
SWEDISH SECTION

Nr 2 Juli 2003



2

Ordförande
Försäkringsfrågor, rally
Leif Svensson
Mossbergsvägen 10, 311 93 Långås
Tel 0346-943 02, 0705-90 03 90
E-post leif.svensson@rejlers.se

Vice ordförande
Miljöutskott
Bengt Löthner
Vegavägen 45, 184 50 Åkersberga
Tel 08-540 232 02

Sekreterare
Barbro Hideström
Emtenäs Eggby, 532 92 Axvall
Tel 0511-635 35
E-post barbro.051163535@telia.com

Kassör
Matrikel
Marita Heimroth
Box 45, 432 21 Varberg
Tel 0340-374 75, 0703-31 31 32
Postgiro R-REC 495 29 27-4
Bankgiro 5965-7528

Ledamot
Klubbtidning, annonser
Anders Göran Ryberg
Pipersgatan 29, 112 28 Stockholm
Tel 08-651 60 45
E-post a.g.ryberg@telia.com

Suppleanter
Kai Adolfsson
Nordqvists väg 6, 136 49 Haninge
Tel 08-745 48 78, arb 08-713 17 13
E-post kai.k.adolfsson@telia.com

Per Martinson
Aspnäsvägen 6, 7 tr, 177 37 Järfälla
Tel 08-580 372 06
E-post permartin.martinson@telia.com

Klubbshop
Siv Hellzén
Djursholmsvägen 45, 183 52 Täby
Tel 08-756 13 91

Svenska sektionen på internet
www.rrec.co.uk

* * *

Svenska sektionens styrelse

Omslagsbild
Silver Ghost Springfield 1923 Piccadilly Roadster
Ägare: Kjell Andersson
Foto: Johnny Häggström

Redaktionskommitté

Redaktör
Anders Göran Ryberg 08-651 60 45

a.g.ryberg@telia.com

Redigering och layout
Hans G Karlsson 019-13 99 98

hans.g.karlsson@swipnet.se
Per Martinson 08-580 372 06

permartin.martinson@telia.com



3

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 september/oktober 2003

Manusstopp 31 augusti 2003

Redaktören
har
ordet

En lång och skön vår samt en
 likaledes skön försommar har
 förflutit sedan ni erhöll del av

förra numret av detta alster under vilken
tid ni säkerligen vid åtskilliga tillfällen
ägnat de rullande klenoderna omfattande
uppmärksamhet, något som givetvis
även gällt mig själv.

Utöver detta har jag inom ramen
för vår verksamhet tillsammans med ett
stort antal glada och trevliga medlemmar
bevistat Tommy Strömbergs eminenta
garageträff i Saltsjöbaden utanför Stock-
holm, vid vilken garageträff jag dess-
utom kunde konstatera att Tommy
Strömbergs föredömligt stora och rym-
liga garage med stor sannolikhet har den
vackraste utsikten i hela landet. Vidare har

jag givetvis tillsammans med familjen
bevistat vårt trevliga årsmöte i Kungälv
utanför Göteborg där vår medlem Håkan
Johansson lät oss disponera densammes
hotell Fars Hatt, där såväl ypperlig kost
som likaledes ypperligt logi tillhanda-
hölls, till vad kom att hotellet var beläget
i synnerligen vackra omgivningar och
med en strålande utsikt över Bohus
fästning. Synnerligen förnäma var även de
arrangemang som anordnades av rally-
kommittén mot vilka vi alla som deltog
känner stor tacksamhet till följd av det
omfattande arbete och den stora omsorg
som låg bakom detta trevliga och välpla-
nerade evenemang.

Personligen råkade jag ut för några
milt uttryckt irriterande incidenter såväl i
samband med den planerade nedfärden
som vid hemfärden från Göteborg, enär
jag vid den planerade nedfärden till stor
förvåning kunde konstatera att Spiriten
för första gången sedan jag förvärvade
densamma icke startade, vilket problem
jag först misstänkte hänförde sig till
tändningen, vilken misstanke efter en
snabb kontroll i stället skulle övergå till
bränsleinsprutningen.

Efter att i ett milt uttryckt stressat
tillstånd varit nödsakad att hissa upp
bilen för att därefter med hjälp av en till
batteriets pluspol kopplad startkabel
kontrollera bensinpumpens funktion
kunde jag konstatera att felet var hän-
förligt antingen till bensinpumpsreläet,
de säkerhetsanordningar som installerats
till förhindrande av att bränslepumpen
fortsätter att gå efter det att motorn
stannat, exempelvis vid en kollision, ett
kabelbrott eller en banal glappkontakt.
Enär bränslepumpsreläet på just den
årsmodell jag innehar inte har märkts ut
och då jag följaktligen inte hade någon
aning var det var beläget fann jag ingen
annan utväg än att per telefon kontakta
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Trevlig
stämning på
garageträff
hos Tommy.
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Rohdins Automobilservice AB i Troll-
hättan och den därstädes verksamme
fordonselektrikern Christer Larsson,
vilken såväl sakkunnigt, snabbt som
effektivt lyckades analysera såväl reläets
placering som förmedla ytterligare värde-
full information som jag skulle kunna ha
nytta av i anledning av det inträffade.
Innan jag emellertid lät nedmontera
panelen på höger sida i bagageutrymmet
bakom vilken reläet är placerat fann jag
mig frestad att återigen försöka starta
bilen, vilket till min stora förvåning lycka-
des med påföljd att jag tillsammans med
familjen kunde genomföra resan till års-
mötet i Göteborg, dock avsevärt förse-
nad, under vilket årsmöte Spiriten funge-
rade lika utmärkt som vanligt.

Vid hemfärden från Göteborg
stannade vi till utanför ett värdshus i
Lidköping invid en Statoil-mack efter
vilket värdshusbesök samma problem än
en gång uppenbarade sig med påföljd att
jag raskt nödgades besöka Statoil-macken
för att där låna såväl en garagedomkraft
som pallbockar för förnyad kontroll av
bensinpumpen, vilken vid kontrollen

fungerade utmärkt. I anledning av att
bensinpumpsreläet uppenbarligen inte
slog till, fann jag mig nödsakad att först
uttömma det milt uttryckt väl fyllda
bagageutrymmet för att därefter avlägsna
innerpanelen för att kunna bedöma vilket
av de två reläerna innanför panelen som
var hänförligt till bensinpumpen, vilket
vid en snabb kontroll av kabelfärgen
bakom säkringen till bensinpumpen
kunde analyseras. Efter en test av själva
reläet med hjälp av den multimeter jag av
en ren tillfällighet tagit med mig kunde
jag vidare konstatera att detsamma funge-
rade väl liksom strömförsörjningen i
övrigt, varför frågan uppkom om det var
möjligt att bygla över reläfunktionen på
sådant sätt att bensinpumpen gick konti-
nuerligt så fort centralströmbrytaren var
påslagen utan att något övrigt skadades,
något jag efter ett telefonsamtal från
Anders Rohdin personligen fick bekräftat
gick bra. Denne hade den stora vänlig-
heten att ringa upp mig efter att jag i
nödens stund hade sökt honom.

Efter detta besked skyndade jag
mig återigen raskt in till Statoil för att hos
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EVENEMANGSKALENDER

Tisdagslunch Väst (Johan Arnell, 0530-107 43) Sista tisdagen varje månad
Sparrerally Anmälan senast 8 augusti, se annons! 23 augusti kl 10
Roslagspicknick 16 augusti kl 10:30
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

föreståndaren låna två stycken tjocka gem
med vilka jag lät bygla över reläet, varefter
bilen raskt startade igen för en av såväl
min hårt prövade hustru, vår likaledes
hårt prövade unga dotter som av mig
själv efterlängtad hemfärd, vilken dess-
utom efter några timmar tydligt klargjort
att hon tappat allt intresse för såväl my-
ror, flugor som skalbaggar utanför värds-
huset.

I detta sammanhang vill jag
därför framföra ett synnerligen varmt tack
för den berömvärda och sakkunniga
service jag erhöll del av från såväl Christer
Larsson som Anders Rohdin vid
Rohdins Automobilservice AB, utan vars
hjälp jag och familjen vare sig kunnat ta
oss till eller hem från Göteborg.

Till förhindrande av liknande
situationer i framtiden kommer nu några
gem av grövre kaliber att ingå såsom
oundgängligen nödiga element i verk-
tygslådan.

Efter en hastig genomgång av
akten för inkomna artiklar har jag åter
kunnat konstatera att densamma nu är
helt tom, varför jag än en gång finner mig
nödsakad att vädja till era artikelskrivar-
talanger till möjliggörande av nästkom-

mande nummer, vilka artiklar givetvis
såväl varmt som tacksamt kommer att
emottagas för publicering för allas vår
trevnad.

I detta sammanhang ber jag
givetvis även att få framföra mitt varma
tack för det fortsatta förtroende som
visats mig vid årsmötet, vilket med stor
sannolikhet kommer att leda till att
undertecknad under ovannämnda rubrik
även fortsättningsvis kommer att plåga er
med sina innehållslösa och till synes änd-
lösa meningar utan skiljetecken, säkerli-
gen till måttlig glädje för många.

Avslutningsvis vill jag även denna
gång framföra mitt varma tack till de
artikelförfattare vars artiklar förutan detta
nummer inte blivit till samt till Hans G
Karlsson och Per Martinson för det arbe-
te de nedlagt med detta nummer, nu
inom ramen för vår nybildade redak-
tionskommitté, till vad kommer ett
likaledes varmt tack till Marianne och
Tommy Strömberg för deras tunga och
otacksamma men oundgängligen nöd-
vändiga arbete med distributionen av
denna bulletin.

Anders Göran Ryberg
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Bästa medlemmar !

Så har vi då haft vårt Västrally, där
 även årsmötet gick av stapeln.
 Evenemanget samlade 37 fordon

varav ett från Finland. Glädjande var att
se ett antal nya ansikten och jag hoppas ni
alla fann er väl tillrätta i gänget. Väder-
gudarna bjöd lite blandat och kylslaget
väder, men ett strålande solsken på
söndagen.

Resultatet av årsmötesförhand-
lingarna kunde ni läsa om i årsmötes-
protokollet, som distribuerades för ett
tag sedan. Jag vill här ändå passa på att
från styrelsen tacka för att vi fått förnyat
förtroende för ytterligare en mandat-
period. Sedan vill vi passa på att tacka
avgående Johan Arnell för hans tid i
styrelsen som suppleant. För deras
insatser i valberedningen vill vi tacka
Clifford Hellzén, Kjell Hideström och
Kjell Lind. Samtidigt vill vi hälsa Per
Martinson välkommen i styrelsen som
suppleant. Tillsammans med Hans G
Karlsson kommer han att fortsätta att
hjälpa vår redaktör med framställandet av
bulletinen. Välkomna är också till Carl
Lagercrantz och Kurt Möller som är den
nya valberedningen.

I samband med årsmötet så
utdelade styrelsen ett Hedersdiplom till
Tommy Strömberg med följande
motivering: ”För att på ett utomordentligt
sätt ha bidragit till förverkligandet av klubbens
ändamål och dess löpande verksamhet samt till

anordnandet av en mängd trevliga arrangemang
och till många goda idéer i och för klubben och
dess medlemmar”. Styrelsen tackar Tommy
och hoppas att utmärkelsen även sporrar
er andra att ge styrelsen lite uppslag, vad
ni önskar och tycker om saker och ting.
För det är ju i första hand era tankar och
idéer som vi i styrelsen skall försöka
hjälpa till att genomföra, inte bara våra
egna.

I mitten på mars månad hölls den
årliga ”Club Conference” på klubbhuset i
England. Årets Conference hade ett något
annorlunda upplägg i förhållande till
tidigare år, då det huvudsakligen
präglades av information från Richard
Shaw (Ombudsman), Paul Farnill och Ian
Rimmer angående World Tour 2004,
Derek Harris om Websidan, Adrian
Hallmark på Bentley Motors Ltd i Crewe
om deras investeringar och reservdelshåll-
ningen till våra äldre bilar. Dr Tim
Leverton och Mark Djordjevic på Rolls-
Royce Motor Cars Ltd i Goodwood som
informerade om uppförandet av nya
fabriken och hur produktionen skall gå
till. Man informerade även om hur den
nya Rolls-Royce Phantom skapats och hur
man verkligen lagt manken till att slå vakt
om historien, myterna, exklusiviteten och
kvalitén. Bland det som var mest givande
var nog att få höra designchefen Mark
Djordjevic berätta om hur formerna till
Rolls-Royce Phantom tagits fram. Hur
man rekapitulerat designhistorien och
plockat linjer från framförallt Phantom II
och Silver Cloud. När jag först såg bilen
på bild tyckte jag inte det var någon vacker
syn, ”tung, klumpig och en enorm
front”. I verkligheten blev det något helt
annat, då fick man med alla dimensio-
nerna och kunde se rundningar, veck och
linjer. En mycket stor och imponerande
bil. Mer om Conferencen finns att läsa i
maj/juni Bulletinen nr 258.

Ordförandens
anteckningar
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Vidare från moderklubben finns
att rapportera att Jane Pedler tagit över
ordförandeskapet efter Eri Heilijgers. Ett
sorgligt besked är att vår vice President
Brian Bilton-Sanderson har gått bort.

Närmast bland de trevliga
aktiviteterna står Finska sektionens
Nordic Rally, 1-4 augusti som går i östra
Finland. Därefter kommer Bengt
Löthners Roslagspicknick den 16 augusti
(inbjudningar gick ut med förra
utskicket). Den 23 augusti arrangerar Kjell
Lind Sparre Rallyt, en tur med besök på
”Gårdarna Runt Sjön”, se inbjudan i
detta utskick.

Vi funderar just nu för fullt på
hur upplägget för vår klubbresa till
England och Annual Rally nästa år skall

se ut då ju Rolls-Royce som bekant har
100-års jubileum. Vi vill gärna redan nu
höra ifrån er som är intresserade att åka
med, så vi får en indikation på hur många
vi kan tänkas bli och om ni har några
särskilda önskemål. Ring till mig eller
Göran.

Inbetalningskorten för det nya
medlemsåret 2003/2004 gick ut för en tid
sedan, vilket jag hoppas att ni har tagit till
er. Det är mycket tacksamt om ni inte drar
på betalningen allt för länge.

Avslutningsvis tillönskas ni en
skön sommar med många trevliga
utfärder.

Kör försiktigt!
Leif

RREC Svenska sektionens styrelse 2003
Från vänster Per Martinson (nyvald suppleant), Anders Göran Ryberg, Marita
Heimroth, Leif Svensson, Barbro Hideström och Bengt Löthner.

Foto: Johnny Häggström
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Västrallyt och årsmötet 2003

Den 23-25 maj var det så åter
 dags att träffas för det stora
 Svenska evenemanget.
Vädret kunde varit bättre

men det var det tyvärr inte. Sådant är ju,
som vi vet, svårt att tima in. Anslutning-
en var dessvärre inte den allra bästa och
kanske detta beroende av att många hade
rätt långt att åka. Vi saknade därför rally-
rävar som Bernt Apell, Hans Gehlin m fl.

För min egen del kändes det litet
ensamt att åka från Saltsjöbaden till
Göteborg. Hustrun Marianne hade just
genomgått en ögonoperation och före-
drog hemmets stillhet. Emellertid hade
jag tur och fick till färdkamrat den trygge
och även för dagen ensamme Lars-Peter
Larsson från Eskilstuna. Meningen var
att vi skulle färdas i hans mycket fina
Corniche fixed head. Tyvärr drabbades
denna av samma fel som min drop head
haft de senaste åren, nämligen att broms-

pedalen går ner i golvet utan att bilen
saktar farten. Lars-Peter är inte lika van
vid detta som jag och vågade ej åka iväg
med detta fel. Nu blev det så att jag fick ta
fram min fixed head coupé från 1967 då
den gamla trogna 25-30hp knäckt en
stötstång straxt före avfärd. Men nu nog
med egna problem och vidare i Väst-
rallyts aktiviteter.

Med åren har det blivit allt mer
krävande att vara ansvarig arrangör för
dessa årsmöten med tillkommande
rallyn. Som deltagare gläds man givetvis
åt att programmet är välvalt och omväx-
lande. De som i år lagt ner ett gediget
arbete i detta avseende är Kjell Lind, Stig
Nyberg, Johan Arnell, Håkan Johansson,
Lars Wass och Svante Runberger. De är
alla värda en varm gratulation till ett strå-
lande trevligt genomfört rally. Att man
valt hotellet Fars hatt var en lyckträff ur
många synpunkter. Förutom att priserna
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Modell av
Götheborg III.
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Inbjudan
till

Sparre-rallyt

”Gårdarna Runt Sjön”
Lördagen den 23 augusti

Till minne av vår byggds mest kända författarinna Birgit Th Sparre firas i år 100-
årsjubileum. Med detta som tema bjuder vi in RREC att köra ”Gårdarna runt sjön”.

Vi kommer att besöka alla Birgit Th Sparres gårdar från hennes Herrgårdsserie.
Högagärde, Sjörred, Åsundsholm, Torpa (där en jubileumsutställning pågår) och
slutligen Hofsnäs. Flera av dessa Herrgårdar är privatbostäder och visas vanligtvis
inte för allmänheten, så passa på ett unikt tillfälle att uppleva dessa härliga miljöer.

Vi samlas hos oss på Stora Skottek, vid sjön Åsunden 3 km söder om Ulricehamn,
lördagen den 23 augusti kl 10 00. Härifrån åker vi vårt rally om ca 4 mil och avslutningen
sker ca kl 18 00 på Hofsnäs.

Kostnaden för hela arrangemanget ca 380,-/person i detta ingår: 2 måltider, entréer
och guider. Dvs det enda som tillkommer är bensin.
Om någon skulle önska övernattning så finns möjlighet till detta i intill-liggande
Skotteksgården.
Betalning vid ankomsten.Reservation för ev mindre justeringar.

Vi behöver Er anmälan senast 8 augusti på telefon 0321 416 08 alt
kjell_lind@ swipnet.se

Välkomna till en trevlig Rolls-Royce
Bentley dag i trakten kring sjön Åsunden.

Anette & Kjell Lind
Stora Skottek

Bild: Hasse Erikson
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var sponsrade av dess hälftendelägare,
Håkan Johansson, visade det sig inne-
hålla hög rumsstandard och ett kök av
mycket hög klass. En gammal klyscha
som jag ofta använder när jag beskriver
vår verksamhet är: ”det är viktigare vad vi får
att äta än hur vi kommit till platsen för vårt
möte”. Den buffé som dukats upp på fre-
dagskvällen var magnifik och i form av ett
stort gående bord med allt av läckerheter.
Själva årsmötet var förlagt till lördag efter-
middag efter enträgen vädjan av många
som ej kan vara  lediga under fredagen.

Programmet på lördagen var väl-
valt och utomordentligt intressant. Vi
började med ett besök och visning av det
aktuella projektet Götheborg III, Ostin-
diefararen. Detta fartygsbygge var ur alla
synpunkter stort. Anders Westfält berät-
tade om fartygets öde allt sedan det vid
återkomsten från Kina förliste utanför
Göteborg. Där fick fartyget ligga ända
fram till en decemberdag 1984 då en dy-
kare från Marinarkeologiska Sällskapet
upptäckte det som fanns kvar av fartyget.
Genom det salta vatten som finns utan-
för Göteborg upplöstes fartyget och de

små rester som återstod räckte ej att åter-
skapa ett nytt skepp av. I stället bildades
en organisation för att bygga ett nytt
Götheborg. Det blev en trogen kopia av
originalet vad utseendet beträffar. Emel-
lertid har det nya fartyget utrustats med
modern säkerhet och med hjälpmotorer
för att kunna användas i vår moderna tid.
Detta arbete har pågått under de senaste
tio åren på varvet Terra Nova i skuggan
av Eriksbergs jättelika bockkran. Vad som
orsakade förlisningen vet man ej med
säkerhet men troligt är att Götheborg var
större och mer svårmanövrerat än de
mindre  ostindiefararna. Det hade troli-
gen ett större djupgående än vad om-
bordvarande lots räknat med. Mycket av
lasten kunde dock bärgas genom att far-
tyget låg på relativt grunt vatten. Den
totala förlusten för Svenska Ostindiska
Kompaniet lär inte ha blivit fullt så
katastrofal. På 1800-talet togs ytterligare
flera ton ostindiskt porslin upp och
kunde försäljas, i början av 1900 talet
fortsatte man med att bärga ca 3 000
porslinsföremål innan fartyget föll i
glömska fram till 1993 då man påbörjade

Ostindiskt
porslin som
hämtats från
den förlista
Götheborg II.
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16 augusti
Nu är det dags att göra en anteckning i almanackan inför årets

stora begivenhet, nämligen:

ROSLAGSPICKNICK
För första gången samlas vi denna soliga och varma dag i det riktiga Roslagen.
Nämligen i hjärtat av Norrtälje. Klockan 10:30 träffas vi vid PREEM-
Stationen. Den ligger alldeles  efter första trafiksignalen, på höger sida vid
infarten av Norrtälje. Vägen till Norrtälje från Stockholm kan företagas på
olika vägar om så önskas. En effektiv men tråkig väg är motorvägen. En
något längre men betydligt roligare väg är kustvägen genom Åkersberga.

Efter samlingen skall vi färdas genom Norrtälje ett litet stycke, där vi viker av
till en gård, där de denna vackra dag kommer att skörda och tröska en åker
på ett gammaldags sätt. Gamla jordbruksredskap, traktorer och mycket annat
kommer vi att få se.

När vi har tröttnat på detta skall vi strax bege oss ett litet stycke till en annan
gård där ägaren, Kjell Sandkvist, har byggt upp en autentisk Esso-bensinstation
från förr. Här kommer den medhavda picknickkorgen troligen väl till pass.
OBS! GLÖM INTE DEN.

Efter detta styr vi så ut mot Väddö och anländer trettio minuter senare till
Kista Hembygdsgård. Den är ursprungligen från 1493, men i dess nuvarande
utseende härstammar gården från 1600/1700-talet. Vi kommer att ha tillträde
till gårdens inre, med möbler och inredning som det såg ut när
Hembygdsföreningen tog över på 40-talet. Jag kan garantera att det är mycket
sevärt.

OBS!  Medtag en smärre summa för ev. inträde till Esso-macken
och 20:-/pers. till Hembygdsföreningen. Samt välfylld picknickkorg.

Väl mött, och kör försiktigt!
Eva & Bengt
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projektet att återskapa Götheborg. Detta
har hitintills kostat omkring 300 milj och
finansierats genom museiverksamheten
med visningarna samt genom företag och
enskilda donationer. Måtten på detta
jättefartyg är imponerande, 41 x 11 m och
med bogspröt 59 m. Segelyta ca 2 000 m2

fördelat på 12 segel. Deplacement 1 150
ton, besättning ca 80 man varav 50 elever.
Fart med hjälpmotorer (Volvo 2 x 550
bhp) 8 knop.

Efter en trivsam lunch på ett
redan sjösatt fartyg Viking promenerade
vi den korta vägen till Göteborgsoperan.
Vår aktive och kunnige medlem Johan
Arnell hade ordnat så vi fick se denna
gigantiska byggnad från dess insida. En
söt och kunnig guide visade oss alla ut-
rymmen som en publik aldrig får se. Vem
kunde ana att ett sådant jättejobb ligger
bakom varje föreställning man ser under
bara ett par tre timmar. För att få full
kontroll på alla detaljer sker produktio-
nen helt på egen hand. Från smidesverk-
stad, snickeri, målning, rekvisita, kuliss-
tillverkning, syateljéer, replokaler för dans
och musik. Inte trodde man att bortemot
1 000 personer finns inom operans väg-
gar. Johan själv berättade om hur organi-

sationen fungerar och hur man kan kalla
in ersättare vid manfall och på ca. sex tim-
mar ha en ny artist på scenen som kan
rollen, har rätt storlek på kläderna och är
kunnig med text och musik även om
han/hon hittats någonstans i Europa.
Själva operan kan ta emot en publik av ca.
1 000 som i tre rader överblickar scenen.
Vi hade turen att se en del av en repeti-
tion av någon form av rockopera där
regissör, ljud och ljus testades. Vad Du
som publik ser är endast en mycket liten
del av allt som krävs i en uppsättning. Till
detta kommer givetvis ett stort antal
musiker som med hjälp av dirigent,
arrangör och kompositör, ljudtekniker m
fl som alla bidrar till den förställning som
Du ser på scenen. Man kanske skulle
nämna något om vädret denna helg. Nej
föresten jag tror jag låtsas som det regnar.
Detta till trots hade en del pålitliga tagit
fram finbilen. En som absolut måste
nämnas är Kjell Andersson som vädret
till trots tagit ut sin underbart vackra
Silver Ghost Springfield 1923 Piccadilly
Roadster. Varför har vi ej Concours
d’Elegance numer? De som renoverat
eller köpt en vacker automobil bör belö-
nas när de deltar i ett evenemang. Vi har

Ankomst i regn till Fars Hatt i Kungälv. Foto: Tommy Strömberg
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en teknisk kommitté som skulle kunna
lansera idéer om hur detta skulle genom-
föras. Själv har jag vid ett flertal tillfällen
ordnat med att publiken får rösta fram
vackraste, charmigaste o s v automobil
eller hela ekipage.

Vad som efter dessa trevliga, och
synnerligen välordnade lördagsaktiviteter
återstod var vårt årsmöte och vår gala-
middag på Hotell Fars Hatt. Från års-
mötet har Du vid det här laget redan fått
protokoll. Någon vidare kommentar kan
vi därför hoppa över. Vad gäller galamid-
dagen var denna del av mötet en klar
höjdpunkt. Vår krogvärd Håkan Johans-
son har god smak ej blott att välja trevlig
miljö utan även en välkomponerad me-
nue. Förrätten var en sandwich med
gubbröra. Varmrätten en stekt rimmad
lax med färskpotatis. Till desserten utde-

lades priser från frågetävling som vi klurat
på under lunchen. Prisbordet var mycket
välfyllt och räckte till priser åt alla deltaga-
re. De tre som var smartast var i tur och
ordning: 1:a Leif Svensson, 2:a Kjell An-
dersson och 3:a Kjell Lind. På god väg att
bli en tradition är den Finska baren under
värdskap av Johnny Häggström som
öppnade redan under fredagskvällen. För
Dig som ej vet är Johnny ordförande i
den Finska Sektionen av RREC men även
en av de pålitligaste besökarna i våra
svenska evenemang och medlem i vår
sektion. Den finska baren fyller på sitt
lager med förfriskningar under färjeresan
från Helsingfors.

Söndagens program gällde besök
på Bohus Fästning. Man kunde se det
mesta av denna ruin från hotellfönstret.
Troligen var visningen här av Drottning

Galamiddag i matsalen på Fars Hatt. Foto: Johnny Häggström
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Blanka mycket intressant men föredrog
jag att spara henne och fästningen till ett
kommande besök. Vi hade ju faktiskt fått
en hel del information om Bohus m m
vid middagsbordet på lördagskvällen.

Som avrundning vill jag rikta ett
varmt tack till den mycket nitiska rallyled-

ningen och till Johnny som år efter år
ställer upp som barmästare utan någon
som helst egen vinning och som bereder
oss oförglömliga stunder intill sin stora
baklucka.

Tommy

Rolls Royce
Silver Shadow
1970

Säljes p g a dödsfall.
Pris 210 000 kr.

Tel. 0708-72 14 30

Lyxig & Toppskick!
Champagnefärgad

6 000 mil

Håkan Wolffs
Rolls-Royce
25/30 Wraith
1938.

FOTO: JOHNNY HÄGGSTRÖM
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Tack!
Till våra sponsorer framför Rolls-Royce Enthusiasts’ Club, Swedish
Section, ett stort och varmt tack för uppskattat stöd i olika former
till vårt Västrally.

Autoexperten, Göteborg
Auto Collection, Billdal

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Göteborg & Co - Evenemang

Göteborgs Kex, Kungälv
Göteborgs Konserthus med Göteborgs

Symfoniker
Göteborgs Konstmuseum

HBA Fordonsteknik, Stockholm/Västervik
Hotell Fars Hatt, Kungälv

IFC Willco Kemi AB, Ödåkra
K G Knutsson, Stockholm

Liseberg, Göteborg
Nordea Bank, Göteborg

Nordstans Köpcentrum, Göteborg
Riksbyggen, Göteborg

A Rohdins Automobilservice, Trollhättan
Universeum, Göteborg
Volvomuseet, Göteborg
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Årets resa till 
I föregående nummer av vår Bulletin

 kunde Du läsa om en planerad resa
 till R-REC Annual Rally på Towcester

Racecourse i närheten av Northampton.
Tyvärr blev det ej så många som hörsam-
made denna inbjudan och vi blev ej mer
än tre ekipage som deltog. Måhända
sparar man till nästa år som ju är jubile-
umsåret vi väntat på. Rolls-Royce fyller
nämligen 100 år då och det lär bli något
alldeles extra ur många synpunkter.

Emellertid blev vi en liten tapper
skara som bestod av den pålitlige Bernt
Apell med coodriver Arnold Storm från
Tärnsjö resp Gävle. De övriga var Dan
Sverneborn från Göteborg, Johan Larson
från Strängnäs och sist jag själv i egenskap
av sjävpåtagen reseledare. I Towcester
anslöt även Kjell Andersson. Resans
första träffpunkt blev Dans trivsamma
gård på Torslanda. Vi blev mycket väl
mottagna och fick en strålande middag

med Dans familj. Jag hade fått i uppdrag
att sälja en fint renoverad Bentley R-type
1953 och avtalat med Bonhams Auk-
tionsfirma om detta uppdrag i samband
med R-REC årsrally i Towcester.

Till England kan man komma
med färja från Göteborg och landar då i
New Castle eller i Harwich. Till den senare
kommer man efter att ha åkt över 30 mil
genom Danmark till Esbjerg. En gång i
världen gick färjan mellan Göteborg och
Tilbury Docks i London. Det var tider
det. I Danmark åt vi en god lunch och
fick nästan lämna Bernt kvar att diska av
kostnaden då inga kreditkort, SEK eller
Pund dög. Emellertid löste sig allt och
Bernt fick fortsätta resan mot Esbjerg.
Sjöresan blev lugn och med god mat och
utvilade åkte vi så iland i England där vi
satte kurs på Towcester och The Annual
Rally. Detta måste vara den bästa årstiden
att åka med bil i England. Landskapet är

KjellAndersson vid sin vackra
och just nyrenoverade 20Hp
utanför Cross Road B&B i
Weedon.
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grönt och vackert och temperaturen per-
fekt (även utan A/C). Trafiken är kraftig
och man förvånas över hur få Morris
Minor eller hundkojor av den äldre typen
man möter. Överhuvudtaget möter man
mycket få äldre automobiler. Vi hade
emellertid stiftat bekantskap med ett
gäng MG-entusiaster (ca 20) som var
med på färjan och skulle till Silverstone
för att köra sönder sina små pärlor.
Under resan genom England dök dessa
upp då och då. Silverstone ligger ju nära
Towcester så vi följde samma spår.
Natur-ligtvis åkte vi fel ett par gånger
beroende på vägomläggningar men det
hör ju även till våra resor. Efter att ha
lämnat Bent-leyn hos Bonhams tog vi in
på Cross Road hotel i Weedon där vi
tidigare år bott. Hög klass och bra matsal.
Här träf-fade vi Kjell Andersson som
kommit över för att hämta upp sin
underbara 20Hp 1924 en tourer av D H
Leyshon-James. En mycket ovanlig

karossmakare som endast byggt ett litet
antal Rolls-Royce.

Så blev det då lördag och evene-
manget i Towcester tog sin början med
att alla aktörerna flyttat in på området.
Många hade naturligtvis kommit under
fredagen och en oändlig rad av tält fanns
på området. De allra flesta med anknyt-
ning till vårt märke fanns på plats. Såväl
Rolls-Royce Motors som Jack Barclay
visade den nya Phantom. En bra beskriv-
ning av utseendet kunde vi läsa i den
engelska bulletinen där det stod ”den ser
ut som något mellan en Shadow och en
tegelsten”. Det låg en hel del i det men
efter att ha sett den ett antal gånger och så
att säga fått lite perspektiv måste erkännas
att den är PAMPIG. Den har en detalj
man aldrig tidigare sett nämligen ett fack
för paraply på kortsidan av bakdörren
som öppnas bakåt av bekvämlighetskäl.
Man fick intryck av att mängden av begag-
nade delar minskat medan nytillverkat
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Nya Phantom med plats för
paraply i dörrgaveln.

sa till England
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ökat. Tänk om det börjar bli ont om
äldre delar. I mitt tycke den mest impo-
nerande bilen var en 8 liters Bentley som
ställdes ut hos P & A Wood. En renove-
ring som måste kostat mångmiljonbe-
lopp. För övrigt åtgick lördagen att prata
sig varm för den fina Bentley R- typen
som skulle utauktioneras senare på efter-
middagen. Under fredagskvällen ordna-
des med en speciell mottagning för
utställare och VIPs med vin, öl och
snacks. Mycket trivsamt och roligt att
träffa såväl gamla som nyvunna vänner.
Auktionen innehöll såväl delar, automo-
bilia som bilar. En Bentley Turbo R -97
gick för SEK 725 000. En Shadow -79 för
SEK 160 000 och en 20-25hp för SEK
145 000. Således ganska moderata priser.
Bentleyn inbringade ett för tiden mycket
bra pris och ägaren blev mycket nöjd. I de
övriga arrangemangen ingick som alltid
en Concours i ett stort antal klasser. Om
dessa och dess pristagare kommer Du att
kunna läsa i den engelska Bulletinen vad
det lider. Där får du dessutom fina färg-
bilder på vinande Rolls och Bentleys.
Vädret under denna helg var omväxlande
och för årstiden svalt tack och lov. Den
enda riktigt kraftiga regnskuren kom just

under den pågående prisutdelningen för
Concoursen. Bernt Apells coodriver
Arnold Storm fick massor av applåder för
att ej med en rörelse låta sig påverkas av
vattenmassorna. Han bara satt kvar där
han satt. Ska vi gissa att det samlats 1 500
Rolls-Royce och Bentley under denna
träff. Troligen samlar man sig till 2004 då
det är 100-årsjubileum och då säkert det
dubbla antalet deltagare kommer. Skall vi
även hoppas att fler från vår Swedish
Section kommer att deltaga då. Vad som
nu återstod var först ett besök hos Healey
Brothers som numer består av endast en
broder, nämligen Eric Healey. En mer
hjälpsam och mångkunnig person får
man leta efter. Han klarar av det allra
mesta och skaffar fram delar som många
andra går bet på även som tillverkar
paneler till flertalet modeller. Efter detta
besök tittade vi in till den fantastiska
firman P & A Wood som tveklöst är en
av de främsta renoverarna i världen. Den
ordning och organisation som råder här
saknar ord. I verkstaden och utställning-
en finns säkerligen långt över 100 objekt
vilka alla slutar som concoursvinnare på
något rally om de så vill.

Dan
Sverneborns
vackra Silver
Cloud III i
Towcester.
Bakom ser vi
Bernt Apell
sticka ut
huvudet.
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Då Kjell Andersson var rädd om
sin nyrenoverade 20hp tog han det lugna
och vi sammanstrålade framemot kvällen
på ett trivsamt hotell i Clacton-on-Sea
som heter Travel Inn. Mycket trevligt och
kan varmt rekommenderas. Vi hade en
dag över innan färjan skulle gå och ägna-
de denna åt en rundtur i Kjells öppna
20hp. Kusten här påminde mycket om ex
Brighton med pirar och massor av pen-
sionat. En underbar tur i avspänd takt,
trevligt sällskap och urfint väder. Dan
som är stor djurvän fick även tillfälle att
leka med en ankfamilj. Ankmamman
reagerade emellertid kraftigt då Dan tog
upp en av ungarna för att klappa den. En
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Annie och Eri Heilijgers, den senare i känd
halmhatt vid Annual Rally i Towcester.

verkligen rörande gest av mamman. Så
fortsatte då färden hemåt och ombord på
den väntande färjan. Vi hade nu bytt ut
Johan Larson mot Kjell Andersson. Vi
saknade givetvis Johan men Kjell trösta-
de oss bra. Han avvek senare i Ålborg och
på sista färjan var vi endast fem. I Aal-
borg sökte vi för övrigt kontakt med vår
vän sedan tidigare, den jovialiske Rolls-
meken m m Palle Winter, men med klent
resultat. Håll i Dig Palle, vi återkommer.
Väl i Göteborg återstod då endast ca 60
mil hem. Bernt som är ung och just ny-
bliven pensionär rattade oss fint genom
landet och i Strängnäs bytte jag till min
tvådörrars fixed head vilken tog mig hem
i nästan ett huj. Trött men glad väckte jag
min Marianne med frukost. Klockan 11
var jag åter på tennisbanan för en timmes
tennis. Ännu ett stort minne att lägga till
livets arkiv var nu avslutat.

Tommy

En funktionär visar vägen för Concoursvinnande Silver Ghost Lndon-Edinburgh.

FOTO: TOMMY STRÖMBERG
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M in vän och Bugatti-broder
Lennart   Haajanen har givit
ut en bok, Illustrated
  Dictionary  of  Automobile

Body Styles. Boken är ett uppslagsverk
innehållande alla tänkbara karosstyper
från A till Ö. Alla karosstyper från Roi
des Belges till Minivans beskrivs. Har ni
förresten tänkt på att samma karosstyp i
många fall har olika benämning beroende
på vilket bilmärke den sitter på eller vilket
land eller världsdel bilen kommer ifrån?

Lennart har lagt ned ett mycket
omfattande arbete bland annat om
karosstypernas ursprung från hästvagnar
och framåt. Han lånade också ett antal
böcker från min omfattande samling av
RR- och Bentley-litteratur, så jag är säker
på att de allra flesta karosstyper som har

funnits på RR och Bentley finns
representerade.

Våra bilar tillhör ju som bekant de
som allra mest fått individuella karosser
och jag anser därför att detta uppslags-
verk är mycket värdefullt för oss RR- och
Bentley-entusiaster. Mycket användbar
vid identifiering av olika karosserier. Väl
värt att rekommendera!

Boken är utgiven på engelska och
kan beställas från S L Books, Andra
Långgatan 5, 413 03 Göteborg, tel 031-
701 63 24, fax 031-701 63 74. Det svenska
priset är i skrivande stund inte fastställt
men det amerikanska förlaget som är
utgivare har ett pris på 35 dollar.

Kjell Lind, Ulricehamn

Bokanmälan
Illustrated Dictionary of  Automobile Body Styles
av Lennart W Haajanen
med förord av Karl Ludvigsen
Cirka 130 bilder, bibliografi, index, 176 sidor
ISBN 0-7864-1276-3

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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Hört, sett och hänt

Vid vårt enkla garagemöte i
Saltsjöbaden förekom en liten
frågetävling. Kanske är den
refererad på annat ställe med

pristagare och annat. En rolig detalj var
emellertid att vår, sedan många år, med-
lem i R-REC Olle Ljungström dök upp
strax efter att de flesta redan farit hem.
Han fick då ett frågeformulär mest på
skoj. Han fyllde i det i all hast och även en
gissning på utslagsfrågan hur mycket vårt
stora järnbord vägde. Frågorna var i mitt
tycke mycket svåra och således avpassade
för en mycket kunnig skara. Jag trodde
knappt mina ögon när jag läste hans
noteringar. Samtliga svar exakt rätt och
viktgissningen på kilot korrekt. Otroligt
är det enda man kan säga.

Tommy

Föregående Bulletin hade på sidan
14 två små fel. Bilden föreställer
en Silver Wraith konverterad till
lastbil som ägs av vår medlem

Ingemar Liljegren och som vi kunde se
på hans museum i Molkom. Den lär vara
till salu.

Fel nummer två: Damen längst ner till
höger är John Häggströms rara mor som
heter Aune (inte Anne) skålande med
fotografen.

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

Otroligt men sant ... Kanske en bagatell ...

Tack för att du
har betalat in

medlemsavgiften!
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Tekniska  hörnan
För tekniska frågor: lars.o.a@swipnet.se

alt. Lasse Amarald, Buskudden 4, 185 94 Vaxholm

Lasse Andersson
Samordnare, Tekniska kommittén

Fråga

När jag hämtade min Bently Mulsanne
Turbo efter service, fick jag frågan om
man alltid måste lägga växelväljaren i läge
I innan den driver i läge D. Det hade jag
aldrig upplevt tidigare så jag frågade vad
som hänt. Men de visste inte.

Så min fråga är vad som har hänt
med växelväljaren. När jag har startat och
lägger den i läge D sker ingen drivning.
Först när jag lägger i I läget kopplas väx-
eln in, det blir ett litet ryck i bilen. Är det
kontaktfel i växelväljaren eller kan det vara
något allvarligt fel på gång?

Svar

Efter att jag läst din fråga ringde jag till
Lars Hanbring på Norrorts Bil o Van-ser-
vice. Han svarade att det troligaste felet är
o-ringen som ska täta vid oljefiltret. Den
saknas eller sitter inte riktigt på plats. Det
gör att oljetrycket inte byggs upp när du
lägger i D-läget första gången. Oljemäng-
den kan också vara felaktig i lådan.

Lasse

Det här gäller Rolls-Royce Silver Wraith
och Silver Dawn samt chassimässigt
likartade Bentley Mark VI och R-type.

Det är vanligt – alltför vanligt! –
att bakvagnen på nämnda bilar ligger
markant lågt över mark och orsakerna kan
vara flera. Det kan vara brustna fjäderblad
eller bara nedsuttna, trötta av ålder och
slitage. Några av oss som haft detta
problem har låtit smida om sina blad,
men bilen brukar så småningom sjunka
ner igen.

Efter flera års funderingar har jag
nu förstått hur ett uppspännande extra
fjäderblad, ett på var sida av bilen, bör
vara skapt. Till skillnad mot de ordinarie
skall de nya ligga ovanpå bakaxeln och
förstås se annorlunda ut så att befintlig
läderinklädnad klarar sig. Skulle dessa
”Peters blad” göra bilen alltför styv, kan
man nog plocka bort ett av de ordinarie
fjäderbladen.

Hur se de då ut, mina extrablad?
Den hemligheten avslöjar jag inte än –
men det kommer! Kanske gör jag en
variant för Silver Cloud-generationens
chassi.

Peter Gavel, 016–34 41 40

Allvarligt fel i
växelväljaren?

Nedsutten
bak
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Växellådsseminariet den 11 maj

Söndagen 11 maj hade klubbens
 tekniska kommitté med Lars
 Andersson i spetsen anordnat en
 teknisk dag. Dagen behandlade

två mycket angelägna ämnen nämligen
automatväxellådor och oljor (smörjning).

Lars Hanbring  från Norrots Bil-
och Van-service gjorde en mycket intres-
sant genomgång av våra RR-automatlå-
dor, vilka aldrig har funnits. RR har aldrig
tillverkat några automatlådor utan på sin
höjd modifierat inköpta växellådor från
General Motors. Det finns i princip två
typer, en äldre fyrstegad som användes
mellan 1950 och 1966, därefter kom den

trestegade Hydramatic som monterades
mellan 1967 och 1990.

Lars gick igenom de vanligaste fel
på våra växellådor med tonvikt på hur
växellådan beter sig när den inte fungerar
som den ska. Ett vanligt fel är att det är
för långa lagerhållningstider på reserv-
delar. Reservdelar till automatiska växel-
lådor är färskvaror och skall behandlas
som sådana. Detta gäller speciellt gummi-
detaljer i första hand tätningar.  På bilden
nedan ser ni från vänster band, packning-
ar och lamellkopplingar. I bakgrunden
finns en oljekonverter.

Lyckad teknisk dag
i Stockholm

Band,
packningar
och
lamellkopp-
lingar.

FO
TO

: K
AJ

 A
D

O
LF

SS
O

N



24

2

Oljan i växellådan bör bytas var
annat år (hur många av er har gjort det ?).
Dexron III skall fyllas på som ny olja
oavsett vad som anges i instruktions-
boken. Dexron III täcker alla äldre oljor
och är bättre.

En stor varningsflagga restes för
tätningsmedel till automatlådor. Använd
aldrig sådana eftersom de kan vålla skador
på växellådan. Detta gäller även dem som
GM rekommenderar.

Nicklas Hägerstam från Svenska
Shell gjorde en mycket intressant genom-
gång av egenskaperna hos olika
smörjmedel.

Vi fick klart för oss att motoroljan
är nog så viktig för motorn, då den är till
för att minska friktion och slitage, leda
bort värme, minska korrosion, ta bort
och förhindra beläggningar, täta kolv
mot cylinder samt överföra kraft i vaäxel-
lådor. Det säger sig själv att olika motor-
oljor uppfyller detta i varierande grad.
Multigradeoljor är de som bäst uppfyller
kra-ven, och då i första hand de syntetiska
oljorna.

Växellådan kräver inte mycket ser-
vice. I den äldre som har två band så kan
dessa behöva justeras. Hydramatic har ett
band som inte behöver justeras En
mycket viktig beståndsdel på en automat-
växellåda är oljeklylaren, vilken på våra
bilar är placerad under den vanliga kyla-
ren. Om den är igensatt så blir oljan för
varm och då kan växellådan fungera dåligt
och till och med ta skada.

När det gäller hållbarheten på en
automatlåda så gäller att den inte slits när
man kör på högsta växeln. Detta beror på
att växellådan då har kopplat samman in
och utgående axel och då utför växellådan
inget. Varje ned och uppväxling sliter på
växellådan.

Valiga fel på automatväxellådor är
internt läckage så att band och skivkopp-
lingar inte låser. Det få till följd dålig och
ryckig växling.

Konvertern (oljekopplingen med
skovelhjul) kan om den har gått sönder
renoveras. Detta är avsevärt billigare än att
byta hela växellådan. På bilden nedan
beskriver Lasse konvertern.
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Lasse
beskriver
konvertern.
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Garagerensningen
fortsätter...
 – listan krymper

Framfjädrar till Spirit 1992, 2 st .. 500
1 st differential till Silver Shadow
1972 ............................................... 3 500
Bensinpump Shadow, renoverad 1500
Hjulmuttrar till 20-25-30 hp,
nykromade, 2 st ........................ 1 500
Några signalhorn, 6-12 V, olika
kondition och priser.
Phantom I-III inre hjuldiskar, 4 st 250
Navkapslar till 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
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 1 000
Elsiktrutor 1930-talet, per st .......... 500
Hulmuttrar 20-25-30hp,
nyskick, per st ................................... 750
Batterilåda Phantom I eller II ........ 350
Kopplingsbelägg 20-25hp, nya ... 1 500
Boksamlingen , som jag har skrivit om
tidigare, säljs åt en vän. När Du
bestämt Dig för någon eller några
böcker så ring mig så skickar jag per
post.

Tommy Strömberg
Tel 08-759 05 05,

0705-17 18 77

Detta skall inte tas alltför bokstav-
ligt eftersom även syntetiska oljor till sin
huvuddel består av mineralolja, men in-
blandning av syntetämnen. Det som vari-
erar mellan syntetisk och delsyntetisk olja
är mängden syntetiska ämnen.

För våra bilar som körs så lite så är
det viktigaste inte vilken olja vi har i mo-
torn, utan att vi byter den varje höst in-
nan vi ställer in bilen för vintern. Olje-
bytet skall gå till på följande sätt: Kör
motorn ordenligt varm så att allt kon-
densvatten ångar bort, tappa ur oljan och
fyll på ny olja. Starta inte motorn någon
mer gång utan låt bilen stå till våren. Star-
tas motorn så kommer nytt kondensvat-
ten att ligga i motorn under hela vintern.

För växellådor och bakaxlar så
skall oljorna vara av EP-typ. Det är viktigt
att detta följs eftersom de oljorna har
andra egenskaper än motorolja.

En fråga kom från auditoriet om
det går att byta ut broms- hydrauloljan
RR363 i Silver Shadow  mot silikonolja,
vilken inte har egenskapen att dra år sig
vatten och dessutom inte skador lacken.
Svaret på frågan är att det går bra att an-
vända silikonolja istället för RR363. Men
ett utbyte löser inte problemet med vat-
ten i hydrauloljan. Alla bromssystem
inklusive Silver Shadows drar in vatten,
och silikonoljan blandar sig inte, vilket
gör att vattnet ligger löst i bromssyste-
met och förvärrar rostskadorna och kok-
egenskperna, möjligen löser silkonoljan
probemet med lackskador. Således funde-
rar ni på silkonolja i hydraulsystemet så
måste även den bytas varje år, och då är
det ingen poäng bara mycket dyrare.

Avsluningsvis ett stort tack Lasse
för att du ordnade detta. Det ger förnyat
förtroende till arrangemang av fler
tekniska dagar.

Kai Adolfsson, Haninge
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NORRORTS BIL & VANSERVICE AB
Renovering av växellådor och converters

08-564 720 10

AB Dalsjöfors Bil & Kaross, Eino Nuorimá
önskar gamla som nya kunder välkomna
att ringa och boka tid för renoviering och
service.

Tel 033 - 27 05 12     -     Fax 033 - 27 15 25
E-mail einonuorimaa@hotmail.com
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Nickel Reparation
Krom Svetsning
Eloxering Riktning
Sliperi

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

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
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Distributör i Sverige:

IFC WILLCO KEMI AB
Box 74

260 35 Ödåkra
Tel: 042-20 58 20
Fax: 042-20 41 15
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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.

Det är här det växer.

Skandia är huvudsponsor för Svenska Golfförbundet

Skandia
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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 poten-
tial 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 Turbo R 1989 En svensksåld bil med känd historia. Grafitgrå med mörkblått
vackert skinn. Nyservad och i ett mycket trevligt skick. P.O.A.

Bentley R-type 1953 Vinröd och svart med cognacfärgat skinn. Mycket fin bil med över-
växel. Bilen som är välkänd i RREC har stor sollucka och har samtliga verktyg. En mycket
trevlig och användbar för alla tillfällen. P.O.A.

Ferrari Mondial 3,2i 1985 Röd med vackert beige skinninredning. Denna eftertraktade
2+2-sitsiga Ferrari 3,2i är specialutrustad med el-taklucka och aircodition. Bilen har gått
3300 mil och är sannolikt Sveriges finaste. Servad med full dokumentation. 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. Svensksåld,
röd med svart tak är denna aluminiumbil, som går och ser ut som en helt ny bil..

378.000 kr

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 otal-
restaurerad. £ 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.

UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB


