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Redaktören
har
ordet

N

är ni håller detta nummer av
Bulletinen i er hand har vi
lämnat en lång och säkerligen
fridfull julledighet bakom oss vars
tomrum istället kommit att uppfyllas av
allt längre och ljusare dagar och en ljuvt
annalkande vårkänsla.
Den tid vi nu står inför utgör för
många av oss den mest hektiska under
året då vi dels eftersträvar att ta tillvara de
allt längre och skönare dagarna samt dels
ofta bryskt kommer till insikt om den
knappa tid som står till vårt förfogande
för att få våra rullande konsthantverk i
perfekt skick inför den stundande våren
och sommaren med allt trevligt dessa
årstider har att erbjuda såväl vad avser
nyttjandet av våra klenoder som vad avser

Annonsera i bulletinen
Radannonser för medlemmar är gratis.
Annonser för företag kostar per år:
Helsida
2 400 kr
Halvsida
1 200 kr
Kvartssida
800 kr
Omslagets sista sida
5 000 kr
Styrelsen som är utgivare av bulletinen
fritar sig från allt juridiskt ansvar för
innehållet i införda annonser. Ansvaret
åvilar vederbörande annonsör.
Nästa nummer ...
utkommer i mars 2003
Manusstopp 31 januari 2003

det därmed sammanhängande
avnjutandet av vacker natur, kultur och
god mat.
Till en av de allra trevligaste
begivenheterna under ett klubbår hör
givetvis vårt årsmöte.
Såsom framgår av den anmälningsblankett som bifogats denna bulletin kommer
årets årsmöte att arrangeras i Göteborg av
vilket blankett ävenledes framgår att de
flitiga arrangörerna lagt ner såväl stor
möda som stor omsorg för att vi alla skall
få möjligheten att avnjuta ett riktigt
trevligt och minnesvärt evenemang, vilket
jag innerligt hoppas så många som
möjligt av oss anmäler sitt deltagande till.
Efter att tillsammans med min
kära hustru under ett antal år ha deltagit
vid dessa i mitt tycke synnerligen trevliga
sammankomster, som dessutom varit
och är förlagda till den årstid som de flesta
av oss betraktar som den vackraste, har vi
kunnat konstatera att vi ingalunda är
ensamma om vår uppfattning, vilket
glädjande nog visat sig på så sätt att de
medlemmar med familj som deltagit
första året därefter regelbundet återkommer år efter år.
Med anledning härav vill jag därför
uppmana er alla som inte tidigare bevistat
något årsmöte att tillvarata tillfället, vilket
med synnerligen stor säkerhet kommer att
leda till en för familjen årligen återkommande och trevlig tradition.
Beträffande de vårförberedelser
som för mig själv stundar utgörs desamma dels av sedvanlig vård och omsorg
av Spiriten samt dels av en noggrann
genomgång och kontroll av 20/25an inför
den årliga jungfruresan nu när, till min
hårt prövade kära hustrus så stora glädje,
samtliga delar äntligen kommit på plats
med ett omåttligt sug efter den kommande premiärvårturen som följd. Min

>>>
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Ordförandens
anteckningar

Bästa medlemmar !

J

ag vill börja med att önska er alla en
god fortsättning och hjärtligt tacka för
alla julkort och all uppmuntran och
uppskattning som visats för vår
verksamhet och det arbete som läggs ner.
Det har känts otroligt roligt och inspirerande och jag har också vidarebefordrat
det till dem som äras bör.
Kung Bore har äntligen släppt
efter lite och dagarna har märkbart börjat
att länga sig. Våren närmar sig med
stormsteg och vi ser med spänning fram
mot de många trevliga aktiviteter som
väntar. Det är glädjande att konstatera att
antalet arrangemang har ökat och att
aktivitetslistan ännu inte är full.

Först i raden kommer Tommy
Strömberg med en garageträff den 12
april och sedan ordnar Lars Andersson ett
växellådsseminarium den 11 maj och
därefter den 23-25 maj kommer vårt
årsmöte i Kungälv som Håkan, Johan
och Stig med allra största säkerhet har
ramat in med många spännande aktiviteter (se Inbjudan).
Vi hoppas på god uppslutning
vid alla arrangemang och i synnerhet att ni
är många som kommer och gör era röster
hörda vid årsmötet. Sänd gärna redan nu
in motioner om ni har några och även
förslag till var ni tycker att årsmötet 2005
skall avhållas. Det känns angeläget att säga
att vi i styrelsen skulle sätta stort värde på
om ni löpande under året kom med
synpunkter och idéer för hittills har det
varit lite tunt.
Har ni synpunkter på styrelsen så
kontaktar ni någon i valberedningen som
består av Clifford Hellzén sammankallande samt Kjell Hideström och Kjell
Lind.

>>> Redaktören har ordet
kära hustru har för övrigt i förbifarten
understrukit vikten av vård och omsorg
även i annat avseende än den ovannämnda, vilken i mitt tycke något dunkla
och märkliga kommentar jag väl får
försöka utröna betydelsen av vid senare
tillfälle.
Efter inventering av mappen för
inkomna artiklar för publicering har jag till
min stora fasa kunnat konstatera att den
uppvisar stora likheter med det sedvanliga
innehållet under ovannämnda rubrik, enär
mappen i det närmaste är innehållslös.
För att nu möjliggöra en fortsatt utgivning av detta alster finner jag mig därför
nödsakad att be er skyndsamt framta alla
de utkast till artiklar som med stor möda
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och stort slit skrevs under julledigheten
för en sista finputsning innan desamma
insändes till mig för publicering i nästkommande samt framtida nummer.
Avslutningsvis vill jag även denna
gång framföra mitt varma tack till Hans G
Karlsson och Per Martinson för det arbete
de nedlagt med detta nummer samt ett
synnerligen varmt tack till Marianne och
Tommy Strömberg för deras omfattande,
tunga, otacksamma men oundgängligen
nödvändiga arbete med distributionen av
vår bulletin, nummer efter nummer, år
efter år.
Anders Göran Ryberg

Det är trevligt att notera att
matrikeln rönte så stor uppskattning.
Målet är att matrikeln skall ges ut varje år
så om ni sett några felaktigheter (exempelvis fel telefonnummer, postnummer, fler
eller färre bilar och dylikt) så hör av er
snarast till mig eller Marita så att vi får
rätta till felen.
Det känns också angeläget att framföra ett
stort och innerligt TACK till Johan
Jakobsson för att han hjälpt till att sätta
matrikeln och till Pasco för att de sponsrat
tryckningen av densamma.
Från moderklubben kan rapporteras att man fortfarande har problem efter
serverbytet vilket för vår del innebär att
det dröjer ytterligare innan vår hemsida
kan bli utlagd.
Vidare rapporteras att man skrivit
kontrakt för byte till nytt brandskyddssystem vilket förväntas komma igång
inom det snaraste.
Mycket planerande pågår i England för 100-årsjubileet 2004. Det kommer att bli många aktiviteter på olika håll
och vid olika tidpunkter men huvudaktiviteten blir naturligtvis Annual Rally i
Towchester.

Vi funderar också på hur vi skall
fira 100-årsjubileet och en klubbresa till
Annual Rally känns mycket angelägen och
att då även besöka den nya fabriken i
Goodwood om det går. Detta i synnerhet
som flera medlemmar har hört av sig och
framfört sina förhoppningar om en
liknande resa. Finns det fler som har
önskemål, förslag på aktiviteter eller idéer i
samband resan så hör gärna av er till mig,
Göran Ryberg eller Bengt Löthner.
Ni som vill åka även i år kan
lämpligen höra av er till Tommy Strömberg eftersom han har för avsikt att få
ihop ett gäng till årets Annual Rally (se
Intresseanmälan).
Hur gick det, hittade ni några
trevliga presenter i klubbshopen som ni
kunde ge bort eller ge till er själva? Hör
gärna av er till Siv hon tar gärna emot tips,
idéer och förslag på nya produkter.
Slutligen ett litet tips: Kolla gärna
redan nu att det finns vatten på batteriet
och ge det något dygns laddning.
Väl mött på aktiviteterna i vår och kör
försiktigt!
Leif

EVENEMANGSKALENDER
Tisdagslunch Väst (Johan Arnell, 0530-107 43)
Sista tisdagen varje månad
Växellådsseminarium Stockholm alt Örebro
11 maj
Årsmöte/AGM Kungälv
23-25 maj
Annual Rally Storbritannien
21-22 juni
Roslagspicknick
Augusti
Västkustträff
Augusti
Euro Rally Österrike
28 aug-2 sept
Julbord Öst (Tommy Strömberg, 08-759 05 05)
December
Julbord Väst (Stig Nyberg, 031-47 19 21 eller Johan Arnell)
December
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RRECmedlemmarna i
Göteborg lät sig
väl smaka av
den utsökta
julmaten Första
tallriken är här
under glatt och
ivrigt intagande. Från
vänster ses Jan
Segerfeldt,
Svante och UllaBritt Run-berger,
Johan och Karin
Arnell, Robert
Högdahl, Eva Andersson samt Ernst ”Putte” och Gittel Anderson. Med ryg-gen
mot kameran från vänster Mari-anne och Lars G Wass, Monica Ek, Dan
Sverneborn, Lennart och Inge-gerd Sjögren, Stig Nyberg, Kjell och Anette Lind.

Julbord i Väst
Än mer intensiva diskussioner: Är det nya Rollsen som diskuteras? Från höger
Lennart och Ingegerd Sjögren, Stig Nyberg, Kjell och Anette Lind. Med ryggen
mot kameran Johan och Karin Arnell, Robert Högdahl, Eva Andersson samt
Ernst ”Putte” och Gittel Anderson. Ja – se det var allt ett riktigt julbord!!!
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L

ördagen den 14 december kl. 14
samlades åter ett trettiotal mycket
förvän-tansfulla medlemmar i
RREC till julbord i Göteborg. Många
ansikten bland dem som samlats var
gamla bekanta, andra glädjande nog nya.
Detta var femte året i rad som Stig
Nyberg arrangerade julbord i Göteborg,
denna gång med visst bistånd av Johan
Arnell. De tre första åren avnjöts dessa
julbord på den välkände Göteborgskrögaren Leif Mannerströms Restaurant
Sjömagasinet vid Klippan i Göteborg, en
utsökt krog som av många betraktas som
Göteborgs bästa (vilket numera inte säger
så litet) och bl. a. innehar en stjärna i
Guide Rouge (f d Guide Michelin). Allt
detta avspeglas även i julbordets
ambitioner.

I år hade Stig liksom förra året valt
ett annat, inte desto mindre utmärkt
alternativ: Restaurang Jungman Jansson,
belägen längst ut vid Önnereds Brygga i
Västra Frölunda. Vi hade därför även i år
havet, sjöbodar, kobbar och skär i blickfånget från vårt långa fönsterbord. Och
ännu en gång kom de högt uppskruvade
förväntningarna att uppfyllas med råge!
Stig hade till alla deltagares stora belåtenhet lyckats ännu en gång!
I tacktalet, som i år hölls av Jan
Möller, framfördes alla deltagares djupt
kända tacksamhet till Stig Nyberg. Alla på
västkusten väntar på telefonsamtalet från
Stig någon gång i oktober, då det är dags
för en inbjudan till det kommande
julbordet - en numera trevlig tradition,

>>>

Samtalet börjar bli intensivt. Från vänster Elisabeth Möller, Göran Pettersson,
Kristina Gabarsek, Magnus Hellman, Jan Segerfeldt, Svante och Ulla-Britt
Runberger, Johan och Karin Arnell, Robert Högdahl, Eva Andersson samt Ernst
”Putte” och ”Gittel” Anderson. På högra sidan Gudrun Pettersson, Jan Grynning,
Owe Danielsson, Marianne och Lars G Wass, Monica Ek, Dan Sverneborn,
Lennart och Ingegerd Sjögren, Stig Nyberg, Kjell och Anette Lind.
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... och julbord i Öst

S

öndagen den 1 december började
kall och grå. Det var barmark, någon
grad kallt och vägarna var torra. Jag
kunde faktiskt ha tagit finbilen fast den
inte har vinterdäck. Det var långt från
vinterväglag.
Första söndagen i advent gav
ingen föraning om julstämning med snötyngda granar och isiga vägar. Därför var
kontrasten angenämt stor när vi träd-de
in i den varma mysiga Skärgårdskro-gen
med sprakande brasa och aptitretan-de
dofter från julbordet. Tommy tog emot
på sitt vanliga varma vänliga sätt. När alla
kommit på plats var vi 27 personer.
Vi lät oss väl smaka av det
rikliga julbordet och den riktiga julkalasstämningen infann sig snabbt. Till stämningen bidrog inte minst klubbens egen
duktiga allsångsledare, Anna Gustafsson.
När vi tittade ut genom fönstren var det

>>> Julbord i Väst
som många medlemmar ser fram emot
med största glädje. I tacktalet nämndes
att det kanske rent av är dags att bilda
ännu en klubb – ”the Rolls-Royce
Christmas Lunch Enthusiasts’ Club” – i
vilken Stig då givetvis omedelbart skulle
väljas till hedersmedlem!
Detta Göteborgsarrangemang
hade som vanligt även lockat mera
långväga gäster, bl a familjen Lind från
Stora Skottek utanför Ulricehamn. Kjell
Lind har för övrigt – efter ett antal
renoveringar med som bekant fantastiska
resultat – åter startat upp ännu ett par för
många av oss andra till synes ”omöjliga”
renoveringsprojekt, denna gång en Silver
Ghost och ännu en Phantom I. Den
senare – köpt i form av en mängd lådor
8

även jullikt ute, men det var väl bara
inbillat – jul inne, jul ute. Patrik Waren
tog oss i sitt kåseri med på ett annorlunda Rollsrally i de snöiga alperna. Det var
nog hans berättarkonst som fick oss att
se snö utanför restaurangen.
Till julkalas hör lekar. Nja, vi
hade faktiskt varken ringlekar eller långdans och inte heller sjöng vi den gamla
visan ”Små Rollsar, små Rollsar är roliga
att ha” eller hur texten nu är. Men Tommy hade en liten frågetävling med tre
kluriga och lärorika frågor. Jag lyckades
skrapa ihop minus(!) en poäng. Tekniskt
okunnig som jag är visste jag inte att
Rolls-Royce första V8 tillverkades 1958
och inte heller att Bentley vann sitt sista
Le Mans-lopp 1928. Däremot lyckades jag
resonera mig fram till att det inte tillverkades någon Bentley alls 1932. Jag klarade

>>>
och fortfarande nedplockad helt ”i
atomer” - hoppas Kjell att kunna få till
genom att jämföra med den Phantom I
han fick färdig senast. Utgående från
tidigare prestationer är det troligt att han
åter kommer att kunna bidra med ännu
ett antal vackra bilar i klubben, som vi
andra får glädje av vid kommande rallyn.
Vi ber att få önska god lycka i arbetet!
Än en gång: Tack, Stig för
ytterligare ett mycket lyckat arrangemang!
Och vi är alla mycket glada för att även du
själv kunde vara med vid julbordet –
trots sviterna efter en nyligen
genomgången stroke!
Text och foto: Jan Möller
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Vintertest i
norr
anno?
Från Tord Lindström i Sundsvall har vi
tacksamt fått det här fotografiet från
Jokkmokk. Det föreställer två glada
testförare vid två till synes väl lastade
fordon. Året då fotografiet togs liksom
>>> ... och julbord i Öst
inte heller utslagsfrågan om den dagliga
förbrukningen av Heinz tomatketchup.
Men det beror väl på att när jag summerade mina söners förbrukning plus min
egen drogs genomsnittet absolut säkert
ned av min konsumtion. Därför hamnade min beräkning långt under det rätta
svaret som var 41,6 ton! Visste du det?
Glad vinnare blev Gun Vetterlein.
I glada vänners lag blir tiden
aldrig lång. Så inte heller denna gång. Alltför snart blev det dags att ta farväl med

omständigheterna kring testkörning-arna
är okända för Tord Lindström. Kanske
någon i klubben känner till det? Hör av er
till redaktören!

tillönskan om trevliga och glada helger
framöver. Då … när vi klev ut från restaurangen upptäckte vi att naturen bytt
om till vinterdräkt. Ett tunt lager nysnö
låg mjukt över skärgårdslandskapet. Det
var allt tur att jag inte tog finbilen med
sommardäck.
Tack för ett fint julbord,
Tommy!
Hans G Karlsson
Foto: Johnny Häggström

NORRORTS BIL & VANSERVICE AB

Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
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Hört, sett och hänt

Vår finske vän John Häggström har alltid
något nytt att berätta. Så även nu. Han
kom, sin vana trogen, till vårt julbord på
Skärgårdskrogen i Saltsjö-baden och
överlämnade då följande märkliga anmäla
som han fått ifrån en engelsk inkasserare
Euro Parking Collection. Emellertid har

Johnny ej varit i Norge under den
nämnda tiden. Ej heller äger han den
Volvolastbil som finns fotograferad på
kravet. Förslag finns att vi ska få samma
”system” i Stockholm.

Englandsresa i sommar?
Efter den lyckade resan till vi arrange-rade
till Mulhouse i mars förra året har en del
hört av sig om att vi borde arran-gera en
resa till England i juni. Denna resa skulle
bli en utflykt i egna bilar där vi
gemensamt bokade färjeplatser och
övernattning i England. Målet skulle vara
Annaul Rally I Towcester nära
Northampton. Om vi ska försöka oss på
ett arrangemang vore det roligt att veta
hur många som har intresse för detta.
Vidare är det bra att veta om si ska åka
över New Castle eller över Danmark
Esbjerg–Harwich. Körsträckan är rätt lika

och det är kanske en smaksak om man
vill åka den ena eller andra vägen. Rallyt är
ett jättearrangemang med tusentals
deltagande Rolls- och Bent-leybilar,
återförsäljare, renoverare,
reservdelshandlare, auktioner med mera,
med mera. Mötet är spikat till den 21-22
juni och avresan bör bli några dagar före
från Göteborg.
Fundera gärna på denna resa –
men inte för länge!
Ring mig gärna om du är
intresserad: Tommy Strömberg, tel 08–
759 05 05 eller 0705–17 18 77.
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En
omväxlande
rallysommar
Foto och text:
Willy Mattsen
(f d norrman)
Hör du till dem som tycker om att röra
på dig och med hjälp av din vackra bil se
dig om i vårt land har sommaren varit
full av möjligheter till entusiastträffar. De
har varit delvis välbesökta och det känns
riktigt att ett flertal har arrangerats. Emellertid har två arrange-mang ordnats med
Norge som samlingsplats. Sedan vi genomfört det första Nordic Rally den 17–
21 juli ord-nades ännu ett rally i Norge
med Arne Solhaug som arrangör. I det
första rallyt av dessa deltog nio bilar och
femton personer. Det kan tyckas lite för
få men detta till trots blev det helt klart
en träff vi aldrig glömmer. Vad gäller det
12

andra och norska rallyt blev det tyvärr
inställt på grund av för få deltagare. Endast en anmäld! Snälla Arne ge inte upp
utan kom igen. Vi kan tänka oss ett större evenemang till jubileumsåret 2004 och
då tar vi nya tag.
Vårt Nordic Rally startade onsdagen den 17 juli från olika platser runt om
i Sverige. I vår inbjudan stod det att det
fanns plats för improvisationer, felkörningar och annat. För min egen del blev
den första avvikelsen att jag, efter att ha
hämtat upp Anne och Johnny Häggström på Arlanda i deras magnifika Bentley Turbo RL, blev väl-komnad att åka i

denna automobil i stäl-let för min nyrenoverade drop head coupé. Utan tvekan
ett erbjudande man inte kunde tacka nej
till. Dels var jag ensam, dels var det en
aning oroligt att göra en så pass lång resa
innan jag hunnit testa att allt var i sin
ordning. Renoveringen omfattade för
övrigt topplocken och hydraulpumparna
och byte av slangar i bromssystemet som
ruttnat. Vidare blev ju bensinförbrukningen lägre eller 0,4 liter/mil per person
vilket var en hel del på den rätt långa
körsträckan (ca 200 mil).
Vi hade som samlingspunkt valt
Köping med sitt fina fordonsmuseum.
Många av oss såg det i samband med
årsmötet i Västerås men det är så trevligt
att det tål återbesök. Bengt Mag-nusson
visade runt och berättade kun-nigt om
museets tillkomst och olika objekt. Här
finns ju en del mycket fina objekt såsom
Silver Ghost chassi, Bent-ley 8 litre och en
20 hp doctors coupé by Windovers. Efter
att ha tittat på detta och tackat Bengt for
vi till Atos Restaurang vid ham-nen. Detta var den första improvisationen. Vi
hade tillskrivit Gillet och bokat långt i
förväg och fått
bekräftat med brev
och fax, gästantal
med m.era När vi
dagarna före ännu ej
fått bekräftelse på vår
beställning bad jag
Bengt Magnusson att
kolla. Han kunde
meddela att Gillet
bytt ägare, var under

ombyggnad och tills vidare stängt. Atos
blev alter-nativet och en angenäm överraskning och kan varmt rekommenderas.
Färden gick vidare mot första nattuppehållet vid Loka Brunn. Detta blev en
mycket positiv upplevelse. Här finns en
underbar brunnsmiljö med utomordentliga rum och en matsal av mycket hög
klass. En spa-anläggning stod även till
vårt förfogande. Tyvärr kom vi lite för
sent för att fullt kunna nyttja denna. Loka
Brunn fick högsta betyg och kom-mer
säkert att kunna besökas i andra sammanhang vad det lider. Ett mycket trivsamt och prisvärt ställe.
Torsdag morgon och avfärd klockan nio. En strålande vacker tur genom ett
vackert landskap. Avspänt och skönt att
glida fram på vägar utan stress och dubbelfil. Efter någon timme stannade vi
hos vår medlem Ingemar Liljengren i
Molkom. Han bjöd på för-middagskaffe
med hembakat dopp och vi fick en titt på
hans fantastiska samling av såväl RollsRoyce som andra bilar och kanske en av
de trevligaste samlingar mc man kan se.
Vidare i allt finare natur gick så färden. Vi

Från vänster Willy,
Liisa, Bengt
Magnusson och
Bernt.
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Rolls-Royce lastbil på
bilmuseet i Köping

hade bokat in för lunchmåltiden på
Gränsrasta motell. Detta visade sig vare
ett tredjeklassens mathak och bokningen
var totalt bortkastad då det här gällde
matkö bland alla andra ”vanliga” turister.
Efter denna enkla måltid gick så färden
vidare med små, men charmiga, felköringar i det vackra norska landskapet. Vi
började förnimma ett litet knirkande från
höger bakhjul och efter att det tilltagit
stannade vi för undersökning. Denna
Bentley var nog den i bilkaravanen vi
minst av allt trodde skulle skapa prob-

lem. Men hej vad vi bedrog oss.
När vi öppnade navkapseln på
bakhjulet trillade tre hjulbultar
ut. De hade helt enkelt gått av.
Troligen en unik händelse som
jag aldrig varit med om eller ens
hört talas om. De två övriga
bultarna var loss och nödvändigt att ersätta. I en situation
som denna är enda chansen att låna
bultar från de friska hjulen. Detta gick
emellertid inte då vi inte fick loss den
sista bulten. Resultatet fick bli bärgare
tillbaka till Kongsvinger och vidare färd i
Bernt Apells pålitliga Shadow (som nu
gått 65 000 mil). Rundringning efter nya
bultar men tyvärr, inga fanns i Norge. De
närmaste fanns hos en auktoriserad
verkstad i Sverige. Snabbt hyrdes nu en
liten Seat och från Hamar gick färden till
Sverige och åter med nya friska bultar.
Dessa visade sig vara för korta men

Bernt höjer en bägare och vår allsångsledare Anna (till vänster) vilar ut mellan
visorna. Anne närmast till höger.
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kunde trots allt hjälpa oss med återfärden. I Hamar fick vi en suverän middag
och endast två missförstånd. Man hade
dukat för 30 gäster trots att vi inte var
mer än femton personer anmälda. En
mycket noggrann bokning såväl per fax
som brev och telefon hade föregått vår
ankomst. Jag hade ett flertal samtal med
kökschefen om menyn de bägge dagarna
och någon som helst tvekan om antal och
övriga detaljer fanns inte. Man hade inte
heller reda på vårt överenskomna pris för
besöket men allt redde upp sig utan att vi
behövde höja rösten särdeles mycket. I
Hamar tittade vi på ett mycket trevligt
järnvägsmuseum och i Lillehammer var
det ett bilmuseum som var målet. Lillehammer är en underbart vacker plats och
en trevlig lunch fick vi även. Det var mycket dyrt men vi kände oss helt hemma
med parkeringsböter och allt. Vad tycks
om priset på en iskub på lunchrestaurangen NOK 15.00 (nästan SEK 19).
Senare lärde vi oss att iskuber är glass inte
is. Från Lillehammer åkte Johnny och jag
med vår lilla hyrbil till Sverige efter hjulbultar och jag tror knappast vi upplevt ett
värre busväder. Vi missade därför såväl
bilmuseet som middagen. Till detta kom
ändlösa bilköer i närheten av Oslo. Efter
att ha återvänt till Kongsvinger, fått liv i

verkstadsägaren och fått loss högerbakhjulet på Bentley och hjälpligt dragit fast
det med de allt för korta bultarna körde
vi åter försiktigt till Hamar där de övriga i
gruppen hade ätit färdigt, berättat alla
återstående historier samt lugnt insomnat för att med nya krafter starta återfärden mot Sverige på lördagsmorgonen.
Du undrar säkert hur hjulbultar
kan gå av på en nästan ny Bentley. Svaret
får du senare då vi avvaktar kommentar
från fabriken i ärendet. Felet är åtgärdat
med nya bultar med mera och allt är frid
och fröjd. Tur att det inte hände på tyska
Autobahn i 260 km/tim.
I mitt tycke den kanske trevligaste
rallyträff vi upplevt. Vi var lagom många,
vi var glada och lättsamma och vi hade
otroligt roligt tillsammans. Höjdpunkten
var nog när vår allsångsledare Anna Gustafsson (7 år) ställdes upp på middagsbordet när snapsvisorna skulle sjungas.
I Sverige stannade vi till på Arvika
motormuseum. Det kan varmt rekommenderas. Trivsamt och fint urval objekt.
En trivsam lunch på Restaurang Jenny.
Sista natten vilade vi ut på Karlskoga
Hotell. En förnämlig måltid och ett
urtrevligt hotell med swimmingpool i
källaren och rätt prisläge. Så var det dags

BIL &
INDUSTRIBROMSAR AB
BILRESERVDELAR FERODO Friktionsmaterial.
Vi svarvar bromstrummor, bromsskivor och
svänghjul. Renoverar bromsok. SPEC limmar
alla typer av bromsbackar och friktionsmaterial
för industriella ändamål. Planar även Toppar.
Öppet: Måndag-Torsdag 7.30-17.00, Fredag 7.30-15.99

Tomtebogatan 11, Box 21004, 100 31 Stockholm

Tel. 08-34 75 98, Fax 08-32 55 46
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Rolls-Royce och Bentley på Riviera

M

in fru Elisabeth och jag
tillbringar allt mer tid i vår
lägenhet på Franska Rivieran –
ett litet hörn av Europa som kanske har
oväntat många kopplingar till de ädla
bilmärkena Rolls Royce och Bentley. Det
är till och med nästan så att dessa bilar
numera verkar höra mera hemma där än i
ursprungslandet England.
Allt sedan märkets födelse har
många Rolls-Royce funnit sin plats på
Rivieran, liksom många Bentley. Åtskilliga engelsmän och andra (bland annat
svenskar) tillbringade och tillbringar delar
av året utmed denna lilla franska kust-

remsa, ibland efter att ha korsat Europa i
en bil av ädelt märke. Det har tidvis till
och med förekommit hastighetstävlingar
från England till Rivieran.
Engelsmännen har vissa perioder
till och med varit tongivande på Rivieran,
vilket till exempel illustreras av att de bekostade ut- och ombyggnaden av den
breda, palm- och strandkantade avenyn
närmast havet i Nice. Denna heter därför
”Promenade des Anglais” eller ”Engelsmännens Promenad”. Redan drottning
Viktoria brukade vara i Nice under vintern. Henry Royce hade ett hus i Le Canadel, där han av hälsoskäl brukade till-

>>> En omväxlande ...
att ta farväl och tacka varandra för all den
glädje vi haft tillsammans.
Särdeles mycket tack till initiativtagaren och sponsorn Johnny Häggström och hans Anne. Tack även till
Bernt Apell, familjerna Willy Mattsen,

Rolf Gustavsson, Bengt Brunsson, Kurt
Möller och Henry Sidblom.
Segrare i vår tipstävling blev Bernt
Apell, tvåa Kurt Möller och trea Bengt
Brunsson. Ett stort tack även till vår huvudsponsor K G Knutsson för betydande ekonomiskt bidrag.
Tommy Strömberg

Karlskoga Hotell med vacker uppställning. Närmast Henry Sidbloms Shadow.
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ntley på Rivieran och i Sydfrankrike
bringa den kallare delen av året. Numera
bor till exempel Sir Elton John bland
annat på Rivieran. Hans smak för Bentley
och Rolls-Royce är väl känd. Han brukar
ständigt äga ett antal olika bilar av dessa
ädlare märken. Engelska auktionsfirmor
brukar därefter på ett bräde begåvas med
något dussintal bilar som stjärnan just
tröttnat på.
Bland mer prominenta svenskar
på Rivieran kan nämnas prins Bertil och
prinsessan Lilian, som under många år
hade ett hus i det lugna Sainte Maxime
(nära mer hetsiga Saint Tropez), ett hus
som nu har övertagits av vårt svenska
kungapar, som däremot brukar köra
Ferrari till Rivieran. De har dock ofta med
sig ett par mycket goda vänner som
hänger på i en Bentley. Vid något tillfälle
gick det dock litet väl fort när man passerade Danmark.
Även Gustaf V var mycket på
Rivieran, vanligen i Nice. En gata i Nice,
tvärgata till Promenade des Anglais, har
därför uppkallats efter honom, ”Avenue
Gustaf V”. Här finner man bland annat
Svenska Konsulatet och SEB Private
Banks kontor, dessutom strax intill
”Avenue de Suède” – ”Sverigeavenyn”.
Det finns även en svenskägd restaurang
vid Promenade des Anglais med namn
”Le Gustaf V”.
Det är för övrigt hela 16 000
svenskar som idag äger en bostad på
Franska Rivieran, varav 4 000 bor där
permanent. Närmare 2 000 svenskar är
medlemmar i ”L’Association Suédoise de
la Côte d’Azur”, Svenska Rivieraklubben,
som är en samlingspunkt för många
svenskar och som till exempel ordnar
trevliga fester (senast en mycket festlig

bankett på Hôtel Negresco som har en av
Frankrikes och därmed världens förnämsta restauranger och är beläget vid Promenade des Anglais i Nice). Klubben har
sina lokaler tillsammans med Svenska
Kyrkan på Stillesgården i Cagnes sur Mer,
testamenterad av den legendariska Ingeborg Stille, med ursprung i och förmögenhet från den Philipsonska bilfamiljen,
såsom varande syster till det dåvarande
svenska Mercedesimperiets ägare, Gunnar
Philipson. Under sin krafts dagar körde
för övrigt Ingeborg Stille varje år Monte
Carlo-rallyt – alltid i en ny Mercedes.
Ett icke föraktligt antal svenskar
kör Rolls-Royce eller Bentley på Rivieran.
Det är därför inte ovanligt att man ser
svenskregistrerade sådana på kusten.
Många väljer dock att köra en mera
diskret liten franskregistrerad Citroën,
Fiat, Peugeot eller Renault till vardags,
även om man i Sydfrankrike hittar både
Bentley och Rolls-Royce på parkeringarna
till såväl stormarknader som IKEA.
Dessa används alltså ofta som bruksbilar
på ett helt annat sätt än i till exempel
Sverige. Troligen utsätts de inte heller lika
ofta för vandalism som i Sverige.
Till och med namnen på flera bilar
från Crewe kommer från dessa trakter.
Rivieran benämns på franska ”Côte
d’Azur”, vilket betyder ”bredvid det
azurblå [Medelhavet]”. Och det är verkligen azurblått! Detta har inspirerat till
namnet på nuvarande Bentley drophead
coupe, den utsökt vackra Bentley Azure.
Corniche har ju varit och är namn
på flera vackra och legendariska bilmodeller, såväl i coupe- som cabrioletversioner,
för närvarande dock enbart som drophead coupe det villsäga cabriolet. Cor17

niche kommer av namnet på de tre parallella, vindlande, berömda och hänförande
vackra kustvägarna – Napoleons ”Grande
Corniche” med vackrast utsikt, ”Moyenne
Corniche” med (betal)motorvägsstandard och ”Corniche Inférieure” närmast
havet. Dessa vägar – les Corniches – löper
framför allt mellan Nice och Menton vid
italienska gränsen via bland annat Monaco, som för övrigt kanske är världens
Crewe-bilstätaste region. (I Frankrike är
man mycket noga med att inte betrakta
det lilla, lyxiga och extremt förmögna

Nästan alltid möter man just någon Rolls-Royce Corniche när man kör
någon av dessa tre berömda vägar. På
grund av det extremt behagliga klimatet
handlar det här ofta om öppna bilar.
Även i till exempel Antibes, Cannes och
St Tropez är inslaget av Rolls-Royce och
Bentley påfallande i trafiken. De syns även
på till exempel Promenade des Anglais
(bland annat utanför vår favoritkrog på
Negresco) eller Boulevard de Cimiez i
Nice. Dessa märken är därmed numera
vanligare där, liksom (framför allt) i MoEn Bentley Azure på en
parkeringsplats i Monaco

sagoriket Monaco med sina 30 000 invånare som en egen stat utan enbart som
”la Principauté de Monaco”, utgörande
en del av Frankrike – med självbestämmande endast så länge släkten Grimaldi
lever.)
Bentley och Rolls-Royce är ungefär
lika vanliga i Monaco som till exempel
Mercedes är här i Sverige. (I Monaco är
dock Bentley numera vanligast.) Mercedes
(företrädesvis S-klassen i mörkblått) är
samtidigt ungefär lika vanliga som Volvo
är hemmavid. Och Volvo – jo det händer
att man ser även sådana i Monaco och på
Rivieran, vanligen blänkande S80 T6 i
mörkblått eller svart och många gånger
med en solbränd gentleman med utpräglat nordiskt utseende bakom ratten.
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naco, än till exempel i London (eller i
Storbritannien överhuvudtaget). Det
finns därför också många RR-specialiserade verkstäder samt auktoriserade återförsäljare i bland annat Monaco (Avenue
Princess Grace) och Cannes (vid infarten
från Nice). Begagnatlagren påminner för
övrigt starkt om parkeringen vid ett vanligt svenskt årsmöte i RREC, dock är kanske medelåldern på bilarna något lägre.
Man kan också hyra sig en Rolls eller
Bentley på flera ställen, om man nu känner för det. Det är dock hutlöst dyrt, varför en mera blygsam bil av franskt eller
italienskt ursprung ofta är ett bra alternativ!
Åter till modellbeteckningarnas
ursprung. Under senare delen av 70-talet

var den Pininfarina-designade RollsRoyce Camargue fabrikens toppmodell.
Camargue utgör ett fängslande deltaområde, med bland annat ris- och vinodlingar, som ligger mellan Rhônes båda mynningsarmar till Medelhavet. Camargue är
känt för sin stora nationalpark med bland
annat rosa flamingos som har sin nordligaste häckningsplats här. Området har
dessutom gett namn åt en nötkreatursras. Djuren är små och livliga och har stora horn. Tjurarna används därför ofta i
den provensalska typen av tjurfäktning.
Camargue har slutligen även givit namn
åt en hästras som sedan gammalt uppföds i halvvilda hjordar i området. De
vackra Camarguehästarna används ofta av
herdar, har en storlek som stora ponnies
och är alltid vita, det vill säga skimmel.
Camargue skildras av en fascinerad
Evert Taube i hans bok ”Svarta tjurar”.
Den mångsidige skalden, författaren, målaren och kompositören Taube bodde
under en tjugoårsperiod sex månader per
år alltid i rum nr 1 på ”Hôtel La Petite
Réserve” i Antibes. Vistelserna där – och
en sekreterare som höll ordning på den
bohemiske Taube – betalades av Bonniers. Man fick i utbyte bland annat 30 böcker med prosa och 32 visböcker, oftast
illustrerade av författaren själv. Hotellet
med sina sju rum är nu nyrenoverat och
drivs av tre Taube-älskande svenskar. Det
erbjuds guidade turer i Taubes fotspår
samt besök på det närliggande Picassomuseet.
Jag antar att även den legendariska
modellbeteckningen Bentley Continental,
som är och har varit namn på ett antal
olika vackra modeller under olika tidsperioder (för närvarande som tvådörrars
coupemodell i olika varianter), har fått sitt
namn för att associera till kontinenten,
Frankrike och Rivieran.

För Bentleys del är ju franska Le
Mans en legendarisk tävlingsbana, där
bland annat The Bentley Boys härjade så
framgångsrikt under ett antal år på 20och 30-talen att det fortfarande är väl bekant bland alla riktiga bilkonnässörer.
Mulsanne utgör en del av Le Mans-banan. Under en tid fanns därför vagnar
med namnet Bentley Mulsanne i modellprogrammet från Crewe, tidvis såväl med
som utan turbo. Bentley Arnage har också fått sitt namn från Le Mans. Arnage är
namnet på en berömd kurva på Le Mans.
(Bentley Brooklands har däremot fått sitt
namn efter en engelsk motorbana – ett
undantag som bara verkar bekräfta
regeln.)
Med de nya ägarna har Bentley åter
börjat att tävla på Le Mans – med extremt lätta och låga, kolfiberbyggda bilar bärande Bentleys logotyp, många delar från
Audi och den karaktäristiska färgen
”British Racing Green” (BRG), men vad
är egentligen en Bentley? För att celebrera
återkomsten på Le Mans lanserades under
modellåret 2001 limited editions av såväl
Bentley Arnage som Bentley Continental
– the Le Mans Series – alla med exteriör
och instrumenttavlor(!) i BRG.
De en gång helengelska Bentleys
och Rolls-Royce’s kopplingar till (framför
allt södra) Frankrike är således sedan
länge mycket starka, samtidigt som de två
ägarna numera båda är tyska och bilarna
(fortfarande?) tillverkas i England. Man
kan därmed med fog hävda att dessa ädla
märken numera är sant europeiska och
inte längre enbart engelska, allt i det nya
Europas anda. Länge leve EU – eller...?
Kanske är det till och med dags att (EU)anpassa sig till de nya omständigheterna
genom att byta ut sista bokstaven i Bentley till ett u - BentlEU?
Jan Möller
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Tävlingen avgjord
Det finns numer endast en person i vår klubb som är
road av de små fåniga tävlingsbidragen som du
kunnat se de senaste åren. I början kom det svar från
5-10 personer. De senaste gångerna har det krympt ner
för att denna gång endast bli ett enda svar.
Jag tolkar detta som en vink om att lägga ner
denna fåniga idé och hitta på något bättre framöver.
Korsordet var konstruerat av en novis men
trots detta kunde den smarte och mångkunnige åklagaren i Tärnsjö, Bent Apell, klara ut lösningen helt
rätt till varje bokstav. Bernt har dessutom klarat ut
förnamnet på Mr Bentley. Detta var Walter Owens.
Tur att vi har dig Bernt för annars skulle vi inte fått
något svar alls på sista tävlingen. Du belönas med
dubbla priser och en KRAFTIG GRATULATION.
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En glad
vinnare

Nya medlemmar från den 1/7 2002
Urban Oldborn, Floda
Karl-Erik Augustsson, Dingle
Jan Berndtsson, Lidköping
Jan Westerman, Rånäs
Stefan Olsson, Brastad
Dan Sverneborn, Torslanda
Benny Persson, V Frölunda
Jan Håkansson, Saltsjöbaden
Roberth Nironen, Gävle

Stig Tidqvist, Visby
Lotrec AB, Lidingö
Hans Helmerson, Mellerud
Anders Malmqvist, Bromma
Magnus Fagerberg, Höganäs
Peter Grevenstråle, Mölndal
Bo Östberg, Svalöv

Hjärtligt välkomna i klubben!

TILL SALU
BENTLEY MULSANNE TURBO -83
Vänsterstyrd, 8 900 mil
Vit, röd skinnklädsel

FORNTEGENS BILSERVICE
Volvo - Rolls-Royce - Bentley
Vulkangatan 10, 60 223 NORRKÖPING
Telefon: 011-185610 011-331946
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Lasse Andersson
Samordnare, Tekniska kommittén

Tekniska hörnan
För tekniska frågor: lars.o.a@swipnet.se
alt. Lasse Andersson, Buskudden 4, 185 94 Vaxholm

Silver Cloud I
Jag håller på att renovera motorn i min
Silver Cloud I, och undrar om du kan
hjälpa mig med följande frågor?
1.
2.

Var kan jag köpa packningar?
Till vilket moment skall cylinderlockets bultar dras/spännas. Och till
vilket moment skall vevstaksbultarna
dras/spännas?
3. Vilkens olja är bäst att använda i
motorn?
4. Är det möjligt att köra på blyfri
bensin (95 eller 98) eller behöver man
någon tillsats till det?
***
Hej här kommer några svar på dina frågor.
Fråga 1
Packningar kan du köpa på bland annat
följande ställen
PIKAB
Murmästarvägen 21
127 35 Skärholmen
Tel: 08 603 37 50 Fax: 08603 37 80
email; service@picab.se
Grynning Pl 3188
442 95 Kungälv
Tel: 0303 227413 Fax: 0303 227094
A. Rohdins Automobil Service AB
Industrigatan 7
46137 Trollhättan
Tel: 0520 108 06 Fax: 0520 341 80
Brabo (ligger i Holland)
Brabo Arnoudstraat 17 Hillegom 2182dz
Tel: 0031 (8) 252527875

Fax 0031 (8) 252527917.
www.Brabocars.com
Rister Motor Company Ltd (Ligger i
England)
Gamble Street
Nottingham ng 7 4ey
Tel: 0044 115 978 5834
email: info@ristes.zee-web.co
Du kan också titta i den engelska
Advertisern eller ta med dina gamla
packningar till en välsorterad biltillbehörsaffär där du säkerligen kommer att hitta
flera av packningarna du söker, såsom
avgasrörs packningar mm.
Fråga 2
Jag ringde till Peter Gavel då jag inte
kunde finna något om detta i mina
papper. Peter skickade mig en utförlig
servicebulletin om cylindertoppar, där det
dock inte stod någonting om vilket
moment som skulle användas. I
servicebulletinen stod det däremot att
stor försiktighet skulle iakttagas och
bultarna skulle dras med stor försiktighet.
När du drar toppen skall du tillse att
gängorna är väl rengjorda så dom inte
kärvar. Starta med mittbulten och dra
sedan bultarna korsvis i två omgångar.
Kontrollera sedan att alla är väl dragna.
Slutmomentet efter andra dragningen på
en Silver Cloud II som har en V8 ligger
på 40 pund eller 6 kg. När det gäller
vevstaksbultarna var det lika svårt att hitta
ett rekommenderat moment. Om det
finns någon medlem som vet det exakta
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momentet ber jag får vederbörande höra
av sig.
Fråga 3
Om du har en ny eller en helt nyrenoverad
motor rekommenderas oftast en
syntetolja. Är din maskin orenoverad och
den tidigare är körd på mineralolja, bör du
inte byta till syntetolja. Syntetolja är mer
aggressiv och löser upp slagg och gamla
oljerester, vilket kan ge en motor som
slamrar i gamla inkörda lager. Om man
har en motor med hydrauliska lyftare, bör
man inte ha en för trög flytande olja. Då
slamrar / knackar lyftarna längre innan
trycket byggts upp tillräckligt och
smörjningen till vipparmsbryggan
försämras. Det blir ett onödigt slitage på
stötstänger samt vippor vid kallstarter.
I handboken till Silver Cloud I rekommenderas en så kallad ”rak” motorolja
med viskositeten SAE 30.
I detta sammanhang vill jag passa
på och informera om vårt tekniska
seminarium den 12 maj 2003. Där
kommer även en föreläsning om oljor att
hållas.
Fråga 4
När man vill konvertera en motor för att
slippa tillsätta ersättnings medel i bensinen är det ventilsätena i cylindertoppen
man intresserar sig för. I äldre gjutjärnstoppar fräser man ut och sätter in hårdare
ventilsäten .
Det är avgasventilerna som inte
klarar den bly fria bensinen. Sotpartiklar
fastnar på toppens ventilsäte och därmed
stänger inte ventilen helt. Följden blir att
ventilen blir för varm och smälter i
kanten. För att slippa detta problem sätter
man in hårdare säten (mer härdade).
Ventilerna byts ej ut utan är original. I din
Silver Cloud I motor är cylindertoppen av
aluminium och har härdade ventilsäten.
Så du ska kunna köra din motor på blyfri
22

bensin. Jag själv kör mina Cloud II
motorer ca: 7-800 mil om året och
använder inte blytillsats i bensinen. Men
som Tommy Strömberg säger: vi kör våra
bilar så lite så tillsatsmedlet är en ringa
kostnad om man är osäker.

Shadow som taxi?
Jag har nyligen skaffat mig en RollsRoyce Silver Shadow av årsmodell 1977
som jag importerat till Sverige från
England. Jag funderar på att använda den
i limousintrafik (studentkörningar,
bröllop m m). Jag skulle vilja fråga dig
om du har några tips på hur/var man
bäst försäkrar den. Det måste väl vara
någon yrkesförsäkring eller liknande antar
jag.
Stort tack på förhand XXX.
Hej XXX!
För att du ska få använda bilen i
limousintrafik, måste du genomgå
yrkestrafikprov hos Vägverket samt
inneha taxilegitimation. Bilen måste
besiktigas som taxibil. Om du inte vill ha
taxameter i bilen måste du ansöka om
dispens från detta. Installation av taxameter kostar ca 30 000 kr. Försäkring för din
bil kommer att ligga på ca 20 000 per år.
Straffsatsen om du använder bilen för
personbefordran (bröllop m.m ) mot
betalning utan ovannämnda åtgärder är
böter eller fängelse i högst ett år.
Jag tog kontakt med Anki
Dahlström på IF försäkringsbolag. Hon
meddelade att bolaget kan vägra ersätta en
skada vid otillåten personbefordran om
din bil inte är rätt försäkrad för sådan. Det
räcker med att du blir oense med dina
kunder vid en eventuell trafikolycka för att
du ska få problem.
Lycka till! Om du har fler frågor får
du gärna ringa mig.
Med vänlig hälsning Lasse

Shadow-seminrium 1

V

år engelska moderklubb har varje
år ett antal seminarier för
klubbmedlemmar. Seminarierna
är inte till för några få utvalda utan vi kan
alla efter anmälan delta i dem. Seminarierna är uppdelade efter biltyp, sålunda
finns ett för Silver Ghost och Phanom I,
ett för Phantom II och Phantom III , ett
för 20/25 och 25/30, ett för Silver
Shadow etc. Alla går av stapeln i klubbens lokaler i Pulerspury ca 10 mil norr
om London. Seminarierna är på två dagar
från lördag morgon till söndag eftermiddag. Näst sista veckan i januari år gick
årets första seminarium av stapeln och
det behandlade Silver Shadow och i detta
deltog undertecknad.
Jag har nu haft min Silver Shadow
i drygt tio år och jag har under den tiden
själv gjort ett ganska stort antal reparationer och ägnat ett avsevärt antal timmar
åt att läsa verkstadshandboken och övrig
teknisk litteratur om bilen. (Speciellt vill
jag rekommendera ”From the Shadows
Corner” av Carl West, finns att köpa på
klubbshoppen.) Jag åkte till England i
förvissning om att jag har en bra insikt i

detta redan men upputsning av kunskaperna är alltid bra.
Seminariet i England var mycket
pedagogiskt upplagt med en systematisk
genomgång av i stor sett hela bilen. Bilen
var indelad i olika funktionsblock hydraulik (fjädring, bromsar), motor, växellåda och kraftöverföring, kylsystem,
styrning, värme (luftkonditionering
karosseri) och inredning. Varje pass
började med en principgenomgång i
lektionssal och därefter var det dags att
titta på de individuella delarna, både var
de satt på bilen, hur de fungerade och
samt hur de såg ut särplockade. Klubben
har många delar i genomskuret format.
Ett pass ägnades åt den
regelbundna service som Shadows fordrar. Troligen är det så att Shadows för sin
tid är ett av de mest underhållskrävande
fordon som tillverkats, speciellt när de
kommit våra händer, alltså till oss entusiaster. Det stora problemet med oss är
att vi bara kör ett litet antal mil på sommaren och sedan står bilen resen av året,
möjligen flyttas den lite ut och in i garaget. Att göra så, vilket vi nog nästan alla
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bilar ett antal år har väl alla
upplevt fastsittande bromsar
och en nivåreglering som inte
fungerar. Den erforderliga årliga
servicen är kostsam (på verkstad), men det finns nog inget
bra alternativ.
Silver Shadow är nog
en av de bilar som väldigt ofta
missförstås till sin funktion,
även på verkstaden faktiskt.
Speciellt gäller detta hydraulsystemet för fjädring och bromsar. Detta är i och för sig inga
teoretiskt komplicerade saker,
men ofta så har den som utför justering
inte tillräckliga kunskaper om felet, om
hur en justering ska göras och vad som
ska justeras. En av instruktörerna på
kursen var Ian Rimmer, som arbetade på
Rols-Roycefabriken när Shadow konstruerades och tillverkades. Han gjorde en
mycket klargörande genomgång av
broms- och fjädringssystemet. Jag är
övertygad om att alla deltagarna förstod
hur systemen fugerade.
Vi hade en mycket givande
genomgång av motor, kraftöverföring
och transmission. Även här hade kursledaren ett stort demonstationsobjekt från
olika delar av motor, växellåda och kar-

2

gör, är förödande för en bil som konstruerats för att vara i trafik i stort sett varje
dag och rulla många mil. På lite sikt ger
det lilla användandet dålig funktionalitet
och onormalt slitage på i stort sett alla
delar av bilen utom plåten i karossen.
Rolls-Roycefabriken har föreskrivit serviceintervaller dels i form av körda kilometer och dels i form av tid. Sålunda
minst var tolfte månad ska stor service
göras, vilken bland annat innebär kontroll och justering av många mekaniska
komponenter, byte av flertalet vätskor i
bilen motorolja, kylvätska, och bromshydraulolja. Ca var 48:e månad skall alla
hydraulslangar och packningar bytas i
broms-systemet. Jag går inte
igenom skälen till detta men
jag har efter genomgången på
semi-nariet insett att detta
måste göras. Det som man
gärna vill fuska med är
bromsvätskan som är krånglig
att byta, men detta är farligt
eftersom det kan innebär att
bromsarna vid belastning kan
upphöra att fungera
(bromsvätskan kokar på grund
av värmeutvecklingen vid
skivorna). Vi som har haft våra

3
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KÖPES
Ett par kofångare till en R-R 20/25
Sports Saloon från 1932, gärna
med fästen samt en Oil Gun till
dito.
Anders Göran Ryberg
Tel 08-651 60 45, fax 08-679 55 05
eller a.g.ryberg@telia.com
dan. Även här fanns det många goda tips
att ta vara på. Nedanstående två bilder
visar dels på lösa Showdelar och dels på
att vi även fick klart fört oss var delarna är
placerade i vårda bilar. (Bild 1 och 2)
Ett annat mycket givande avsnitt
var kaross, paneler inuti bilen samt de
ständiga problemen med fönsterhissarna
och centrallåsen. Avsnittet om karossen
behandlade framförallt korrosionsproblem och vad man kan göra åt dessa.
Under avsnittet om paneler fick vi
en bra demonstration av hur man reparerar och lackar om dessa. Detta är inte alls
så svårt som man ofta föreställer sig.
De elektriska fönsterhissarna och
centrallåsen är ett kapitel för sig och det
finns ett antal problem med dessa som är
svåra att hitta, men det fel som vi ofta
föreställer oss nämligen felaktiga elmotorer och felaktiga centrallåsmagneter är
ovanligt. Felen är normalt de mekaniska
komponenterna kring dessa. På genomgångenen demonstrerades delarna i detalj.
(Bild 3)
Sammanfattningsvis så kan jag
konstatera att seminariet var mycket
givande. Jag tror att alla har mycket att
hämta från dem, från alla som bara vill
fylla på olja och kylvatten till dem som
tänkt sig att plocka ner och renovera bilen
i smådelar.
Kai Adolfsson, Haninge

Garagerensningen
fortsätter...
– listan krymper
Framfjädrar till Spirit 1992, 2 st .. 500
1 st differential till Silver Shadow
1972 ................................................. Bud
Bensinpump Shadow, renoverad 1500
Hjulmuttrar till 20-25-30 hp,
nykromade, 2 st ........................ 1 500
Ett antal signalhorn, 6-12 V, olika
kondition och priser.
Phantom I-III inre hjuldiskar, 4 st 250
Navkapslar till BMW 1600 -65,
Olds -79, pris per st ...........................50
Vindrutetorkarmotor Spirit ny ... 2 000
Huvudstrålkastare till
Duesenberg ca 1929 ny .............. 3 500
Luftfilter till Spirit, nya per st ......... 350
Bromsok fram till Spirit
i bra skick, per st .......................... 1 000
Servopumpar till Spirit
i bra skick, per st .......................... 1 000
Insugningsrör till Shadow 1972 .... 750
Riley Elf 1963 mycket fint skick Bud
Utomhuskapell till Shadow, nytt 1200
Boksamlingen , som jag har skrivit om
tidigare, säljs åt en vän till mig. Beställ
prislista. Ring mig när du har bestämt
dig för någon eller några böcker så
skickar jag per post.

Tommy Strömberg
Tel 08-759 05 05,
0705-17 18 77
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ROLLS-ROYCE & BENTLEY
Köpes & Säljes
Alla slag av reparationer, renoveringar & karossbyggen utföres. Motor- &
växellådsrenoveringar, lackering av träpaneler, sadelmakeri, förgyllning, försilvring.
10 % på delar vid reparation och service.
R-R- & Bentleydelar, nya & begagnade i stort urval.
(Priser enligt Rolls-Royce prislista)

Jan E Grynning
Pl 3188, 442 95 KUNGÄLV
Besöksadress: Vävra, väg 168 mot Marstrand
Tel 0303-22 74 13 Fax 0303-22 70 94 Mobil 0705-22 74 13

Nickel
Krom
Eloxering
Sliperi

Reparation
Svetsning
Riktning

SPECIALITET: VETERANBILAR och BÅTAR
”29 år i branschen”
Södra Hammarbyhamnen
Lumaparksvägen 15, 120 31 Stockholm
Tel 08–644 28 97, Fax 08–644 81 13
28

Distributör i Sverige:
IFC WILLCO KEMI AB
Box 74
260 35 Ödåkra
Tel: 042-20 58 20
Fax: 042-20 41 15
29

Färjestaden – Öland • Tel 0485–305 30
Ett modernt Hotel med pensionatsanda och personlig prägel.
Beläget vid brofästet mitt i Skansenparken. 35 moderna rum, lounger,
matsalar, konferensutrymmen, vinkällare – och sommartid
uppvärmd swimmingpool.
Många bra golfbanor inom räckhåll.
Skyddad parkering och om så önskas tillgång till garage.
Vi har erkänt bra kök med flera specialiteter.
Priser, menyer, bilder finner Ni på vår hemsida www.hotelskansen.com.
Eller ring till oss så sänder vi våra broschyrer.
Medlemmar i RREC erhåller 10 % i avdrag på ordinarie hotellrumspriser.
Säg till när Ni bokar.
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Vi får människor
och pengar att växa.
När vi pratar om växande är det i första
hand dig och dina pengar vi menar.
Vi ger dig obegränsade möjligheter att
utvecklas och anpassar alla lösningar efter
dina behov.
Välkommen till Skandia.
Vi får människor och pengar att växa.

Skandia
Det är här det växer.
Skandia är huvudsponsor för Svenska Golfförbundet
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UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB
Aston Martin Lagonda 1982 Vänsterstyrd lågmilare, 1 900 mil. Vit med crèmefärgat
skinn. En helt unik bil, som tillverkats för hand i endast 638 exemplar. Bilen som har all
tänkbar utrustning är något alldeles speciellt att färdas i. En bil med mycket intressant potential för framtiden.
398 000 kr
Aston Martin Virage Volante 1991 Premiärbilen från Birmingham-utställningen, den
enda i sitt slag. Röd med svart skinninredning. Bilen är i nyskick och nyservad av fabriken. En
unik och vacker cabriolet med mycket god potential för framtiden.
Bentley R-type 1953 Vinröd och svart med cognacfärgat skinn. Mycket fin bil med överväxel. Bilen som är välkänd i RREC har stor sollucka och har samtliga verktyg. En mycket
trevlig och användbar för alla tillfällen.
P.O.A.
HONDA NSX 1991 Bilkännarnas älsklingsbil, superbilarnas superbil, ja, mycket har den
kallats. En mer lättkörd och bekymmersfri superbil har förmodligen aldrig funnits. Denna
aluminiumbil, som går och ser ut som en helt ny bil, är svensksåld, röd och har svart tak.
378.000 kr
Jaguar XKR Cabriolet -01 BRG med vacker beige skinninredning. Svensksåld bil somkörts endst 800 mil. Skönhet och krft i en härlig kombination.
Maserati Royale 1988 Grafitmetallic med crèmefärgat skinn. Maseratis mest luxuösa bil,
tillverkades för hand i endast 48 exemplar. Den har Maseratis legendariska 4,9 liters V8. Ett
Fynd för Maseratiälskaren.
398 000 kr
Panther De Ville 1979 Unik handgjord bil med aluminiumkaross. Tillverkad i endast 46
exemplar. Svart med vacker röd skinninredning. Vänsterstyrd och endast körd ca. 3.500 mil.
Bilen för Dig, som uppskattar kvalitet och skönhet.
798 000 kr
Rolls Royce Phantom I Sedanca de Ville by Barker 1929 Mörkt olivfärgad med
svarta skärmar. Tidigare ägare Prinsessan Dianas familj. Härligt patinerad och mekaniskt otalrestaurerad.
£ 85 000
Visning efter överenskommelse.
Vi köper gärna Er fina bil kontant. Vi åtager oss gärna säljuppdrag.
Ring för besök. Vi finns också på www.pascocar.com. Välkommen!

Tel 0707-56 46 60, 08-756 38 30, garage 08-624 06 50.

