vi önskar att vi hade kunnat 
köpa. Dansken Henrik Fredriksen är en 
passionerad bilsamlare, vars favoriter är 
de mest exklusiva bilarna från före andra 
världskriget, sådana som Duesenberg, 
Cadillac, Packard, Maybach, Mercedes, 
Rolls-Royce, Bentley, Hispano-Suiza och 
Isotta Fraschini. Men han har inte bara 
drömt - han har kunnat köpa alla! Bara 
det bästa har varit gott nog. Han byggde 
snabbt upp en samling på över 50 stycken 
stora, perfekt renoverade lyxbilar, som 
han förvarade på sitt stora gods, det 
kungliga 1500-talsslottet Lyngbaeksgaard 
i Ebeltoft, Danmark. Alla bilarna är 
inregistrerade i Danmark och kan köras 
på danska vägar närhelst andan faller på. 
Men så plötsligt förändrades hans syn på 
livet när hans hustru hastigt avled. Då 
bestämde han sig för att göra sig av med 
bilarna. Auktionsföretaget Bonhams fick 
uppdraget att hjälpa honom. Det blev 
en auktion vars like vi aldrig tidigare har 
skådat här i Skandinavien. Bilar till ett 
värde av bortåt 200 milj svenska kronor 
skulle säljas på auktionen, som ägde rum 
mitt i den sagolika miljön på godset i 
Ebeltoft den 26 september.

De 48 bilarna förväntades betinga priser 
på mellan en och 30 milj kr. Nästan hälften 
var amerikanska prestigebilar medan 
nästan lika många, främst Rolls-Royce och 
Bentley, inklusive fem stycken tidiga Silver 
Ghost, kom från England. Det är ovanligt 
att en auktion omfattar endast en enda 
samlares bilar, som säljs ut alla på en 
gång. Samlarens personliga smak har då 
fått stå för hela urvalet. Genomgående 

handlade det således om enormt stora 
och dyra lyxbilar av de mest legendariska 
bland prestigemärkena från före andra 
världskriget. Många av bilarna har inte 
synts här i Norden varken när de var nya 
eller senare. När såg du en Duesenberg 
eller en Maybach komma körande i stan 
senast? 
Vagnarna har renoverats av de duktigaste 
i branschen och är genomgående i otroligt 
fint skick, ofta bättre än nytt. Den här 
exklusiva samlingen, som de flesta av 
oss inte hade en aning om att den fanns, 
kommer nu att spridas över världen. En 
del lär säkerligen hamna i USA, varifrån 
Fredriksen för övrigt importerat många 
av dem för bara några år sedan. Vissa av 
automobilerna var mycket spektakulära 
och lär inte komma tillbaka till våra 
breddgrader igen. Men det finns faktiskt 
en bil som vi kan hoppas få se även i 
fortsättningen. Det är en Cadillac V-16 
Convertible Sedan från 1934. Den köptes 
av förre AHK-ordföranden Anders Läck i 
Stockholm för 3,6 milj kr.

Bilhandlaren Richard Biddulph, som driver 
Vintage & Prestige i England och har 
specialiserat sig på Rolls-Royce och Bentley, 
bjöd på flera bilar. Så gjorde också Kjell Lind 
från Sverige, som var särskilt intresserad 
av en fin Horsch 853 Sport cabriolet från 
1937 (slutpris 4,4 milj kr) och en snygg 
Rolls-Royce 20/25 Gurney Nutting Owen 
Sedanca Coupe från 1934, men han fick 
se sig snuvad på båda två. Lika besviken 
blev Rolf Kunhke från Tyskland, tidigare 
en av topparna i RREC:s styrelse. Han ville 
gärna få bli ägare till den stora Rolls-Royce 
Phantom III-cabrioleten med cabriolet-
kaross från Vanden Plas som ursprungligen 
byggdes för österrikiska ägare, men han 
blev överbjuden.

Jan Segerfeldt

Fredriksen Collection splittras
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Auktionens högsta pris betalades för en 
öppen Duesenberg, drygt 22,5 milj kr. 
Det förekom bara en enda Rolls-Royce-
tillverkad Bentley (S series DHC av H J 
Mulliner ex John D Rockefeller Jr i USA) 
men den blev inte såld. Det blev däremot 
en W O Bentley 6 1/2 litre från 1927 med 
senare sportigt karosseri från Australien 
som betingade 9,1 milj kr. Två enormt 
stora Maybach, båda ombyggda med nya 
cabrioletkarosserier, skulle också säljas. 

Rolls-Royce på Bonhams Fredriksen auction
26 september 2015 (Bonhams uppgifter, inkl premium, SEK)

SÅLDA
 4  Rolls-Royce Phantom I Playboy Roadster 1931 (S186PR)

2 904 661

 9  Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer ex Maharadjan av Patiala 1913 (2517) 
4 937 923

13  Rolls-Royce Phantom I Tourer ex McElroy 1927 (S168PM)
798 781

20  Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Skiff by Schapiro-Schebera 1914 (54PB) 
9 440 148

24  Rolls-Royce Phantom VI Frua Cabriolet 1973 (PRX4705)
4 647 457

25  Rolls-Royce Silver Ghost ”Balloon car” 1910 (1513)
 5 446 239

27  Rolls-Royce Phantom II Continental G N Owen Sedanca Coupe 1933 (64PY)
Sold

34  Rolls-Royce Phantom III Vanden Plas Drophead Coupe 1937 ex Hedy Lamarr (3BT185)
5 228 389

44  Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Cabriolet 1912 (2145)
6 027 171

45  Rolls-Royce 20/25 HP G N Owen Sedanca Coupe 1934 (GYD26)
 1 742 796

OSÅLDA
38  Rolls-Royce 40/50 HP ”Roi-des-Belges” in the style of Barker by Wilkinsons 1911(1605?)

39  Rolls-Royce Phantom I Town Car original factory body by Brewster 1927 (S178PM)
46  Rolls-Royce Phantom II Barker Open Tourer 1931 (115GY) 

Den mest värdefulla, en V-12 Zeppelin som 
beräknades gå för 25-30 milj kr, skulle ha 
blivit den dyraste av alla bilarna men den 
blev inte såld. Ryktena säger att den såldes 
efter auktionen.

En som verkade nöjd med dagen var Henrik 
Fredriksen själv, som satt på främsta bänk 
under hela auktionen. Det måste ha känts 
litet vemodligt för honom att se så gott 
som alla sina bilar skingras för vinden.

  Rolls-Royce Phantom I Playboy Roadster 1931 (S186PR)



rrec scandinavia 12 rrec scandinavia 13

 Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer ex Maharadjan av Patiala 1913 (2517)

 Rolls-Royce Phantom VI Frua Cabriolet 1973 (PRX4705)

 Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Cabriolet 1912 (2145)

Rolls-Royce 40/50 HP ”Roi-des-Belges” in the style of Barker by Wilkinsons 1911(1605?)
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 Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Skiff by Schapiro-Schebera 1914 (54PB)

 Rolls-Royce Phantom I Town Car original factory body by Brewster 1927 (S178PM)

Rolls-Royce 20/25 HP G N Owen Sedanca Coupe 1934 (GYD26)

Mr. Henriksen
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Rolls-Royce Phantom III Vanden Plas Drophead Coupe 1937 ex Hedy Lamarr (3BT185)

Rolls-Royce Phantom II Barker Open Tourer 1931 (115GY) 

 Rolls-Royce Silver Ghost ”Balloon car” 1910 (1513)
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Det är ingen enkel sak: Att under 
en helg öppna upp Rohdins Automobile 
Service AB:s verksamhetslokaler för besö-
kare från åtta olika länder, att göra kondi-
tionsgenomgångar av många av bilarna 
som gästerna har kommit åkande i, att 
engagera hela personalen med extraper-
sonal för att göra hela helgen till en fest 
med underhållning, god mat och intres-
santa bilar för alla att fascineras av. Med 
en extra kraftansträngning kanske några 
skulle klara av att arrangera en sådan till-
ställning som engångsföreteelse - men 
att kunna göra det om och om igen och 
ändå lyckas att göra det så välkomnande, 
trevligt och intressant att besökarna vill 
komma tillbaka varje år - det är verkligen 
ingen enkel sak!

Uppenbarligen är ingen utmaning för stor 
för Rohdins Automobil Service. Vissa tider 
har varit svåra för företaget rent ekono-
miskt men nu har läget ljusnat betydligt 
sedan den danske bilentusiasten Henrik 
Fredriksen har tagit över majoriteten av 
aktierna i bolaget och är beredd att satsa 
ordentligt på bolagets närmaste framtid. 
För att fira de bättre tiderna var det nu åter 
dags för den stora garageträffen och pri-
mus motorn bakom hela grejen, bolagets 
VD Anders Rohdin - med viktig uppback-
ning av hustru Carina och hela personalen, 
gjorde verkligen sitt yttersta för att det 
skulle bli en lyckad helg. Trots goda förbe-
redelser under lång tid är det en festar-
rangörs svåraste utmaning att månader 
i förväg bestämma sig för en lämplig da-
tum och försöka undvika att det kommer 
regn just den dagen. Man måste ha litet 
tur också. Prognosen inför helgen var inte 
den bästa: regn i stort sett hela dagen. Då 
gällde det att det fanns tillräckligt mycket 

GARAGEFEST 
ROHDINShos

Text: Jan Segerfeldt
Foto: Mårten Carlsson



som kunde sysselsätta besökarna inomhus 
så att de skulle vilja komma trots vädret. 
Likväl hade 87 besökande bilar och ägare 
föranmält sig till eventet. Och regnet höll 
sig faktiskt borta hela dagen!

Fredagen brukar användas för att finslipa 
förberedelserna och att utföra tester av 
besökarnas bilar, om de hade föranmält sig 
till detta. Samtidigt hade RREC:s styrelse 
fått fri tillgång till en möteslokal hos Roh-
dins för att hålla styrelsemöte. Många av 
fredagens besökare passade på att stanna 
kvar över natten och deltaga i en fredags-
mysbuffé på Alberts Hotell och restaurang 
och efter en god vila bevittna de stora hän-
delsernas dag, lördagen när allt ska ske.

Redan på fredagen hade det kommit 
många fina Rolls-Royce och Bentley. På den 
stora gården utanför anläggningen, som 
nu har försetts med kraftiga stängsel för 
att inhägna de attraktiva bilarna på ett 
betryggande sätt, finns plats för kanske 
hundra gästbilar. Några av de allra äldsta 
och sköraste bilarna hade däremot beretts 
plats inne i själva verkstaden över natten. 

Redan tidigt på lördagsmorgonen var 
den sista fasen av förberedelserna igång. 
Den extrainkallade personalen skulle ha 
genomgångar, bilar skulle flyttas om, 
smutsiga bilar, inklusive gästernas som 
hade kommit åkande på regnvåta vägar 
dagen innan, skulle tvättas så de var stiliga 
dagen till ära. Restaurangpersonal var i full 
fart med dukningen, musikerna hade övat 
in sina låtar, lokalerna kontrollerades att de 
var fräscha och mycket annat som måste 
vara perfekt, innan det var dags att släppa 
in det stora publikflödet i försäljnings- och 
verkstadslokalerna.

När allt var klart vid 10-tiden hade många 
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gäster redan hunnit anlända. Varje besö-
kare mottogs med en välkomstdrink och 
kunde skriva in sig i gästboken, innan de 
vandrade vidare genom lokalerna, där flera 
intressanta bilar stod pedagogiskt upp-
ställda i skiftande grad av färdigställande. 
Den första bil man fastnade för var den sto-
ra Rolls-Royce Phantom II Continental, som 
hade fått en central placering mitt framför 
entrén. Här stod också en Rolls-Royce Silver 
Cloud III utan motorhuv, som för att visa 
att även motorrummet i en Rolls-Royce 
minsann tål att beskådas. Christer Byhrs 
vita Bentley 3 1/2 liter från 1935 såg unge-
fär likadan ut som året innan och verkar 
ha långt kvar innan den får komma ut på 
vägarna. Det är bara Christer som bestäm-
mer hur renoveringsarbetet fortskrider, för 
han utför faktiskt mycket arbete själv med 
viss support från Rohdins.

I en annan del av verkstaden står två stora 
Rolls-Royce Phantom V med James Young-
karosserier, vars utveckling vi också har 
kunnat följa över flera år. Den ena, vars 
chassi var färdigrenoverat för länge sedan 
men hade en kaross som väl får betraktas 
som ett veritabelt vrak, har kommit ytter-
ligare en bit på väg. Den andra, som från 
början verkade vara i fint skick, plockas på 
ägarens begäran ner i sina beståndsdelar 
för att renoveras till ännu bättre än origi-
nalskicket. 
Det hade nu också kommit en bra bit på 
väg men mycket arbete återstår. Här impo-
nerades man särskilt av det eleganta klar-
lackeringsarbetet, som hade gjorts på alla 
de massor av olika små och stora träbitar i 
valnöt, som tillsammans utgör den utsökt 
vackra inredningen i varje James Young-
bygge. Mönstret på träet på varje stor och 
liten del är exakt matchad mot motsvaran-
de lika del på motsatta sidan på bilen. Här 

inser man vilket grannlaga arbete det var 
för de skickliga snickarna hos James Young. 
Tänk att det har erfordrats så många kom-
ponenter för att skapa den fina helheten! 
Nu förstår man också varför det blev så 
dyrt att tillverka bilar av den här kalibern.

Den som så önskade kunde få en guidad 
rundtur i lokalerna för att få höra målande 
beskrivningar av och intressanta berät-
telser om bilarna som var inne. Detta var 
kanske särskilt riktat till förstagångsbesö-
karna som faktiskt visade sig vara ganska 
många. Tillsammans med de trogna som 
kommer tillbaka år från år, så bildade de en 
riklig skara människor som fick tillfälle att 
mötas, mingla och etablera nya bekantska-
per med det gemensamma intresset, bilar 
i allmänhet och Rolls-Royce och Bentley i 
synnerhet.

Rohdins brukar ha ett 20-tal bilar till salu. 
Här finns många olika kategorier av bilar 
att välja mellan, allt från en Silver Shadow 
från 150 000 kr till en exklusiv Phantom 
II Continental för 2,8 milj kr. Alla salubilar 
hade försetts med en informativ och in-
plastad skylt placerad på framrutan så det 
var lätt att se vilka som var till salu. Rohdins 
hade gått ett steg längre och fäst skyltar 
på framrutan även på många besökarbi-
lar, så att man fick litet fakta om bilen och 
uppgift om ägaren. Om man var intresse-
rad av att bekanta sig närmare med någon 
av salubilarna kunde man boka sig för en 
provkörning under dagen. Det var en och 
annan som passade på att ta en sväng runt 
kvarteret med någon av salubilarna. Man 
vet aldrig om det kan leda till ett köp. En 
som passade på att köpa en Bentley Tubo 
R 1990 hos Rohdins på garageträffen 2013 
var Tuula Petrelius från Älvkarleby. Hon 
kom tillbaka i år i nyförvärvet och intygade 
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att hon var fullt nöjd med sitt bilköp.

Alla besökande bilar placerades på garage-
planen så att de bildade disciplinerade ra-
der av likasinnade. Exempelvis utgjorde de 
fyradörrade Rolls-Royce Silver Shadow och 
Bentley T en lång fin rad medan de tvådör-
rade coupéerna och cabrioleterna inklusive 
Corniche fick bilda en egen rad. 
Längre fram på dagen när alla gäster hade 
kommit, hade antalet Silver Shadow ökat 
medan nyare Silver Spirit och Bentley Mul-
sanne var något färre. De allra senaste 
modellerna från 2003 och framåt var till-
räckligt många för att utgöra en egen liten 
samling. Men inte nog härmed. Vad sägs 
om tio Silver Cloud/Bentley S, två Silver 
Wraith och två Bentley R-type toppat med 
tre Phantom II och tre 20/25:or? Säg mig 
var utanför England kan man se en sådan 
samling? Svaret är således Trollhättan!

Med åren har man blivit så bortskämd att 
man förväntar sig att det ska vara storsla-
get hos Rohdins. Det kom   rekordmånga 
2009, över 100 Rolls-Royce och Bentley. Det 
var kanske inte riktigt lika många i år men 
det är enastående att träffa på så många 
exemplar av Rolls-Royce och Bentley på en 
och samma plats i Sverige. Väldigt många 
olika modeller av Rolls-Royce och Bentley 
var representerade bland de närvarande bi-
larna. En extremt ovanlig modell, Phantom 
II Continental, som bara gjordes i 281 ex-
emplar, hade just kommit in till försäljning. 
Den är det en enda exemplaret i Sverige 
för närvarande. Läs mer om bilen på annan 
plats i Bulletinen.

Om inte skådespelet av alla dessa fan-
tastiska bilar var nog för att ta musten ur 
besökarna, så fanns det tillfälle till annat 
spännande, som att lyssna på musiken. 

Om man kunde släppa minglet och bi-
larna ute och bänka sig inomhus i den 
stora festlokalen, så fick man uppleva ett 
live-uppträdande av väldigt omtyckta ar-
tister. De tidigare garageträffarna har varit 
uppskattade för den goda maten och den 
utmärkta musikunderhållningen. Populära 
musiker har uppträtt med härlig country-
pop, vacker operasång och klassisk jazzmu-
sik i liten grupp eller som storband med 
sångerska.
 Den stora frågan nu var: Vilken slags mu-
sik skulle det bli den här gången? De som 
känner Anders Rohdin vet att hans abso-
luta favoriter är popbandet Hep Stars med 
Svenne Hedlund. Så med Anders Rohdins 
musiksmak som ledstjärna och mot bak-
grund av ett tidigare bejublat framträdan-
de hos Rohdins för några år sedan, så blev 
det en repris för Hep Stars! Detta kändes 
helt rätt. De glada besökarna kunde avnju-
ta bandet och deras svängiga låtar, sam-
tidigt som det fanns god lax att beställa 
som lunch tillagad av välrenommerade 
Alberts Hotell och Restaurang.

Litet senare på dagen var det dags för Con-
cours d’Elegancen där Rohdins utser den 
finaste bilen för dagen. Till detta kommer 
det lilla tävlingsmomentet där alla i pu-
bliken får chansen att rösta på sin favorit 
efter att ha lagt en lapp i lådan. 
Till mångas förvåning blev vinnaren i Con-
coursen inte en Rolls-Royce eller Bentley 
utan en vacker Ford Zephyr cabriolet! (Det 
finns faktiskt andra bilar än Rolls-Royce 
och Bentley: Några uppskattade besökare 
hos Rohdins utöver denna Ford Zephyr var 
ett glatt gäng med udda Dyna Panhard-
bilar från 1950-talet!) 
Välförtjänt vinnare av Peoples Choice blev 
Magnus Hellmans excellenta Rolls-Royce 
Silver Wraith 1957 med touring limousine 

kaross av Freestone & Webb. Priser gick 
också till en nästan ny Rolls-Royce Phan-
tom med reg nr 1L och till en ovanligt lila-
blå Rolls-Royce Silver Cloud med norskt reg 
nr R-80000.
Anders Rohdin hade räknat med i vart fall 
ett 80-tal besökande bilar under dagen. 
Nu blev det nog något fler även om vi inte 

kan ange den exakta siffran. 
Det som är anmärkningsvärt är att det inte 
bara var svenska bilar och svenska besöka-
re. Här fanns även norrmän, danskar, tyskar 
och engelsmän att bekanta sig med. Det är 
utan tvekan en fantastisk dag man bjuds 
på när man besöker Rohdins garagefest i 
Trollhättan.
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Som det fremgår af den sidste omtale, 
som vi bragte i 2/2013, var bilen allerede 
færdig i chassis, motor og gear og selve 
karrosseriet var også monteret og lakeret 
til en fantastisk standard. Bilen kunne på 
det tidspunkt allerede køre, og man kunne 
godt ane at resultatet ville blive så flot, at 
man næsten ikke kunne forestille sig no-
get flottere. På det tidspunkt manglede 
der bare lige det ”sidste”, nemlig selve ap-
teringen, med indvendigt loft og læder på 
sæderne og alt træværk samt alle de små 
detaljer, der gør bilen helt færdig. Desuden 

manglede alle vinduerne at blive monteret 
med rudemekanismer og gulvtæpper og 
beklædning på dørsider.
I august 2015, ringede John Ventrup og 
spurgte, om vi havde lyst til at se det fær-
dige resultat, og der var ikke noget vi hel-
lere ville. Ii løbet af få dage, fik vi stimlet en 
gruppe på over 10 personer sammen til at 
komme og se ”giraffen” - og vi var meget 
spændte, for når John Ventrup siger at bi-
len er færdig, ja så er den FÆRDIG!
Bilen var tilmed synet og godkendt og ind-
registreret – sikke et resultat.
Det var sådan, at John og hans hustru selv 

havde stået for at montere læder og stof 
på sæderne, med kun lidt hjælp fra en sad-
delmager og ligeledes havde de formået, 
at beklæde hele bilen indvendigt ved egen 
hjælp. Dørsiderne var også udført med en 
fantastisk akkuratesse, så der ikke var en 

finger at sætte på det færdige resultat. 
Som en ekstra ”Gimmik” var der præget 
Rolls-Royce logo ind i de forreste dørside-
beklædninger, måske det eneste, der ikke 
var originalt fra dengang bilen blev leveret 
fra Hooper i 1929, men det så flot ud.

John Ventrups 
renovering af 

Phantom II 
1929 - 67WJ

Fortsættelse af omtale i bulletinen 3/2012 og 2/2013

Jens Kjærulff
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Polstringen på alle stole og sæder var så 
professionelt udført, at man ikke kunne 
forestille sig at det virkeligt var gjort ved 
egen kraft - det samme var tilfældet med 
gulvtæpperne. Der var også lys i alle ind-
vendige loftlamper, og selv telefonen mel-
lem chauffør og herskab virkede som den 
skulle. Der var ikke een eneste detalje, der 
var overset, og hver en lille bitte ting var 
færdiggjort til pertentlighed.
Billederne af bilen, fotæller mere end ord, 

hvad det hele drejer sig om, så nyd synet 
af dem.
Vi håber at John Ventrup og hans hustru 
vil deltage i næste års Rally, som foregår i 
København, for her kan der blive mulighed 
for at opnå en præmie som det flotteste 
køretøj.
Vi takker for John Ventrup og hans kones 
gæstfrihed og takker fordi vi fik mulighed 
for at se det flotte  resultat.
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Sølvskyggen 50 År
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Rolls-Royce har hatt en humpete 
vei frem til dagens suksess. Det kunne stoppet helt om ikke intro-
duksjonen av Silver Shadow hadde falt i smak hos det kjøpende 
publikum for 50 år siden. I forbindelse med 50-årsjubileet tok vi 
en nærmere titt på Åge Antonsens velholdte 1968-modell.

Tekst og foto: Ivar Engerud

Scenen kunne vært hentet fra slutten av 
1960-tallet: Privatsjåføren har svingt opp 
med sin Rolls-Royce Silver Shadow foran 
hovedinngangen på Midtåsen – Anders 
Jahres residens plassert på en høyde med 
fantastisk utsikt over Sandefjord by og 
innseilingen. Men det er en feil på bildet: 
Anders Jahre hadde aldri noen Rolls-Royce, 
selv om han var en av få nordmenn som 
kunne ha unt seg det på den tiden. 

- Privat husker jeg han kjørte en gammel, 
franskprodusert Ford Vedette, mens pri-
vatsjåføren disponerte en mellomblå Ca-
dillac, smiler ”privatsjåføren” Åge Anton-
sen. Han har nettopp har glidd inn på den 
vakre eiendommen med sin porselensh-
vite, staselige ”Sølvskygge”.

Da Anders Jahre skulle bygge sitt her-
skapshus i Sandefjord i 1933, gikk han til en 
av landets mest betydningsfulle arkitekter. 
Arnstein Arneberg har tegnet det 1200 
kvadratmeter store bygget, i en stil som 
kan karakteriseres som neddempet funks-
jonalisme ispedd klassisisme. Huset ligger 
på en høyde, omgitt av et 60 mål stort 
parkanlegg. Huset i seg selv er pusset opp 
og beholdt akkurat slik det var da Anders 
Jahre og hans kone, Bess, bodde der. Hele 
huset oser av kvalitet og detaljrikdom.

Her har verdens den gang rikeste mann 

fått sin egen Onassis-suite, med et interiør 
som kunne vært hentet ut av et trendy in-
teriørmagasin: Spennende detaljer, krea-
tive løsninger og spreke fargekombinasjo-
ner. Arneberg har virkelig fått boltre seg 
her oppe på toppen av Sandefjord.

- Som de fleste norske skipsredere sverget 
han til amerikanske biler, men på Ousby-
holm Slott i Sverige hadde Jahre en gedi-
gen Bentley han brukte når han bodde der 
på 1950-tallet. Han syntes nok at en Rolls-
Royce ville virke for fint her i Norge, fortset-
ter Antonsen i det vi lar fokuset gå tilbake 
til hans vakre 1968-modell. 
- Hadde ikke Silver Shadow blitt en suksess, 
hadde merket neppe overlevd, funderer 
han.

Rolls-Royce viktigste modell
Senhøstes 1965 – for nøyaktig 50 år siden 
– introduserte Rolls-Royce sin revolusjo-
nerende nye bil ”Silver Shadow”. Modellen 
var ulikt alt annet selskapet hadde skapt 
til da: Den var kortere og lavere, med in-
tegrerte panser og skjermer – ikke lenger 
frittstående skjermer – slik at oversikten 
for føreren var langt bedre. Og karosseriet 
var selvbærende, noe som gjorde bilen 
både lettere, stivere og sterkere med bedre 
plassutnyttelse. Endelig hadde designsjef 
John Blatchley fått brutt med merkets 
mest konservative ledelse og introdusert 

Ousbyholm Slott

Anders Jahre
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en bil som kunne karakteriseres som mo-
derne eleganse. Dette var en bil som kunne 
kjøres av eieren selv i tett trafikk og parke-
res midt i byen. Den skulle lokke langt flere 
enn de konservative eksiterende kundene 
med privatsjåfør til de eksklusive forhand-
lerne. Den britiske sositeten hadde vært 

primærmålgruppen, men skriften sto ty-
delig på veggen at denne gruppen var alt 
for liten til å gi bilprodusenten en fremtid 
med sort farge i regnskapene.

Teknisk avansert
Men det var langt mer enn utseendet som 
ble tilbudt de vordende Rolls-Royce Silver 

Shadow-eiere. Blant de tekniske spissfin-
dighetene som ble tilbudt for første gang 
(i en Rolls-Royce) var uavhengig fjæring 
på alle hjul og et hydraulisk, automatisk 
fjæringssystem som skulle sikre fantastis-
ke kjøreegenskaper i hastigheter helt opp 
over 190 km/t. Gode ideer og tekniske løs-

ninger var lånt der de følte de kunne være 
til nytte for tekniske fremskritt, for Rolls-
Royce hadde ikke akkurat vært frempå 
med innovative løsninger i etterkrigsårene. 
Fjæringssystemet ble bygd på lisens fra Ci-
troën, mens Hydramatic-girkassen kom fra 
General Motors.
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Etterlysning: 
Hvor er Anders Jahres svenske Bentley?
Anders August Jahre var en norsk skips-
reder. Jahre grunnla i 1922 Anders Jahres 
Rederi. Mest kjent er han som eier av hval-
fangstselskapet Kosmos A/S, som operer-
te ut fra Sandefjord. Han etablerte Jahres 
Fabrikker A/S, Anders Jahre dannet i 1928 
det første Kosmos-selskapet, og i tiden 
1929–30 ble seks hvalfangstselskaper stif-
tet på hans initiativ. Dessuten startet han 
blant annet fettherdingsbedriftene Jah-
res Kjemiske Fabrikker og Sandar Fabrik-
ker, samt passasjertrafikk mellom Oslo og 
Kiel. I tillegg til Midtåsen i Sandefjord eide 
også Jahre blant annet Ousbyholm Slott i 
Skåne hvor han på 1950-tallet hadde den-
ne avbildede Bentleyen.
Hverken Åge Antonsen eller andre i Norge 
ser ut til å vite hvor den har blitt av, men 
kanskje noen av våre svenske venner vet 
hva som har skjedd med M40532?

En ny aluminium V8-motor var riktignok 
introdusert i 1959, og det var en forbedret 
6,2-liters versjon av den som var hjertet i 
konstruksjonen. Ytelsene på rundt 220 hes-
tekrefter sikret akselerasjon fra 0 til 100 
km/t på rett over 12 sekunder. Kanskje ikke 
overvettes imponerende med dagens  stan-
dard, men den knappe seks meter lange 
luksusbilen tippet vekten over 2,1 tonn – til 
tross for alle slankemetoder.

Elegant limousine
Standardversjonen av Silver Shadow var 
fra starten en firedørsversjon med rene, 
ganske konvensjonelle og enkle linjer. I seg 
selv revolusjonerende nok for det meget 
konservative selskapet.

Åge Antonsens 1968-modell er fra den før-
ste serien, før man introduserte en utgave 
med lang akselavstand og økte motorvolu-
met til 6,8 liter i 1970. Det meget velholdte 

eksemplaret har vært i Antonsens eie i vel 
15 år og gradvis blitt oppgradert gjennom 
en rullende oppussing og gjennomgang av 
det tekniske. 
- Den er omlakkert en gang på 1970-tallet, 
men ellers er den bare vedlikeholdt på nor-
mal måte (som høver seg en Rolls-Royce).

Den porselenshvite fargen har gjennom 
nitidig arbeid fått igjen sin fordums glans 
og verdighet. Inne i den sobre kupeen oser 
det av velholdt kvalitetsskinn og stilfulle in-
strumenter spredd utover et dashbord med 
treverk som er skjært fra den samme stam-
men slik at mønsteret fra åreringene går ig-
jen med en herlig symmetri. Ikke rart man 
blir i et helt annet kjøremodus enn bare å 
fraktes fra A til B i en slik doning.

Suksessens pris
Rolls-Royce skulle oppnå en suksess de aldri 
tidligere hadde sett med Silver Shadow. I lø-

pet av 15 år frem til 1980 ble det produsert 
hele 30.000 eksemplarer av modellen. Noe 
som brakte fabrikken ut av konkursspøkel-
set og gjorde den til den mest solgte mo-
dellen, og det er den til dags dato. Kabrio-
letutgaven Corniche ble bygd helt frem til 
1995.
Suksessen hadde en annen effekt på prisen 
enn andre, tidligere Rolls-Royce-modeller. 
Med så høy produksjon og salg, kom det 
langt flere brukte biler på markedet, og 
andrehåndsverdien på Silver Shadow falt 
langt raskere enn både kundene og selska-
pet var vant til. Fordelen for alle som ikke 
hadde råd til en ny Silver Shadow var jo at 
den etter hvert ble en til dels meget rimelig 
inngangsbillett til å eie en Rolls-Royce. Det 
er den fortsatt, men forvent ikke at prisen 
skal falle ytterligere. Modellen er i ferd med 
å få sin velfortjente status som bilen som 
reddet Rolls-Royce. 



PRIS: 2’800’000 SEK

Bilen beställdes av Capt. John Wanamaker, men han avbröt 
ordern, så bilen såldes ny till Hon. Ronald Lambert F. Tree i 
London. Bilen byggdes först med en ”close-coupled 
cabriolet”, men kunden ändrade sig under tiden, bilen 
byggdes istället med en Sedanca Coupe kaross. 
På 1930-talet satte man reservhjulen på framskärmarna, 
men återställde detta på 1980-talet. men återställde detta på 1980-talet. 

Bilen är bland annat omnämnd i boken Rolls-Royce
Phantom II Continental av Dalton & Watson Fine Books.

Nuvarande ägare köpte bilen 1989 i London av 
Porters in Kensington. Karossen och det mekaniska är i 
ett väldigt nt skick. 

ROLLS-ROYCE PHANTOM II CONTINENTAL 
SEDANCA COUPE BY BARKER, 1933, RHD
Chassinummer: 37JS 
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Rolls-Royce Motors på Goodwood-festivalen

Rolls-Royce Motor Cars firade 
verkligen med stil i år på Goodwood 
Revival. Man hade skeppat dit både 
trogna och blivande kunder och ett 
antal VIP-personer för att underhål-
la dem alla på bästa sätt. Där hade 
man till exempel skapat en sär-
skild byggnad kallad March Motor 
Works, March Mews, SW1 London, 
där man hade inrett en kopia av ett 

finishing shop hos Harold Radford 
Coachbuilders Ltd för att återskapa 
känslan av hur det kan ha varit att 
komma in i Harold Radfords an-
läggning i South Kensington under 
sent 1950-tal med en alldeles äkta 
specialbyggd (en av tre) Rolls-Royce 
Silver Cloud 
Radford Countryman (stationsvagn) 
placerad mitt i lokalen.

Jan Segerfeldt



Man räknade tiotusentals applåderande  personer i publiken på Goodwood 
denna helg. Paradbilen som hade fått äran att företräda Rolls-Royce var 
en Silver Dawn Park Ward drophead coupe, som med fyra särskilt inbjudna 
lyckliga åkande gled runt påden stora banan till åskådarnas förtjusning. 
Park Ward gjorde 28 öppna bilar på Silver Dawn-chassiet och just den 
här varianten byggdes bara i åtta exemplar. Det superfina och värdefulla 
exemplaret hade lånats in från en generös kund. 

Det enda som lyckades störa den behagliga tystnaden när 
man flöt fram i Rolls-Royce Silver Dawn var de 40 Spitfire- 
och Hurricane-veteranflygplan, som överraskande dök upp 
över himlen med sina distinkta ljudmattor för att fira att det 
var 75 år sedan den största flyginsatsen gjordes under andra 
världskriget under namnet Battle of Britain. En härlig dag för 
alla som var där!
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Doing the Continental
Det populära dansparet Fred Astaire och Ginger Ro-
gers dansade The Continental i den amerikanska fil-
men ”The Gay Divorce” 1934. Själva dansen i filmen 
pågick i hela sjutton minuter. Men detta har inte 
något alls med Rolls-Royce Phantom II Continental 
att göra, trots att filmen gick på bio samtidigt som 
Continental-bilarna gjordes i Derby, England.

Jan Segerfeldt
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Chassi nr 37JSRolls-Royce Phantom II Continental 
har vi skrivit om tidigare i den här publika-
tionen (se RREC Skandinaviska Bulletinen 
nr 1 2015 sid 112-23). Nu ska vi titta närmare 
på en specifik bil, nämligen chassi nr 37JS, 
den enda kända Phantom II Continental i 
Sverige. Första ägare till 37JS var Arthur 
Ronald Lambert Field Tree (1897-1976), en 
välsituerad, konservativ politiker och jour-
nalist mm som satt i engelska parlamen-
tet 1933-1945 och var nära vän med Win-

ston Churchill. Mr Tree förvärvade godset 
Ditchley Park 1933 och köpte sin Rolls-Roy-
ce Phantom II Continental i samma veva. 
Tillfälle bjöds genom att den ursprunglige 
beställaren Captain John Wanamaker av-
beställde sin bil (chassiet). Enligt fabriken 
skulle den få ett close-coupled cabriolet-
karosseri hos Barker & Co. När Mr Tree var 
i London bodde han på 6 South Audley 
Street i London, inte långt från huset nr 66 
på samma gata, där Barker & Co hade sin 
försäljningslokal. Kanske fick mr Tree höra 

om bilen när han besökte Barkers kontor 
och blev så intresserad att han bestämde 
sig för att köpa den innan den var klar.

Efter kriget flyttade Mr Tree till USA och 
gjorde sig troligen av med bilen i samband 
därmed. Tydligen lämnade han då in den 
hos bilfirman Offord & Sons till försälj-
ning. Offords hade anor från 1791 och var 
verksamma som karosserimakare fram 
till 1939. Efter kriget ägnade sig Offord & 
Sons enbart åt att sälja begagnande bilar. 

Mr. Ron Tree
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37JS hamnade nu i USA och hann få flera 
ägare där, innan den återkom till England 
och 1999 såldes till vår då i London bosatte 
klubbmedlem Leif Wirén via Porters in Ken-
sington.

Genom Mrs Offord, vars familj ägde före-
taget Offord & Sons, har ett tidigare okänt 
foto dykt upp, taget rakt framifrån på en 
Rolls-Royce med ett fint kromat nätgaller 
som skydd för kylargrillen och med en liten 
fyrkantig öppning längst upp, precis där R-
R-märket sitter på grillen. Det har nu visat 
sig att det är 37JS. Bilden uppges vara ta-
gen i London 1949.

Tveksamheter
Ett och annat frågetecken tycks föreligga 
angående bilens tidiga historia. Dokumen-
tation saknas för bilen före 1949, vilket gör 
fältet fritt för allehanda spekulationer och 
gissningar.

En osäkerhet gäller bilens årsmodell. Den 
noteras i chassikortet som Off-Test den 9 
december 1931. De 25 Continentalbilar som 
fick chassinummer i JS-serien noterades 
som Off Test mellan juli 1931 och juli 1932. 
Här talar vi om den tidpunkt då chassiet 
var inspekterat och klart att lämna Rolls-
Roycefabriken i Derby för vidare befordran 
till en utvald karosserimakare. Det kan 
uppfattas som något märkligt att 37JS 
markerades som såld redan den 6 augusti 
1931, trots att hela bilen var färdig först i 
april 1932, när den kontrollerades inför le-
verans och var klar att överlämnas till sin 
köpare. Rimligen bör bilen betraktas både 
som tillverkad 1932 och av 1932 års modell. 
Bilregistret i Sverige har ändå något an-
märkningsvärt bestämt årsmodellen till 
1933.
Observera att kylargrillens RR-emblem är i 

svart i stället för rött. För det var väl först 
när Henry Royce avled, den 22 april 1933, 
alltså mer än ett år efter det att 37JS var 
leveransklar, som den svarta färgen inför-
des på alla bilar, som ett tecken på respekt 
för Sir Henry Royce? Om 37JS är från 1931 
eller 1932 så borde den väl i så fall haft rött 
märke? Eller har svenska myndigheter rätt 
med årsmodell 1933 i alla fall? Knappast, 
för det har faktiskt visat sig att de flesta JS-
chassin hade svart. 
Förklaringen härtill är att fabriken övergick 
till svarta namnmärken för att de passade 
bättre än röda till de varierande utföran-
den och färger som förekom på olika bilar. 
Detta infördes redan 1931/32, medan Sir 
Henrys ännu var i livet och på hans inrå-
dan!

Under många år räknades inte 37JS som 
en äkta Continental bland kännarna. Den 
fanns inte heller med på Rolls-Royce Ltd:s 
interna lista som upprättades en gång 
i tiden över alla tillverkade Continental. 
Kanske bidrog den ursprungliga uppgiften 
om att den skulle vara gjord som en (fyra-
dörrars) close-coupled cabriolet till förvir-
ringen. 
En ytterligare störande omständighet är 
att fabriken ändrade chassinumren i efter-
hand på många bilar just i JS-serien. Några 
bilar var nämligen svårsålda mitt under 
den rådande stora världsdepressionen och 
avbeställdes under den långa väntetiden. 
I avvaktan på nya köpare blev de bilarna 
uppdaterade och försågs med nya chassi-
nummer. Detta gäller dock inte 37JS. 
När man undersökte närmare visade det 
sig att den har både den korta hjulbasen 
och den fembladiga bakfjädringen, alltså 
precis det som krävs enligt gällande de-
finition. På så sätt kan man säga att den 
”upptäcktes” som en av de 281 stycken 

äkta Continentals först någon gång under 
1970-talet.

När bilen var klar på våren 1932 skulle 
den enligt rullorna varit försedd med ett 
fixed head coupe-karosseri från Barker & 
Co med tillverkningsnummer 6599. Det 
ska således aldrig ha blivit något av med 
den ursprungligen avsedda close-coupled 
cabriolet-karossen. Barker & Co var fak-
tiskt den mest populära karosserimakaren 
på Continental-chassina med 70 stycken, 
vilket motsvarar 25 procent totalt. Så som 
37JS ser ut idag och bevisligen har gjort 
under lång tid, skulle den nog ha kallats 
Sedanca coupe, eftersom framdelen av ta-
ket går att öppna medan den bakre delen 
är fast.

Det är ett känt faktum att karosserimakar-
nas egna benämningar inte alltid har varit 
helt adekvata och det finns åtskilliga ex-
empel på att de menade olika även med de 
vanligaste beteckningarna. Därför får man 
ta uppgifter om karosseriutförandet på ett 
visst chassi med en stor nypa salt. Det har 
sagts att beställaren Wanamaker backade 
ur medan bilen byggdes och att Mr Tree då 
fick ta över bilen men ville byta till Sedan-
ca Coupe-karosseri och så blev det. Skulle 
karosseriet som är på bilen idag därmed 
kunna vara originalet? Eller är det mer san-
nolikt att Barker & Co gjorde en Fixed head 
coupe på chassiet men att någon har öpp-
nat upp delar av taket senare som på en 
Sedanca coupe?

Det nuvarande karosseriets utförande 
skulle på sin tid kunnat beskrivas som 
”sporting foursome close-coupled coupe 
with de ville extension”, en obekvämt 
lång benämning. Försäljningsföretaget 
H R Owen anlitade ofta Gurney Nutting 

för att bygga karosserier. Den här karos-
stypen kom att bli något av deras specia-
litet. Kombinationen fast tak med delvis 
öppningsbar sektion över förarplatsen var 
en relativt ny karosstyp för en sportbil i 
denna konservativa värld med anor från 
hästdroskornas tid. H R Owen kallade sin 
design för Owen Sedanca coupe - men det 
var först 1933. 
Namnet Sedanca coupe ingick således inte 
i Barker & Co:s vokabulär när 37JS byggdes. 
Beteckningen ”close-coupled coupe” tyder 
på att bilen hade ett kompakt karosseri 
som inte fortsatte bakom bakaxeln och 
hade sportig karaktär men säger egentli-
gen inget om takkonstruktionen. 
Ofta används termer som ”convertible” el-
ler ”de ville” om ett öppet tak som går att 
stänga. Det är nog inte heller helt fel att 
säga fixed head coupe när den bakre delen 
är fast men den främre är öppningsbar. 
Detta mellanting av fast och öppet hade 
ingen bra benämning före H R Owen inför-
de sitt Sedanca coupe-begrepp. Barker & 
Co hade således att välja mellan då etable-
rade begrepp som close-coupled cabriolet 
eller fixed head coupe. 
Man bör nog vara försiktig med att dra 
några långtgående slutsatser av uppgif-
terna om originalkarosseriets utförande. 
Här bör finnas visst utrymme för antagan-
det att någon ombyggnad aldrig skett vare 
sig under byggtiden eller senare. Men sä-
ker kan man inte vara!

Mot bakgrund av osäkerheten om hur 37JS 
egentligen såg ut när den lämnade Barkers 
& Co och vi inte har något originalfotografi 
som bevis, så ligger det nära till hands att 
fråga sig vad som kan ha hänt med 37JS 
sedan 1932. 
Själva vagnkorgen verkar vara som den var 
1949 men det finns fotobevis för att fram-
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skärmarna har förändrats/moderniserats i 
efterhand. Det är oklart hur de såg ut från 
första början men på bilden från 1949 har 
bilen böjda och litet fylligare stänkskär-
mar. Numera har skärmarna en öppnare 
formgivning som stämmer bra med 1931-
32 års mode. Vidare är reservhjulen nu 
placerade på bilens bakända i stället för i 
fördjupningar i skärmarna. 
Stötfångare fanns troligen inte på bilen 
från början, men när den kom till USA för-
sågs den först med en rak skena med två 
horn fram och något motsvarande bak. 
Senare har den fått dubbla skenor fram 
och bak och den bakre är tudelad så som 
på amerikanskbyggda Rolls-Roycebilar. 
Det rimmar inte med bilens engelska ur-
sprung. 

Det ovanliga grillskyddet har uppenbar-
ligen avmonterats under tiden 37JS var i 
USA. När reservhjulen satt i framskärmar-
na var de helt inkapslade i plåtskydd lacke-
rade i bilens färg. Hjulskydden avlägsnades 
samtidigt som hjultallrikarna togs bort. 
Därmed blev de mörkmålade ekerhjulen 
helt synliga och matchades med breda 
vita däcksidor på känt amerikanskt manér. 
Senare har bilen försetts med polerade och 
helt släta aluminiumtallrikar. De kromade 
barnvagnsbeslagen, som på sin tid blev en 
populär modedetalj för att ge sken av att 
bakre delen av taket var öppningsbart (så 
kallad Faux cabriolet), monterades i USA 
men är nu borta.

Förvisso var det inte helt ovanligt förr att 
Rolls-Roycebilar uppdaterades efter äga-
rens tycke och smak och att några fick helt 
nya karosser i efterhand. Visst kan Barkers 
karosseri ha bytts men det finns inte nå-
got konkret som tyder på detta. Den nuva-
rande karossen torde knappast vara något 

annat än Barkers. Redan när bilen såldes 
genom Offord & Sons 1949 var taket öpp-
ningsbart över framsätet men fast i den 
bakre delen. Eventuella ändringar av själva 
vagnkorgen bör i så fall ligga långt tillbaka 
i tiden. Möjligen såg sätena inte ut pre-
cis så här när de var nya men det är inget 
svårt för en skicklig tapetsör att åtgärda 
den detaljen, om det visar sig motiverat. 
Något som definitivt inte har förändrats är 
de vackra P100 DB ”Bullseye”-strålkastarna 
från Joseph Lucas Ltd Co i Birmingham, 
idag riktiga dyrgripar och en viktig del i 
den fulländade formgivningen.
Man kan således inte vara helt säker på hur 
bilen exakt såg ut när den lämnade Barker 
& Co 1932. Kaross nr 6599 verkar vara den 
enda av den här designen. 
Likheterna med Gurney Nuttings Owen-
designer gör bilen extra intressant. Natur-
ligtvis skulle det vara tacknämligt om yt-
terligare underlag kom fram, så vi får full 
klarhet.

Continental-designen
Det var Barker & Co som byggde karos-
seriet till prototypen för Phantom II Con-
tinental, 34EX, helt i enlighet med de 
principer som tilltalade Henry Royce. Vagn-
korgen skulle vara ”close-coupled” så att 
alla personer i bilen satt inom hjulbasen, 
trots att karosseriet var mindre rymligt 
på grund av det kortare chassiet jämfört 
med standardlängden för en Phantom II. 
Genom försänkningar i golvet för bakpas-
sagerarnas fötter kunde man erbjuda dem 
tillräckligt med plats. 
Det var angeläget att viktfördelningen 
kunde förbättras genom att reservhjulen 
placerades längst bak i stället för i fram-
skärmarna. Så man har fog för påståendet 
att 37JS är byggd helt i upphovsmannen 
Sir Henry Royces anda, en sportbil, en äkta 

Två bilder från Offord & Sons som visar 37JS som den såg ut 1949. 
Tyvärr saknas bild som visar bilens utförande vid leveransen 1932.
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Continental. Konstruktören och designern 
Ivan Evernden hos Rolls-Royce stod Henry 
Royce nära och hade löpande kontakter 
med Barker & Co under sitt arbete med att 
ta fram prototypen. Det kan inte uteslutas 
att han faktiskt skulle kunna ha varit del-

aktig även i den närmare utformningen av 
37JS.

Barker & Co hade rätt känsla för hur ka-
rosslinjer ska formas för att en bil skulle se 
vacker ut. Det är ingen tvekan om att den 

här bilen har det som behövs för att göra 
den attraktiv. Det är rena trolleriet när man 
kan få en bil att se så här snygg ut trots 
att den erbjuder god plats för fyra vuxna 
åkande. Raymond Gentile som skrev boken 
om Phantom II Continental 1980 uttalade 
där som sin personliga uppfattning att 
just JS-chassierna nådde högsta poäng för 
sina estetiska kvaliteter. De representerar 
enligt honom det mest klassiskt eleganta 
som någonsin har formgetts och har gjort 
Continentalmodellen särskilt eftertraktad 
bland samlare. Det är lätt att hålla med 
honom.

Köregenskaperna
Hur känns en Continental att åka i? Om 
man får tro samtida beskrivningar i de 
engelska motortidningarna, så hade den 
verkliga sportvagnsegenskaper med en 
imponerande acceleration (0-60 mph på 
23 sek, toppfart 90 mph - man kunde ac-
celerera från 5 till 90 mph på fyran!), en 
fin växellåda, lätt och distinkt styrning och 
goda vägegenskaper. Detta får i alla fall an-
ses ha gällt för 1932. På den tiden var den 
säkert överlägsen de flesta bilarna som 
fanns på marknaden. 

Man kommer inte ifrån att detta är ett 
mycket värdefullt ekipage, så det är verkli-
gen inte något man slänger omkring med 
hur som helst. Bilen är stor och inte helt 
enkel att ratta, särskilt med tanke på att 
svängradien gör att det krävs en ordinär 
fotbollsplan för att göra en U-sväng. Den 
är helt enkelt inte så bra på att manövreras 
i trånga utrymmen. Den kommer inte till 
sin rätt vid statskörning. Framrutan är låg 
och medger bara begränsad sikt framåt 
över den extremt långa motorhuven. Om 
det regnar krymper synfältet ytterligare 
med dessa minimala vindrutetorkare. Bak-

rutan är inte mycket större än ett normalt 
brevlådeinkast. 
Ute på fina asfalterade vägar flyter 37JS 
andäktigt fram på ett mycket behagligt 
sätt. Det är väl mest så man kör en bil av 
denna karaktär idag och då känns den 
både bekväm och tystgående. Med öppet 
tak upplevs bilen som en cabriolet med 
visst skydd för vinddrag. Man bör utan att 
överdriva kunna säga att det går alldeles 
utmärkt att delta med den på dagens ral-
lyn och träffar. Ägaren Leif Wirén har haft 
den med på Kungsrallyt på Öland - ett 
ståndsmässigt rally för en ståndsmässig 
automobil. Den passar naturligtvis också 
utmärkt på RREC:s svenska årsmötesral-
lyn! Man kan ändå inte komma ifrån att 
denna imponerande pjäs nu är mer än 80 
år gammal och inte precis bör hanteras 
som en modern bil. Men den gör tillräck-
ligt bra ifrån sig för att man, med all res-
pekt för bilens ålder, lugnt kan ge sig ut 
på trivsamma åkturer på fina vägar i detta 
magnifika och eleganta ekipage. En sådan 
här fantastisk ”sportbil” ska köras! Det vore 
synd om den bara blir stående i sitt garage 
och inte får komma ut och visa upp sig 
med jämna mellanrum. Den är verkligen 
en fröjd för ögat och en sann glädjesprida-
re för oss som ser den. Förhoppningsvis ska 
den snart sprida mycket glädje även för sin 
nästkommande ägare.

Numera får man betala mycket för nöjet 
att äga en toppenfin Continental. På Goo-
dings auktion på Pebble Beach i år såldes 
en Gurney Nutting Sedanca drophead 
coupe 1934 (ch nr 147RY) för $ 1 650 000, 
ungefär 14 milj SEK). 
Nog måste väl en Barker Sedanca Coupe 
vara den variant som kommer som god 
tvåa efter Gurney Nuttings i elegans och 
exklusivitet?

Mr. Leif Wirén
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ROLLS-ROYCE PHANTOM II HOOPER LIMOUSINE

NORSK-SVENSK Jan Segerfeldt
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Rolls-Royce Ltd:s stora framgång med 
tillverkningen av en enda modell, 40/50 HP 
Silver Ghost, hade hållit i sig under många 
år men under 1920-talets framskridande 
visade sig den modellen, som introducera-
des redan 1907, bli något åldersdigen. Sam-
ma chassi hade nu i princip använts i mer 
än 15 år. Men det hjälpte inte att man satte 
in en modernare motor 1925 och döpte om 
modellen till 40/50 HP New Phantom. Det 
var hög tid att kunna visa upp en betydligt 
mer uppdaterad version av chassiet om 
man inte skulle bli omsprungen av andra 
biltillverkare, även om de flesta av dem

hade långt kvar för att nå upp till Rolls-
Royce-kvalitet. 
Marknaden krävde ett nytt chassi. Det blev 
den helt nya modellen 40/50 HP Phan-
tom II, som byggdes på det nya enklare 
och 23 cm lägre chassiet. Förutsättningen 
att göra bilar så de såg ut som moderna 
1920-talare var att man kunde placera en 
välformad kaross på en bottenram som var 
lägre. Detta var inte bara en fördel för utse-
endet utan det förbättrade också väghåll-
ningen genom en lägre tyngdpunkt.
Den nya 40/50 HP Phantom II introdu-
cerades i september 1929. Motorn var 
fortfarande sexcylindrig med 7 668 cc 

och enligt RAC-formeln gav den 43,3 HP. 
Standardchassiets hjulbas mätte 12 fot 
6 tum (3,81 meter) men som alternativ 
kunde man välja den kortare hjulbasen 
på 12 fot (3,66 meter). Det var  alltid detta 
korta chassi som användes för den sär-
skilda Continentalmodellen. Grundpriset 
för ett chassi av normallängd var £ 1 800 
medan ett kortare chassi var £ 50 billiga-
re. När man väl hade bestämt sig för rätt 
chassilängd, var det fritt fram att välja ett 
lämpligt karosseri hos en av hundratals 
karosserimakare av eget val. Det fria valet 
begränsades på sätt och vis genom att det 

fanns ett litet antal välrenom-
merade företag som byggde 
fina kvalitetskarosserier för 
sådana kunder som alltid ville 
ha det bästa och hade råd att 
betala för det. Många gånger 
hade även Rolls-Royce Ltd 
visst inflytande på valet av 
karosseribyggare och kunde 
rekommendera några utvalda 
till kunderna. Därför blev det 
ofta Barker, Hooper, Gurney 
Nutting, H J Mulliner, James 

Young, Park Ward eller Thrupp & Maberly 
som fick i uppdrag att konstruera och fär-
digställa karosserierna till Phantom II.

Hooper & Co (Coachbuilders) Ltd med 
sina flotta utställningslokaler på 54 St Ja-
mes Street i Londons West End hade den 
största karossbyggerifabriken i sitt slag i 
London, belägen i Chelsea en liten bit ut-
anför den egentliga stadskärnan. De hade 
skaffat sig ett mycket gott anseende i sin 
bransch, så det är ganska naturligt att de 
hade stor efterfrågan på traditionella och 
rymliga limousiner för de välbärgades åk-
turer inom London. Det hände att man 
gjorde vissa karosserier i små serier. Den 

enskilde kundens inflytande över utform-
ningen blev därmed av naturliga skäl mer 
begränsad. Fördelen var att man kanske 
kunde komma över en färdigbyggd bil. Om 
Rolls-Royce huvudkontor på 14-15 Conduit 
Street var inblandade i affären, kunde man 
också få en smidig deal med inbytet av den 
gamla bilen.

Ett exempel på en bil byggd i liten serie är 
Henning Melsoms från Norge Rolls-Royce 
Phantom II Hooper Limousine, 182PY. Efter 
färdigställandet stod den på Rolls-Royce-
montern på bilutställningen i Amsterdam 
1934. Hooper hade byggt den utifrån de-
sign nummer 5172. Den första bilen med 
5172-design var chassi no 4MY, body no 
7716. Den bilen var leveransklar i novem-
ber 1932. Sedan gjordes 27 stycken karosser 
med samma design, varav 182PY är en. Nu 
var inte de här bilarna exakt lika och minst 
fem-sex stycken hade landaulet-utföran-
de, det vill säga med den bakre delen av 
taket öppningsbart. Annars var det nog re-
lativt små skillnader mellan bilarna.

182PY var enligt orderboken leveransklar i 
februari 1934.

Man måste säga att design nr 5172 var en 
av Hoopers mer lyckade. Hooper tog väl 
inte precis ut svängarna när det gällde att 
åstadkomma en banbrytande och häftig 
design. Tvärtom var det som om Hooper 
stod för det korrekt traditionellt engelska 
som många av Rolls-Royce kunder före-
drog. Inte minst kungligheter världen över 
valde gärna Hooper. Man kan gott säga att 
stora rymliga limousiner var något av Hoo-
pers forte. Sådana bilarna skulle främst 
vara extra rymliga och ståtliga. Sportiga 
egenskaper lyste helt med sin frånvaro. 
Flertalet Hooper-limousiner var lackerade 

i strama, mörka färger. Svart var den van-
ligaste färgen, särskilt på de separata skär-
marna. I jämförelse ser 182PY nästan spral-
lig ut med sina ljusbeige sidor som lättar 
upp den i övrigt svarta exteriören. Även 
inredningen går i dessa färger, svart skinn 
fram och beige West of England cloth bak.

För ett tag sedan fick jag tillfälle att följa 
med 182PY:s ägare ut på en liten runda ge-
nom Trollhättan. Den norska familjen har 
använt bilen vid sin sommarstuga i Sverige 
och därför bär den svenska registrerings-
skyltar. Bilen renoverades hos Rohdins för 
så där 20 år sedan och är fortfarande i ett 
gott bruksskick. 

Med tre personer i baksätessoffan är det 
fortfarande gott om plats, särskilt för lång-
benta passagerare, vilket är härligt med en 
limousine. Faktiskt kan ett par till få plats 
på de uppfällbara extrasätena men det 
är skönt att slippa ha ryggar framför sig 
som skymmer sikten när man åker i bak-
sätet. Bäst sitter man här om man är bara 
två med armstödet nedfällt i mitten. Då 
infinner sig den där härligt majestätiska 
känslan, som gör att man vill vinka till alla 
förbipasserande människor som med gla-
da och överraskade miner ser det ståtliga 
ekipaget glida fram.

Mekaniskt verkar bilen vara i utmärkt 
skick. Man hör inte mycket ljud från mo-
torn men man kan ändå inte säga att bilen 
är helt tyst. Sannolikt har den varit tystare 
när den var ny men med de över 80 åren 
har det uppkommit rörelser i aluminium-
karossen och tätningen med gummilister 
har blivit mindre effektiv, så det kommer 
in litet mer ljud i kupén. Man kan också 
höra litet av motorljudet men det är ett 
behagligt ljud. Den som har åkt i en sam-

148PY
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För en lång, sjusitsig bil med avdelande 
mellanruta som i denna Hooper limousine, 
kan man behöva förbättra internkommu-
nikationen mellan förare och passagerare 
genom en särskild lur (talrör) för att föra 
fram budskapet om färdvägen: 
Home James!
Totalt tillverkades 1 767 exemplar av Phan-
tom II inklusive de 281 specialbyggda Con-
tinentalchassierna.
 

tida Austin Seven kan intyga att vid jäm-
förelsen så är Rolls-Royce Phantom II tyst 
som en mus. Visst åker man bekvämt. Det 
kan man inte direkt säga att man gör i en 
Austin Seven, inte ens i dess täckta versio-
ner. Man glömmer lätt numera hur trånga 
vanliga bilar var förr och hur överlägset 
bättre de dyrare bilarna var. Idag är skill-
naden mellan små/billiga och stora/dyra 
bilar betydligt mindre.
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RRECContinentalRally
Ronneby Brunn Hotell & Spa

6-12 september 2015

Det var väldigt trevligt att få 
förlägga det årliga Continentala rallyt 
på svensk mark denna gången! Redan på 
lördagseftermiddagen var vi några stycken 
av deltagarna från den svenska sektionen 
som samlades för en ”pre-rally”-middag på 
Ronneby Brunn.

 Continental Rally 
 a main annual event under 

the direction of The Hunt 
House, organised by Derek & 

Mona-Lisa Illingworth
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Söndagen den 6 september 
började de så rulla in en, efter en, ibland 
i samlad trupp, till årets ”bas” för det 
Continentala rallyt: Ronneby Brunn i det 
sydvästra hörnet av Sverige! En häftig 
syn - det var totalt 30 bilar, från 1934 
fram till 2004 års modeller av Rolls-Royce 
och Bentley från sex olika nationer och 
sektioner av klubben.
Sveriges trädgårdslandskap Blekinge, 
visade upp en härlig sensommar sol och 
behaglig temperatur, som bådade väl för 
de kommande rallydagarna! Vi möttes 
upp på söndag kvällen, glatt återseende 
av gamla vänner och rally-rävar, för en 
välkomstdrink i baren, följt av middag. Det 
hade för många varit en lång resdag, så 
många föredrog att dra sig tillbaka tidigt 
för att samla krafter för det kommande 
programmet.

Måndagen den 7 september
Efter en välsmakande frukost, satte vi 
av i konvoj för att köra västerut, ungefär 
en timmas körning, för att anlända till 
Eriksberg - Nordens största safaripark, 
där man är gäst på djurens villkor! Vi blev 
insläppta genom de stora grindarna till 
parken och hänvisade parkeringsplats 
på kullerstensbeläggningen utanför 
huvudbyggnaden och framför restaurang 
och butiker. Strax efter det blev vi förda till 
safarivagnar kopplade till en traktor för resa 
genom vildmarksparken och konfrontation 
med de vilda djuren. Det dröjde inte länge 
förrän vi fick se de stora bisonoxarna 
med sina kor och kalvar, samt vildsvinen 
med sina kultingar, ståtliga dovhjortar, 
kronhjortar och mufflonfår i deras härliga 
vilthägn. Tillbaka till ”stationen” blev vi 
guidade i vinkällaren och fick också se 
en film om Eriksberg och dess grundare. 
Därefter var det dags för en härlig lunch 

bestående - inte överraskande - av vilt från 
området. Eftermiddagen var sedan till fritt 
förfogande. Många stannade kvar för att 
njuta av området. På kvällen var det, som 
traditionen bjuder, samling vid baren för 
kvällens aperitif som bestod av irländsk 
whisky! Detta var sponsrat och generöst 
bekostat av James Black Restorations Ltd 
och irländska sektionen - då de inte hade 
möjligheten att deltaga i årets rally, var 
de med oss s.a.s ”in spirit” och en skål 
utbringades till deras ära! Naturligtvis 
var klubbens fotograf Bengt Olceder på 
hugget och förevigade stunden! Kvällens 
underhållning stod två violinister för och 
av surret vid matborden framgick det att 
alla trivdes och var upptagna med att 
förhöra sig med varandra om vad som hänt 
sen tidigare möten - eller kanske var det 
whiskyn som fick atmosfären att sjuda?

Tisdagen den 8 september
började med strålande solsken. Vi hade 
idag en körning till Karlskrona färjehamn 
för att borda bilfärjan över till Aspön - en 
av de många öarna i Blekinges arkepelag. 
Resan tog en halvtimma och väl iland på 
ön kunde man köra runt och titta eller 
åka direkt till Kastellet, där vi hade en 
lunch som väntande kl 13.00. Före denna 
serverades kaffe utanför Kommendantens 
hus och man kunde även strosa runt 
själva fästningen och titta på de gamla 
försvarsbyggnaderna. En delikat lunch 
serverades i stearinljusbelysning i 
de mörka källarvalven. Solskenet var 
bländande när man kom ut igen och 
det var dags att ställa färden tillbaka till 
färjan och fastlandet. Eftermiddagen 
kunde tillbringas i Karlskrona stad för 
egen sightseeing. På kvällen samlades vi 
åter till aftonens cocktail ”Silver Cloud 
Smoke Ring” en farligt grön blandning 
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som föll (de flesta) i smaken. Den här 
kvällen serverades middagen i ”Nattis”, en 
lokal en trappa ner. Väl där och väntande 
på servering, kom en servetris trippande 
och med att brak tappade hon brickan 
i golvet! Oj! Strax därpå i villervallan, 
anslöt sig ytterligare två ”servitriser” och 
brast ut i ”Dagny” - en Owe Thönqvist 
slagdänga - vilket innebar att vi just blivit 
introducerade till de duktiga ”Smoke Ring 
Sisters”, en trio specialiserade på 1930-, 
40- och 50-tals glad musik - och oj, vilken 
underhållning det blev! Det blev flera ”da 
capo”! En mycket lyckad kväll!

Onsdagen den 8 september
En ledig dag! Ja, delvis i alla fall. Man hade 
förmiddagen till fritt förfogande, men 
halv fem var det dags att borda en buss 
till Kosta! Alla dök upp i tid till avgång och 
iväg bar det genom Smålands täta skogar 
och vindlande vägar till Glasriket och 
Kosta. Svenska sektionens distriktsman i 
området, Rolf Eriksson, väntade på oss vid 
ankomst och visade tillrätta vart att gå. 
Glas-shoppen blev ivrigt besökt (bussen 
lastades med inköpskassar) och vi hann 
även titta in i Anna Ehrners studio, en av 
Kostas duktiga designers. Sen var det dags 
för ”Hyttsill”! Vi bänkade oss till bords 
i den varma glashyttan och fick en kort 
introduktion av Peter, en av de duktiga 
medarbetarna där. Mat i småländsk stil 
dukades upp som gående bord och lät 
sig väl smaka. I väntan på dessert blev vi 
underhållna av ”Hyttsille-trion”. Förutom 
att arbeta och laga mat, står de även för 
underhållningen! Sedan var det dags att 
pröva på glasblåsning. Inte så lätt som 
man kunde tro! Några försökte med mer 
eller mindre bra resultat. Då kom mästare 
Martin från glasbruket och visade hur det 
skulle gå till. Med över 30 års erfarenhet 

visade han sin skicklighet. Han värmde, 
snurrade, vände på glasklumpen som så 
småningom blev en stor bubbla och som 
vi alla trodde skulle bli en vacker vas - men 
- SMACK! - så klämde han till den och det 
blev en fantastiskt fin tallrik! Mer om den 
tallriken senare i historien... Efter all den 
här extasen så blev det dags att borda 
bussen tillbaka till Ronneby.

Torsdagen den 8 september 
var det dags för en tur till Karlskronas 
marinområde. Vid Marinmuseet väntade 
turistbyråns personal för att hjälpa till med 
fin parkering på gräsmattan. Klubbens 
dyrgripar visade upp sig igen. Lokalpressen 
dök upp för fotografering och intervjuer. 
Det upptäcktes att Lars Nord körde Sir 
Winston Churchills gamla Rolls-Royce 
Silver Wraith (1955), så han fick posera och 
berätta och detta blev förstasidesstoff i 
Sydöstrans tidning! 

Marinmuseet berättar om svenska 
marinens spännande historia. Med 
ubåtshallen får man närkontakt med ubåt 
från kalla kriget och med HMS Neptun 
i centrum. Två gånger dagligen kan 
man gå ombord på denna och (om man 
inte lider av klaustrofobi) och titta hur 
manskapet levde ombord. Lunch intogs 
sedan på Skeppsgossen, en restaurang i 
samma byggnad som museet. En läcker 
husmanskostbuffé serverades. Åter 
var eftermiddagen till fritt strövande 
i området - fortfarande höll sig vädret 
vackert! Kvällens cocktail var ”Henrys 
Phantom II” inte fullt så ”elak” som kvällen 
innan! Återigen serverades middagen 
i ”Nattis” och vi möttes denna gången 
av ABBA-musik i form av en grupp som 
framförde de världsberömdas repertoar! 
Kvällen dansades så iväg...



rrec scandinavia 70

SVAR QUIZ 3 

Det hände verkligen något med Bentley i slutet på 1990-talet. Nu hade 
Volkswagen tagit över ledningen av företaget, vilket inte minst märktes av 
att den här prototypen utvecklades och kallades Bentley Hunaudières. Ald-
rig hade väl Bentley tillverkat en låg supersportbil för två med W-16-motor 
i baken!
Bilen med namnet Bentley Hunaudières presenterades i början av 1999 som en prototyp 
för en kommande Bentleymodell med enastående prestanda. Namnet Hunaudières hade 
man lånat från namnet på en sträcka på den franska racerbanan i Le Mans, en plats där 
Bentley hade stora racerframgångar på 1920-talet.

Den sensationella motorn var i princip som två hopslagna V-8:or med sammanlagt 64 
ventiler, tekniskt närmast besläktade med Volkswagen VR6. Bilen hade fått låna Audi 
Quattros fyrhjulsdrift i kombination med en automatisk växellåda. Karosseriet var upp-
byggt kring ett ramverk i stål från Lamborghini Diablo. Utanpå detta hade man designat 
en mjukt rund form i Kevlar och kolfiber med återhållsam stil, så att inget särskilt stack ut. 

En supersportbil med en motor på 7 998 cc som gav 623 hästar och en garanterad toppfart 
på 200 mph (321 km/t) och 0-100 km/t på 4 sekunder var något som var närmast oupp-
nåeligt 1999, när den här bilen presenterades på Genevemässan i mars det året. Var det 
verkligen någon som trodde att detta var en Bentley som skulle komma att serietillverkas?

Totalt tillverkades - en - bil. Den främsta anledningen till att detta var en återvändsgränd 
bör ha varit att bilen helt enkelt saknade Bentleys DNA. Det hjälpte inte att man lack-
erade den i British Racing Green. En bil av det här slaget passade mycket bättre som en 
Ferrari, Lamborghini eller Bugatti. Som av en tillfällighet äger Volkswagen även Bugatti. 
Alltså kunde man ganska snart se spionbilder på en ny Bugatti, det som senare kom att bli 
Bugatti Veyron EB 16.4, en super-
bilarnas superbil som tillverkades 
i 450 exemplar för 10-15 miljoner 
stycket 2005-2015. Veyron byggde 
till stor del på samma tekniska ut-
förande som Bentleyn men med 
ännu grymmare prestanda. Alltså 
kan man säga att Hunaudières var 
en Bugatti förklädd till Bentley.

Rätt svar på Quiz kom denna gång 
från Herman Brandt och Per Ram-
söskar. Grattis på er!

BENTLEY HUNAUDIÈRES

fredagen den 8 september
Nu närmade det sig slutet på dessa 
rally-dagar och fortfarande vackert 
väder! På programmet stod idag ett 
besök till Brocenter i Olofström och 
bilmuseet där. Vi körde i konvoj ca 50 
km och med museiägaren Kjell Olsson 
och hans stab hjälptes vi att parkera fint 
runt byggnaden. Det är ett privatägt 
museum som innehåller 300 Volvobilar, 
varav en Volvo P1800 - ”Helgonets” 
gamla bil, men även ett par gamla Rolls-
Royce. Kjells engelsktalande guide Ola 
tog oss runt alla bilar och berättade om 
historier anknutna till dessa. Kaffe och 
kaka serverades inemellan. Detta väl 
avklarat så guidade Kjell och Ola oss 
längs vägen till Fritzatorpet, där en läcker 
lunch väntade. Efter detta så tog vi oss 
på olika vägar tillbaka till Ronneby. Det 
var dags att putsa skalet och göra sig 
beredd för Gala-kvällen, avslutningen 
på detta rally! Vid sju samlades vi vid 
övervåningens matsal för ett glas 
champagne och middagen serverades 
i Stora Salen klockan halv åtta. Borden 
var vackert uppdukade med kandelabrar 
och (naturligtvis) rallytallriken, med årets 
rally-design! När förrätten serverades 
ställde sig medlemmarna i den svenska 
sektionen upp och sjöng ”Helan går” av 
hjärtans lust, för att visa våra utländska 
deltagare hur vi tar den första snapsen! 
Förrätten avklarad var det auktionsdags! 
Vi hade god professionell hjälp av James 
Grinter, en TV-personlighet från England 
och deltagare av rallyt. Ett par överblivna 
rallytallrikar ropades ut och - nu kommer 
Kostatallriken - den vackra glastallriken 
som tillverkades i glashyttan ropades ut! 
Den som bjöd bäst och mest på denna var 
Pino Fusco från tyska sektionen och blev 
stolt ägare!  Summan av denna auktion (6 

400 kr) gick till förmån för SOS Barnbyar - 
en verksamhet som hjälper barn över hela 
världen. I väntan på efterrätten var det dags 
att lämna ut lite priser. Som alltid så ber vi 
hotellets personal att välja ut sin favoritbil 
och priset, en Silver Lady, gick till John och 
Marilyn Leadbeater och deras Bentley 
S3 1964 från England. Den äldsta bilen-
priset, en broderad kudde med en Silver 
Ghost samt två svenska snapsglas, vanns 
av Peter Whitehead med sin Bentley 3 1/2 
litre 1935 och priset för längst tillryggalagd 
körsträcka tillföll Illkka Kantanen och Ritva 
Nieminen som med Rolls-Royce Silver 
Wraith II 1980 tagit vägen från Cypern via 
Finland och Norge för att vara med och 
fick en flaska ”Isvin”! Mannen som varit 
vår högra hand på Ronneby Brunn, Henrik 
Svensson, fick mottaga en rallytallrik. Allt 
detta överstökat tonades ljuset ner och 
tonerna av ”Simply the best” spelades upp 
av vår underhållningsduo, ”Nice & Easy” 
och personalen kom utbärandes på tårtor 
dekorerade med rallytallriksdesignen! 
Den skars upp och serverades och avnjöts. 
Musiken fortsatte spela och kvällen 
dansades iväg. Nu var det slut - veckan 
hade gått, rallydagarna var över, allt hade 
gått bra ( ja, förutom några bilproblem, 
men det hör ju till, eller...)

Lördagen var full av adjön och på 
återseenden!
Med förhoppning att ses igen 2016 på 
det Continentala Rallyt ”Route du Cidre” 
i Normandy 4-10 september, avslutas 
summeringen av rallydagarna i Ronneby - 
medan färskt i minnet - av

Mona-Lisa Illingworth
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National Motor Museum Beaulieu er 
sikkert kendt af de fleste med interesse 
for engelske biler, uanset fabrikat. På 
selve slottet er der en lille udstilling om-
handlende skuespillerinden Miss Eleanor 
Thornton.  Hun blev sekretær for John 
Walter Edward Douglas-Scott-Montagu, 
2nd Baron Montagu of Beaulieu i 1905 
og siden hen hans elskerinde. Hun stod 
model for Charles  
Sykes der har 
fremstillet vores 
fine kølerfigur 
”the Flying Lady” 
eller ”Spirit of 
Ecstacy” - anvendt 
første gang i marts 
1911.  
 
Ulykkeligvis om-
k o m E l e a n o r 
Thornton i Mid-
delhavet nær Kreta, da skibet ”SS Persia” 
som hun var ombord på sammen med 
baron Montagu of Beaulieu, blev torpe-
deret af en tysk ubåd den 30. dec. 1915. 
  
Husk nu, at det meste af Sønderjylland 
var under tysk over-herredømme i perio-
den 1864 til 1920. Alt dette kan du også 
”Google” dig frem til; MEN Sønderborg 

Lokalhistoriske arkiv kan tilføje følgen-
de:   
Kaptajnen på ubåden var Max Valentiner, 
født 1883 i Tønder. Han kom i 1894 til 
Sønderborg og 18 år gammel indtrådte 
han i den tyske kejserlige marine. I de-
cember 1914 fik han kommandoen over 
den nyeste tyske  u-båd,  U-38, med base 
i Middelhavs havnen  Cattaro, hvorfra 
togtet der sænkede det engelske passager-
skib SS Persia udgik.  

 
Max Valentiner fik godt nok en fin tysk 
orden for ”dåden”, men blev samtidig sat 
på de allieredes liste over krigsfor-
brydere!  
Fra tysk side blev Max Valentiner efter-
følgende også udnævnt til æresborger i 
Sønderborg. Efter genforeningen i 1920 
frasagde Valentiner sig (vistnok efter 
offentlig pres) 
æ r e s b o r g e r -
titlen i Sønder-
borg.    
 
En lidt pudsig 
historie, nu når 
man selv er ind-
vandret til Søn-
derborg 50 år 
efter genforenin-
gen. 

Lidt dansk RR historie 
Tekst: Frank Løndal Frandsen   

Kapitän zur see  
Max Valentiner 

SS Persia 

Eleanor Thornton 

Staffan Lennström in Memoriam
7 april 1950 - 5 september 2015

Staffan Lennström blev medlem i vår sektion 1999 och engagerade 
sig på flera sätt i  klubbens verksamhet. Trots avsevärd arbetsbörda 
i ledande befattningar i det civila livet var Staffan åren 2004-2006 
klubbens kassör och därefter under 5 år sammankallande i Valber-
deningen. 2005 arrangerade Staffan och hustrun Gunilla tillsam-
mans med Inger och Göte Norén ett mycket uppskattat Slottsrally 
med Åhus som bas. Stora delar av familjen var frekventa deltagare i 
klubbens evenemang.

Klubben hade en turbulent tid 2004/2005 och Staffan hade en av-
görande roll i att återställa ordningen i vår svenska Sektion. I den 
nya styrelse som tillträdde 2005 var Staffan den ende som varit 
med tidigare och hans support och engagemang betydde mycket 
för klubbens utveckling.

Vi sörjer en kamrat som med sin positiva energi och härliga goda 
humör nu lämnat oss alldeles för ung. 

Göran Berg
Ordförande 2005-2010

BILDEN: ASTA NYSTRÖM, SOM DONERADE KLUBBENS VANDRINGSPRIS EN GÅNG I 
TIDEN, ÖVERLÄMNAR POKALEN TILL 2008 ÅRS VINNARE STAFFAN LENNSTRÖM MED 
HUSTRU GUNILLA, SONEN  ERIK OCH FLICKVÄNNEN (NUMERA HUSTRUN) KARIN
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Fax +46 (o)-46 71 23 29
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Vi utför service och reparationer 
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Tel. 08-34 75 98, Fax. 08-32 55 46

I samband med att RREC 
Svenska sektionen växer och i år firar 
35-årsjubileum erbjuder vi dig att annon-
sera i vår klubbtidning Bulletinen, du får 
en helsidesannons för 10 000 kr/år eller en 
halvsidesannons för 5 000 kr/år. 

ANNONSERA I BULLETINEN Din annons är med i fyra nummer i följd i vår 
skandinaviska upplaga på drygt 700 ex.
Dessutom syns du på vår fina och välbesökta 
hemsida! Intressant?! 
Kontakta Per Östlund, vice ordf RREC Sverige 
per11@telia.com

Välkommen!
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Roberth Nironen
Ledamot, Sekreterare, Webmaster, Medlemsregister
Domarringen 53, 80433 Gävle
Tel: 070 3991765  Epost: secretary@rrec.se

Per Östlund
Ledamot, Vice ordförande, Annonser, Sponsorer
Villa Sjöhammar, 77499 By Kyrkby
Tel: 070 5374330Epost: per11@telia.com
  
Mona-Lisa Illingworth 
Ledamot, Internationell sekreterare
Torpet. Färlevfjordsvägen 32 Torreby, 45593 Munkedal
Tel: 0524 21310, 070 5389695  Epost: cloud1@telia.com
  
w 
Ledamot, Redaktör
Västra Palmgrensgatan 189, 42677 Västra Frölunda
Tel: 031 292946  Epost: jan.segerfeldt@glocalnet.net

Stefan Tanzborn 
Ledamot
LJusnevägen 9 E, 128 48 Bagarmossen, tel 0708-475909. 
Epost: stefan@tanzborn.com 
  
Christer Byhr 
Ledamot, Layoutansvarig Bulletinen 
Änggårdsplatsen 10, 413 19 Göteborg
Tel: 0706-636077  Epost: christer@byhr.se 
   
Rolf Eriksson 
Suppleant
Genesmåla Gård, 362 93 Tingsryd
Tel: 070-6525630  Epost: genesmala@gmail.com
   

Övriga funktionärer
Lasse Amarald 
Teknisk samordnare
Buskudden 4, 18594 Vaxholm
Tel: 08 541 37279, 0707 774035  
Epost: lasse@brollopsbilar.se  
Göran Berg 
Kontaktperson, If försäkring
Klavaslättsvägen 112, 26995 Båstad
Tel: 08 765 3103, 0431 366531, 0708 108118
Epost: goran.berg@rrec.se 
Michael Andersson 
Kontaktperson/Besiktningsman MHRF försäkring
Björnhuvudv 10, 184 93 Åkersberga
Tel: 08 54354376 må-to 8-17.00
Epost: michael42@telia.com 
Anders Rohdin 
Besiktningsman MHRF försäkring
Rohdins Automobile Service AB
Industrigatan 7, 461 37 Trollhättan
Tel: 0520-10806  Epost: anders@rohdins.se

Distriktsansvariga
Skåne, Halland 
Göran Berg, Båstad, 0708-108118, 
goran.berg@rrec.se
Öland o Kalmar län 
Rune Johansson, Färjestaden, 076-2247705  
runepolis@hotmail.com
Västergötland, Göteborg och Bohuslän 
Anders Rohdin, Dagsås 24, 070-675 10 06 
43277 TVÅÅKER  
anders@rohdins.se
Jönköpings-, Kronobergs och Blekinge län 
Rolf Eriksson, Tingsryd, 070-6525630  
genesmala@gmail.com
Södra Stockholm, Södermanland, Östergöland 
Kalle Giertz, Grödinge, 0705-229258  
kalle.giertz@telia.com
Norra StorStockholm, Södra Uppland, Västmanland 
Rune Sahlberg, Spånga, 070 3898088  
rune.sahlberg@telia.com
N Uppland, Dalarna, Norrland 
Roberth Nironen, Gävle, 070-3991765  
roberth.nironen@rrec.se
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 Den Norske Seksjonens Styre Og Funksjonaerer

Nya Medlemmar

Formand
Jens Kjaerulff
Ansvarsh redaktör
Nordvestvej 12, 3360 Liseleje
tlf.  0045 40 14 80 44
jk@bernthansen.dk

Naestformand
Henrik Kjaer
Kalundborgvej 204, Allerup, 4300 
Holbaeck
tlf. Mobil 2033 0816
mb@hkvvs.dk

Formann
Oddvar Birkedal
Tlf. 911 13 210  
birkeda@online.no 

Sekretær/Kasserer
Jens E Rønneberg
Tlf. 920 11 268
jensroen@online.no

Styremedlem
Tom Brubak
Tlf. 908 38 670  
Brubak@online.no

Bestyrelsemedlem Teknisk support
Kim Bögelund Larsen
Gl. Tangevej 2, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 4147  tlf tid 1600-1800
kim@kimsvintagecars.dk

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

Sekretaer
Jens Georg Hansen
Rosenlunden 9, Hasseris, 
9000 Aalborg, Danmark. 
Tlf: +45 2164 5867
sekretaer@rrec.dk

Kasserer
Michael Christensen
Nordre Strandvej 82
8240 Risskov
Danmark
kasserer@rrec.dk

Styremedlem
Rune Rokstad
Tlf.92661000
rune@rokstad.no

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

Stig Roar Johansen
Tlf. 97022998
stig.roar.johansen@gmail.
com  

Redaktør
Ivar Engerud
Tlf. 901 72 980
iengerud@online.no
Besiktigelsesmann – Oslo
Emil Stenstadvold
Tlf. 976 57 745

Besiktigelsesmann – Trondheim
Per Ramsøskar
Tlf. 958 14 666

Den norske seksjonen
Andre Skøien, 3291 Stavern, Norge

Svenska sektionen 
AHN109454 Pär-Sigge Ahnfors, Hörby

SVE109461 Kristian Svensson, Ramlösa 

BRA109491 Håkan Brandén, Ljungbyhed Den Danske sektion
Inga nya medlemmar

Humortack till Kjell Andersson



Silver Shadow 1972.
Är i gott bruksskick och besiktigad. Allt väl fungerande. Renoverad under 5 år hos Rohdin för 
ca. 200.000 kr och nu till salu för 100.000 eller högstbjudande.
Den är RHD. Ytterligare 2, 1971 resp.1975 även på väg in även de RHD.
Visas genom Tommy Strömberg, Ringvägen 7, 133 35 Saltsjöbaden
Ring och boka tid. tel. 0705 171877 eller mail 

Motorkryssaren KRISTINA till salu.
Den är byggd i honduras mahogny 1953 Stavanger i Norge och ritad av ingenjör Johan David 
Behrens. Den är 33fot och har en Perkins diesel motor. Båten är pedantiskt
skött med endast två tidigare ägare och har gått 98% i sötvatten. Är i ett otroligt fint skick så 
nära nytt man kan komma. Sovplatser för 6 passagerare. Kommer att ingå i MYS
flotta bland historiska motorbåtar. Den har en fin dokumentation och bl a en komplett re-
servmotor. Den ägdes sedan 1970-talet av RREC medlem.
Nuvarande ägaren, sedan några veckor tillbaka, kan släppa den för 400.000 vilket är ett 
mycket lågt pris för mycket båt. Bästa bud gäller dock.
Visas genom Tommy Strömberg  tel. 0705 171877 eller <tommy@jdv.se>

Et gennemsnitligt afkast på 11,0 %*) pr. år over de seneste 5 år. Det er en 
del af baggrunden for, at Sydinvest HøjrenteLande har vundet Morning-
stars Fund Award 2014 – og det viser, at det kan betale sig at investere i 
obligationer fra højrentelandene.

Læs mere på opsparing.nu

*) Pr. 1/9-2014. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Indsigt styrker afkastet i 
Sydinvest HøjrenteLande

Vinder af 
Morningstar

Award
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