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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

Nästa nummer ...
utkommer i december 2004

Manusstopp 15 november 2004

Redaktionskommittén förbehåller sig
rätten att ändra och stryka i artiklar och
insändare.

Efter en fantastisk vår samt en
härligt intensiv klubbsommar
 börjar hösten alltmer göra sig

påmind. Hösten är ju för många av oss
en alldeles speciell årstid under vilken den
färgsprakande naturen visar en fantastisk
variation till vad kommer att denna årstid
ofta bjuder oss möjligheter till underbara
utflykter i våra klenoder.

Hösten innebär givetvis även ett
nytt nummer av vår bulletin, vilken såväl
jag som övriga redaktionskommittén
hoppas skall skänka er smula glädje och
ljus i tillvaron, nu när kvällarna blir allt
längre.

Hösten är även en tid då man som
entusiast så sakteliga börjar förbereda
klenodernas vintervila med de praktiska
bestyr som därmed brukar följa.

Själv sitter jag i skrivande stund
med träningsvärk i såväl ben som rygg
efter att under ett antal timmar såväl
suttit som legat i Spiritens bagagelucka
för byte av de två ackumulatorer vilka
svarar för bakfjädringens funktion, vilka
ackumulatorer tyvärr avgav sin sista suck
under vår fantastiska jubileumsresa till
England, med en så gott som helt stum
bakvagn som följd, vilket i sin tur kom
att leda till avsevärt mindre komfort för
baksätespassagerarna.

Detta förhållande kom tydligt till
uttryck vid nerfärden till Esbjerg i Dan-
mark under vilken nedfärd min kära
hustru framförde klagomål på att hon till
följd av den stumma bakvagnen kände
sig sjösjuk redan innan den väntade båt-
färden, vilken kritik, av min kära hustrus
blick att döma, tyvärr inte lät sig avfärdas
med min glada kommentar att bilfärden
därigenom kunde tjäna som nyttig öv-
ning inför vad som eventuellt var att
vänta.

Efter bytet av ackumulatorerna
samt efter luftning av systemet kunde jag
till min stora glädje konstatera att såväl
ansträngningen som den därmed sam-
manhängande träningsverken varit väl
värda mödan, enär den ursprungliga
komforten nu helt kommit att återställas.

Den återvunna komforten vad
bakfjädringen beträffar i kombination
med det däck- och fälgbyte som blev
följden av vår ärade medlem Tor Rug-
sveens iakttagelse att Spiritens bakvagn
drog något snett till följd av en skev
bakfälg har i det närmaste givit mig en ny
klenod att omåttligt njuta av.

Redaktören
har
ordet
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Till följd av ett antal mer eller
mindre stora projekt hänförliga till Spiri-
ten har jag tyvärr varit förhindrad att
arbeta vidare med 20/25:an i någon stör-
re omfattning, vars trädetaljer dock i hu-
vudsak avmonterats för iordningsställ-
ande, varför klenoden såsom såväl dörr-,
golv- som panellös ser något ynklig ut i
sin prakt. Avmontering av trädetaljerna
har tyvärr även fått följden att hemmet
återigen börjat fyllas med bildelar till min
kära hustrus högst begränsade glädje,
vilken nu med kraft understrukit att inte
ens en skruv längre får plats under sängen
i sovrummet till följd av alla delar som
där förvaras, varför några ytterligare till-
skott för förvaring dästsädes inte emot-
ses.

Inte ens mina uppmuntrande ord
att min kära hustru i svåra stunder skulle
kunna ta fram och med glädje i hjärtat
beundra alla de delar vår ärade medlem
Willy Mattsen vid Södra Förnicklingen
AB sedan en längre tid återställt till dess
forna glans synes ändra hennes inställ-
ning, särskilt inte då densamma vid några
tillfällen i samband med bäddning och
städning råkat få några av klenodens
kromdetaljer över fötterna. Att min kära
hustru i samband därmed erbjudits till-
fälle att avnjuta och glädjas åt ett perfekt
kromarbete, vilket enligt redaktörens
uppfattning borde väga synnerligen tungt
i förhållande till ett litet ynka blåmärke på
en tå vid något enstaka tillfälle, har tyvärr
inte fått densamma att ändra inställning.

Såsom jag tidigare omnämnt
dignar redaktören tyvärr under petimä-
terns ok, vilket inte minst gäller valet av
verktyg. Efter förvärvet av 20/25:an upp-
dagades raskt att de gamla verktygssats-
erna hänförliga till millimeter och tum
inte längre var gångbara, enär huvuddelen
av klenodens gängor var att hänföra till

BSF, British Standard Fine, med påföljd
att även hylsor och blocknycklar till denna
gängtyp kom att införskaffas, varvid
märket föll på det tyska Gedore, vars
produktion av verktyg hänförlig till
denna gängtyp nu synes ha upphört.
Efter genomgång av manualer hänförliga
till 20/25:an fann jag raskt att en stor del
av de gängor som där nyttjats, bland
annat vad kopplingsdetaljer beträffar, var
att hänföra till BA, British Association,
vilket i sin tur nödvändiggjorde inköp av
en ny uppsättning såväl hylsor som
blocknycklar, vilka dock visade sig relativt
svåra att finna på marknaden, enär
efterfrågan knappast torde vara en
tillverkare övermäktig.

Efter visst sökande har jag dock
till min stora glädje funnit att den tyska
verktygstillverkaren ELORA-Werkzeug-
fabrik GmbH i Remscheid fortfarande
tillverkar såväl verktyg för BSF- som BA-
gängor, vilken verktygstillverkare hugade
spekulanter kan vända sig till. Enär
någon återförsäljare inte finns i Sverige
erbjöds jag själv möjligheten att handla
direkt från fabriken till ett fördelaktigt
pris. Adress och telefonnummer finns på
bolagets hemsida www.elora.de.

Efter dessa korta rader har jag nu
för avsikt att raskt bege mig ut i den
härliga höstkvällen, varför jag avslut-
ningsvis ber att få framföra mitt
synnerligen varma tack dels till artikel-
författarna i denna Bulletin, till de övriga
medlemmar i vår redaktionskommitté,
Hans G Karlsson och Per Martinson
samt till Marianne och Tommy Ström-
berg för deras så förtjänstfulla arbete med
distributionen av densamma.

Anders Göran Ryberg
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Bästa medlemmar!

Höstdagjämningen är passerad
och höstens vackra färger breder
 ut sig, dagarna blir kortare och

även en och annan frostnatt har det varit.
Styrelsearbetet har som vanligt

haft sin gång och en stor mängd frågor
har avhandlats. Den stora mängden eve-
nemang och aktiviteter har gjort arbetet
extra intensivt de senaste månaderna för
att vi ska hinna ifatt. Extraarbetet är dock
en lätt börda med tanke på hur trevligt vi
haft tillsammans då vi träffats. Tråkigt
nog har Barbro Hideström begärt sitt
entledigande från sekreterarposten. Den-
na begäran har styrelsen med tungt hjärta
bifallit. I samband härmed vill jag därför
både å mina och styrelsens vägnar fram-
föra ett varmt tack till Barbro för allt det
arbete hon under årens lopp nedlagt till
allas vårt bästa. Arbetet måste dock gå

vidare och till ny sekreterare har utsetts
Anders Göran Ryberg. Denne har dess-
utom i ett svagt ögonblick lovat stanna
kvar som redaktör.

Det stora glädjeämnet just nu är
minnet av alla de trevliga aktiviteter som
har förevarit under året. Näst sist i raden
var Marita och Hans Heimroths trevliga
Västträff med besök på Svedinos Bil-
och Flygmuseum i Ugglarp samt besök
på Radiostationen i Grimeton som
numera finns med på UNESCO:s världs-
arvslista och sist var det den gemytliga
garageträffen hos Siv och Clifford
Hellzén. Clifford låter för övrigt meddela
att karossen nu är på väg till lackering. Bra
jobbat!

Närmast bland aktiviteterna står
nu julborden i väst den 11/12 och i öst
den 4/12. SE INBJUDNINGARNA I
DENNA BULLETIN!

Nästa år kanske inte blir riktigt lika
hektiskt som detta stora jubileumsår
men det vankas givetvis andra höjdpunk-
ter.

Barbro och Kjell Hideström håller
på för fullt med förberedelserna inför
kommande årsmöte vilket säkert kom-
mer att bli jättetrevligt.

Staffan Lennström och Göte
Norén planerar för fullt ett Slottsrally i

>>>

EVENEMANGSKALENDER
Tisdagslunch Väst Sista tisdagen varje månad kl 12
Park Bar & Restaurant, Radisson SAS Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn,
Göteborg. Upplysningar Jan Möller (tel 031-87 40 10 eller 0705-87 40 10).

Jullunch Öst - Se också inbjudan på sidan 12.
Skärgårdskrogen, Saltsjöbaden Lördagen den 4 december kl 14 prick

Jullunch Väst - Se också inbjudan på sidan 23.
VÄST, Hällsnäs konferensanläggning Lördagen den 11 december kl 14

Ordförandens
anteckningar
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Skåne som säkert också kommer att bli
jättetrevligt.

Bengt Löhtner har tänkt ordna en
Roslagspicknick och  Marita och Hans
Heimroth funderar på en ny  Västträff, så
visst finns glädjande nog en hel del trev-
liga aktiviteter inplanerade redan nu.

Evenemangskalendern är på inga
sätt full så Ni som har idéer och uppslag
är hjärtligt välkomna att höra av er till
någon i styrelsen så vi kan hjälpa er att
iscensätta dem.

Vidare kan meddelas att alla lotter
avseende Crew-resan nu sålts. Dragning
kommer att förrättas med det snaraste
och resultatet kommer att meddelas både
personligen och i nästa Bulletin.

Avslutningsvis tillönskas en fort-
satt trevlig höst.

Kör försiktigt !

Leif

>>> Fredagen den 4 juni vaknade vi i
strålande sol och med lite spänning
i luften. Vi skulle ju fara den långa

vägen till Dalarna och årets RREC-träff.
Vår RR, GUB 16 av 1934 års modell, firar
ju jubileum i år, så vår resa sker med en
pigg 70-åring. Vi bestämde oss för att
köra nerkabbat trots att luften var lite
kylig. Så bar det då iväg med start 06.30.
Med farten ca 70 km/tim beräknade vi en
restid på sex timmar inklusive raster,
vilket stämde bra, för vi var i Falun 11.45.
I Falun blev vi väl mottagna av Rallykom-
mittén och hälsade glatt på övriga del-
tagare. Vi ser ju inte varandra så ofta, i
regel bara en gång om året, så det är extra
kul att ses. Lunchen avåts på restaurangen
i anslutning till mötesplatsen vid Falu
Koppargruva, Sveriges tolfte världsarv.

I programmet ingick en guidad tur
i gruvan. Vi delades i mindre grupper och
med hiss kom vi ner till en jättesal, där vi
informerades om arbetarnas oerhört
hårda och riskfyllda arbete under flera
generationer. Man eldade i berget så att

2004 års RREC-årsmöte med rally

Under äppelträden i Greens trädgård, Tällberg FOTO: A G RYBERG
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det bildades sprickor, och berget bröts
med kil och slägga för att komma åt
kopparmalmen. Hela berget är fullt av
gångar som minner om flydda tiders
hårda arbete.

Det var skönt att komma upp i
solen igen och fortsätta färden mot
Tällberg där vi skulle bo i två nätter. En
vackrare plats än denna får man leta efter.
Green Hotell ligger på en höjd med
många små härbren omkring, flera måla-
de med Falu rödfärg som sig bör. Man
har en vidunderlig utsikt över Siljan. På
kvällen, efter årsmötet, välkomnades vi
med en utsökt buffé. Senare i den fina
försommarkvällen var det dags att ta en
sväng och titta på alla våra vackra bilar.
Som vanligt öppnades den ”Finska
baren” till stor glädje för oss. Tack för
god öl, John!

Lördag morgon, frukost så klart
och därefter skulle vi åka Siljan runt. Vi
blev tilldelade en lunchkorg som skulle
delas på fyra, sedan var det avfärd. Först
for vi till utsiktstornet i Siljansnäs. Hela
Siljan med omnejd sågs därifrån och det
var fantastiskt. Vi fortsatte runt sjön
genom pittoreska byar mot Mora och
guidad tur i Anders Zorns hem och

Zornmuseet. Mycket trevligt! I parken vid
museet intogs lunchen tillsammans med
K-G Giertz och Bo Leijonberg. Vi hade
också fått den traditionella rallyuppgiften
att grubbla över. Det blev som vanligt
stort huvudbry.

Färden fortsatte och vädret var på
vår sida. Vi bara njöt i lagom fart i vacker
natur med dofter och fågelkvitter. Vid
sådana tillfällen är det ”kanon” att ha en
cabriolet.

Vi stannade till i Nusnäs för att se
tillverkningen av Dalahästar. Allt sker för
hand och i ett rasande tempo. Vi fick
presenter, damerna en solskärm och herr-
arna en keps med en dalahäst på. En liten
tävling i pilkastning hanns också med,
där priset vanns i damklassen av Siv
Hellzén. Hon fick en dalahäst i RR-färg-
erna svart och silver, som framtagits för
detta tillfälle. Några extra exemplar fanns
för inköp.

Tillbaka på hotellet fick vi någon
timmes vila innan det var dags för kväl-
lens begivenheter. Två bussar väntade på
oss för att frakta oss till kvällens höjd-
punkt, First Night of the Proms, en
musikfest med publiken i centrum. Vi
fick uppleva en svensk variant på engelska

Vacker vy, vackert väder
och vackra bilar i
Sljansnäs.

FO
TO

: H
G

K
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Last Night of the Proms med skämt och
galna upptåg varvat med folkmusik av
fem spelmanslag från Dalarna, klassisk
musik och opera. Dala Simfoniettan spe-
lade och solist var Maria Fontosh, sopran
och som gästartist, Dana Dragomir på
panflöjt. Föreställningen var en fantastisk
upplevelse som vi sent skall glömma.

Middagen serverades efter konser-
ten i Dalhallas restaurang i gemytlig sam-
varo. Vandringspriset vanns i år av Lars
Amarald. Grattis!

Ganska trötta efter en underbar
dag kom vi tillbaka till hotellet och det
var inte svårt att  somna.

Vi avstod besöket i Sundborn och
Carl Larsons hem på söndagen och ställ-
de färden mot Skaraborg direkt efter fru-
kosten.

Eftersom det var Svenska Flag-
gans Dag vajade den blågula fanan på
varje stång i Dalarna, så  vi flaggade vår
bil och drog söderut.

Årets arrangemang, med turen
runt Siljan och övriga arrangemang, var

>>>

Solnedgång vid Siljan

FO
TO

: H
G

K

Vid Anders
Zorn-museet

FO
TO

: A
 G

 R
YB

ER
G
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Vi som varit med länge i Swedish Section
minns kanske hur undertecknad retats
med Clifford Hellzén och hans renove-
ring av 20-25hp GWE48. Vi hade på den
tiden en utdragen pennfäktning i vår
bulletin. Tidvis var vi ganska elaka mot
varandra men såhär i efterhand kan man
väl erkänna att allt detta var bara på skoj. I
varje fall skall jag erkänna att Clifford och
hans Siv hör till mina bästa vänner och vi
har alltid mycket roligt när vi träffas.

Nu var det alltså dags för den,
sedan decennier, efterlängtade garageträf-
fen då vi skulle få se vad Clifford uträttat
under alla dessa år. Dagen till ära hade Siv
till kaffet bakat de mest förträffliga bullar
och Clifford dammat av och rullat ut sitt
chassi i det tveksamma solljuset. Om det
nu tagit en omåttligt lång tid att renovera
fick detta sin förklaring då man såg resul-
tatet så här långt. Ett strålande arbete där

inte kunnandet eller noggrannheten fat-
tats i någon del. På ett föredömligt sätt
hade Clifford bl a spikat upp samtliga
detaljer på väggen där de var ordentligt
märkta. Detta är naturligtvis rätta sättet
att gå till väga för att lättare veta vart de
olika grejerna hör. Chassiet är i stort sett
klart och tål verkligen att tittas på i sina
minsta sömmar och man anar att denna
20-25hp kommer att synas på våra träffar
från och med år 2005. Karossen i form av
Barker Saloon är i det närmaste klar för
lackering och blir troligen svart över
mörkblått. Vi hade även nöjet att såväl se
som och kanske framförallt höra hans
kompressormatade MG (kan det vara en
J2?). Det ljud denna lilla racermaskin
producerar får en att tänka på forna tiders
bantävlingar på Brooklands och andra
platser. Såväl Siv som Clifford kör denna
bil mycket aktivt och har bl a deltagit i
Gärdesloppet ett antal år med gott resul-
tat. Personligen förstår jag att dessa två
bilar kompletterar varandra mycket bra. I
MG:n finns körglädje i rikt mått och i
Kolisen en förnämlig elegans i överflöd.

Att träffar av detta fina slag ej
händer så ofta förstod man på den kraf-
tiga anslutningen av RREC-medlemmar.
Kanske saknade man kvinnor och barn
men tekniken rådde ju denna dag och fick
väl en och annan hustru att stanna hem-
ma med andra väl så viktiga uppgifter.
Den mest långväga var säkert Dan
Sverneborn från Torslanda som sedan ett
par veckor tillbaka är ägare till en mycket
fin Bentley Continental vid sidan av sin
S1.

Tack snälla Siv och Clifford för
denna fantastiska dag. Skulle vi inom
klubben kunna utdela ett renoverings-
pris, vet i varje fall jag, vem som tveklöst
skulle premieras.

Tommy

en av de bättre RREC-träffarna vi deltagit
i. Trots att vi fick vara med om så mycket,
var det aldrig någon stress. Vi tackar rally-
kommittén, ingen nämnd och ingen
glömd, för ett väl genomfört rally. Efter-
som det är vi som står som ansvariga för
2005 års årsmöte i Skaraborg har vi tagit
till oss en hel del av Ert upplägg.

Tack för en minnesvärd och fan-
tastisk veckända!

Barbro och Kjell Hideström

>>>

Clifford
har äntligen
slagit till
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Bentley 4/6½ L ”Speed
Six” från 1931.

Garageträff
i Trollhättan
Det brukar sägas att en gång är ingen
gång, två gånger är en vana och tre gånger
är tradition. I år var det tredje gången
som det bjöds till garageträff hos
Rohdins Automobilservice AB i Trollhät-
tan den 10 och 11 september. Det har
alltså blivit tradition kan vi konstatera.
Och det är en mycket angenäm tradition.
Företaget har ökat sin verksamhet och
under det senaste året har personalen
ökat från tolv till sjutton anställda.

Det fanns en stor mängd salu-
och kundbilar att beskåda. I år var antalet
cirka 80. Rolls-Royce fanns i olika model-
ler från 1929 till 1985 och Bentley från
1931 till1991. Bland andra märken kan
nämnas en Mercede-Benz 300 D från
1958, och en Ferrari 365 GT 4 från 1974
och en Daimler Super V8 från 1999.
Bland salubilarna fanns både sådana som
krävde renovering och de där renovering-
en var slutförd.

Det var intressant att återse den
Lagonda från 1938 som för tre år sedan
var isärplockad i sina minsta bestånds-

delar. Den var tyvärr inte till salu men vi
får glädja oss åt att den, som tidigare
hade en amerikansk ägare, nu har fått en
svensk.

Bland övriga intressanta bilar
kan nämnas Rolls-Royce Silver Wraith
Sedanca de Ville med kaross av H J
Mulliner 1951. Detta är i särklass den
vackraste designen från Mulliner. Endast
fjorton exemplar byggdes varav fem
vänsterstyrda som denna. Bilen beställdes
ursprungligen till Fjärran Östern men
hamnade på grund av den tilltänkte äga-
rens problem i Canada. Nuvarande ägare
köpte den 1994 och den var då i bruks-
skick. Bilen har renoverats grundligt av
Rohdins. Chassit har blästrats och målats
i svart epoxyfärg. Karossen har lackerats i
svart och maroonrött sedan det tagits isär
och gjorts plåtrent och alla kromdetaljer
har renoverats. All mekanik har setts
över. Sätena fram har fått nytt svart läder
och baksätet har klätts i ny beige West of
England Cloth med röda sömmar. Alla
träpaneler har renoverats och lackats med
sedvanliga 50(!) lager lack. Mattor och
takklädsel är nya i beige färg. Även motor-
rum och bagageutrymme har renoverats.
I bilen finns fungerande rörradio. Vid ett
par långresor i England har bilen visat sig
följa väl med i trafikrytmen.
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Av Bentleymodellerna tilldrog
sig den ytterst eleganta 4/6½ L ”Speed
Six” från 1931 vårt intresse. Den är en av
de allra sista bilarna som byggdes av W O
Bentley. Bilen var från början en fyraliters
med saloonkarosseri från Mulliner men
fick senare en 6½-liters ”Speed Six”-mo-
tor och den nuvarande mycket eleganta
karossen. Bilen hittades av nuvarande
ägare i Sydafrika 1990 och under sin tid i
Sverige har den använts mycket sparsamt.
År 1931 vann Bentley Le Mans för femte
gången med en bil av den här modellen.

Bland all ögonfägnad återfann
vi också en tidigare bekantskap nämligen
Bentley Derby eller rättare Bentley 3½/
4½ L Tourer av Vanden Plas från 1933/
37. Den skymtar till vänster på bilden
med Silver Wraith ovan.

De två föregående åren har gara-
geträffen hållits i oktober under ganska
ogynnsamt väder. Vi kunde hoppas på
att vädret de här dagarna i september i år
skulle vara gynnsammare men så var inte
fallet. Men all omtanke allt ifrån Jonas
Rohdin och Andreas Öhlin, som anvisa-
de parkeringsplatser, till värdinnor som
bokade in våra aktiviteter, kunniga guider
som engagerat berättade om alla intres-
santa objekt, mekaniker som noggrant
testade våra egna fordon och personalen
som försåg oss med god mat och dryck
och inte minst Anders Rohdin själv
värmde oss genom att på olika sätt ta väl
hand om oss och svara på alla våra frågor.
Att garageträffen i Trollhättan nu har
blivit en tradition värmer också. Detta är
ett utmärkt tillfälle för dem som går i

Rolls-Royce Silver Wraith
Sedanca de Ville med
kaross av H J Mulliner
1951.

FO
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AV

ID
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Lagonda 1938, V12, 180
hk, tillverkad 1936–39 i 150
exemplar. Konstruerad av
W O Bentley sedan han
hade lämnat Rolls-Royce.
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Julbord på Skärgårdskrogen i
Saltsjöbaden

Säkerligen är det minst 10 år sedan vi första gången träffades för att aväta
det fina och prisvärda julbordet i Saltsjöbaden. Boka redan nu:

LÖRDAGEN DEN 4 DECEMBER Kl 14:00 prick.

Enligt traditionen blir det trivsam samvaro, ett dignande julbord samt
troligen en lika dum tävling som tidigare år. Du måste emellertid an-mäla
hur många deltagare ni blir och det senast den 26 november per telefon
08–759 05 05. Priset är sedan långt tillbaka oförändrat kr 250 för de stora
och 50 för de små (under 7 år). Varmt välkommen önskar Tommy
Strömberg för dagen med tomteluva i stället för halmhatt.

Vägbeskrivning: Från Stockholm åker Du Värmdöleden mot Nacka.
Efter ca 3 km tar Du höger mot Saltsjöbaden. Efter ca 5 km passerar Du
ljussignaler och Statoilmack; lägg Dig då i vänsterfil och kör mot
Saltsjöbadens Sjukhus. Efter en liten raksträcka på ca 500 m tar Du åt
vänster över järnvägen sedan direkt höger, efter farthinder åt vänster och
sedan höger. Du bör nu vara på Vikingavä-gen. Åk uppför backen och
ner på andra sidan. Parkeringen ligger på höger sida och krogen på
vänster. Kör du trots denna noggranna beskrivning bort Dig så kan Du
ringa 0705–17 18 77 så får Du mer hjälp.

inköpstankar eller funderar på att byta bil
att provköra olika modeller och skaffa sig
erfarenheter om dem genom att tala med
personalen och andra besökare.

Beskrivningen av omnämnda bilar bygger på
företagets katalogtext.

Text: HGK
Foto: HGK och David Lilja
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Till salu
Exklusiva och vackra rariteter:

Rolls-Royce och Bentley originalbroschyrer,
bl a från Georg Wessmans samling

Har beslutat mig för att sälja följande unika broschyrer/trycksaker:

RR Silver Spirit & Bentley Mulsanne 1981 Silver Höjd 30 × bredd
21 cm
Rolls-Royce Corniche 1981(?) Guld 30 × 21 cm
Rolls-Royce 1984(?) RR-front med lady Blå/svart 32 × 29 cm
Rolls-Royce 1985(?) RR-front med lady Blå/svart 32 × 29 cm
Rolls-Royce 1986 RR-front med lady Silver 32 × 29 cm
50 Years at Crewe Svart/orange 1988 30 × 21 cm
Rolls-Royce och Bentley Röd “marmor” 1989 30 × 21 cm
Rolls-Royce och Bentley Röd “marmor” 1990 21 × 30 cm
Jubilee Collection 1990 Vit 26 × 23 cm
Bentley Arnage 1999 Röd 25 × 34 cm
Bentley Azure & Continental 2000 Grön 22 × 30 cm
Bentley Motors 2000 Mörkgrå 15 × 21 cm
Bentley Arnage T 2001 Svart 21 × 24 cm
Bentley Arnage R 2002 Magnolia 21 × 24 cm
Bentley - The making of a legend 2002 Svart 15 × 21 cm
Komplett pressmapp i silver/A4 inklusive pressinformation,
fotografier, specifikationer och broschyrer från lanseringen 1980 av
RR Silver Spirit, RR Silver Spur och Bentley Mulsanne
Affisch med alla modeller fram t o m Silver Shadow

Säljes styckvis alternativt hela samlingen tillsammans
De flesta RR-broschyrerna innehåller även Bentley-versioner

Flertalet trycksaker enbart i ett exemplar, övriga i enstaka exemplar
Först till kvarn…

Jan Möller, tel 031–87 40 10 eller 0705–87 40 10
e-mail janmol@mot.chalmers.se
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Perigord Dordogne Rally Silver Cloud & S-type

18–26 september 2004
Vi var 33 Rolls Royce-entusiaster som
anlände till Châteaux Reynats Hotel i
Perigeux nära Bordeaux en skön söndags-
kväll i september för en veckas rally. Vår
vita Bentley S3 från 1965 var den mest
långväga gästen bland alla de 14 skönhe-
terna. Hon hade rullat 250 mil för att
komma ner till träffen. Övriga deltagare
kom alla från Storbritannien och brukar
ofta delta i olika typer av rally.

Årets internationella rally hade
planerats av ordföranden John Fox i den
brittiska klubben samt Paul Fowle och
Chris Hughes som emigrerat till den
vackra regionen Perigord känd för sin
matkultur, sina 1 001 vackra slott samt
medeltida byar, kloster och kyrkor. Deras
lokalkännedom gjorde att resan blev nå-
got alldeles extra. Det är för övrigt mycket
populärt bland engelsmännen att bosätta
sig i just denna region och detta förstår vi
nu efter att ha upplevt underbara byar
som S:t Émilion, Brantome och sett slott
som Hauteford m fl. Maten och vinerna
är ett kapitel för sig, gås- eller anklever står
ofta på menyn.

Vi blev oerhört väl mottagna på
vingårdar som Clos Fourtet och Silvistri-
ni. Silvistrinis vingård är en av de få som
fortfarande ägs och drivs av familjen själv.
En spännande upplevelse var de fantas-
tiska grottorna i Villars med väl bibehåll-
na målningar samt oerhörda mängder av
stalagtiter och stalagmiter.

En utsökt galamiddag intogs på
hotellet på torsdagskvällen och de som
bidragit med de lyckade arrangemangen

 avtackades. Kvällen avslutades med ett
stort antal roliga historier och stämning-
en var på topp.

Under veckan tog två borgmästare
emot oss. De passade bl a på att mark-
nadsföra den vackra regionen. Vi hade
även nöjet att besöka markisen och
markisinnan de Traversay på Châteaux
Richmond för en visning. Rallyt blev
uppmärksammat i lokaltidningarna och
lokal-tv hade ett trevligt inslag.

Det var oerhört givande att umgås
intensivt med alla Rolls Royce-entusiaster
under dessa dagar och utbyta erfarenhe-
ter. Vi rullade mycket nöjda hem igen
genom Europa.

Text och bild:
Marie och Per
Östlund
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 SLOTTSRALLY  I  SKÅNE
19–21 augusti 2005

RREC planerar efter många medlemmars önskemål att arrangera ett
slottsrally i Kristianstadstrakten 19–21 augusti 2005. Göte och Inger Norén

(044–22 71 73) samt Staffan och Gunilla Lennström (042–13 35 83)
ansvarar för arrangemanget och lämnar gärna ytterligare information.

Preliminär planering är som följer: Samling fredag kl 12:00 hos kökstillverkaren
Ballingslöv i orten med samma namn. Efter rundvandring bjuder företaget på
lunch. Sedan åker vi till hotell Åhus Strand, vackert beläget vid Hanöbuk-ten. Efter
incheckning  avnjuter vi en gemensam middag på hotellet.

Lördag morgon ställer vi upp bilarna på Köpman-
nagatan och bjuds på sightseeing från ett minitåg av
Åhus Köp-mannaförening. Färden går vidare till
Kronovall, på 1700-talet en tvåvånings herrgårds-
byggnad som 1892 byggdes om i fransk barockstil.
Vi äter lunch på slottet och får lära oss hur tillverk-
ningen av mousserande viner går till.

På eftermiddagen besöker vi Södra Björstorp, upp-
fört 1775. Slottet är åttakantigt inåt gården och sex-
tonkantigt utåt – ett unikt, privat litet slott som inte
många sett!

Efter en ansträngande dag med många upplevelser
återvänder vi till Åhus Strand för rallyts höjdpunkt! –
Ett äkta skånskt ålagille med ål i många former,
underhållning och gemyt som bjuds i en genuin
ålabod.

På söndag rattar vi bilarna till Hovdala Slott för
guidning kl 10–11, vilken också blir rallyts sista
programpunkt. Hovdala, med anor från 1500-talet,
firar denna dag Hovdaladagen i 1600-talsanda med
tidstypiska kläder, marknadsstånd, gycklare och
mycket annat. De som önskar lunch kan antingen äta
på en restaurang i anslutning till slottet eller hitta
något spännande i ett av de många marknadsstånden.

Anmälningar till Rallyt börjar vi ta upp i maj, då närmare
upplysningar om deltagaravgifter kommer att annonseras.
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Med förnyad kraft och beslutsamhet
jobbar jag hårt med att få GWE 48 färdig.
Målsättningen är att få den klar till 2005.

Tyvärr råkade jag ut för ett litet
missöde redan på en gång. Jag hade

1964, Långedrag i Göteborg

Jag började riva i objektet omkring 1987.

Claes Wretfors och jag högtryckstvättade
chassiet för att få bort den värsta skiten,
omkring 1988.

GWE 48

slarvat bort fyra bultar som håller front-
kåpan på plats (kåpan som döljer vevaxel,
svängningsdämpare, dreven till kamaxel
o s v). Två av dessa bultar är BSF-gänga-
de in i tråget. Nya beställdes av Fiennes
Restoration. Efter fyra veckor ringde jag
och frågade om de var på väg. Svar:
Kanske om tre veckor!!!

Jag beslöt att ändå lyfta i motorn
och räknade med att kunna sätta dit
kåpan och packning i efterhand, men se
det gick inte. Det upptäckte jag när
motorn var på plats. Det går en tvärbalk
som hindrar detta och den balken ville jag
inte ta bort då motorn vilar på den. Jag
kan säkert lyfta motorn någon decimeter
och därmed kunna återmontera kåpan.
Det är inte gjort i skrivande stund då
bultarna fortfarande är på ”väg”.

Då det var ett tag sedan jag skrev
något om min renovering (lite har jag
trots allt gjort) tänkte jag göra en liten
rekapitulation för dem som är nya men
även för dem som kanske trodde att jag
hade somnat in.

GWE 48 är en 20/25 HP 1934
limousine, karosserimakare Barker. Jag
blev ägare till bilen 1983 och körde den
fram till 1986.
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Motorn nymålad och grann, 2004.

Färdiglackat chassi efter blästringen som
jag gjorde själv på garageuppfarten
omkring 1989.

Efter 18 år, var det nu dags att lyfta i
motorn men nu visade det sig att den

motorlyft som jag lånade inte klarade att
komma åt då stöttorna på lyften tog i

chassiet. Om jag förlängde armen så
klarade den inte att lyfta så tungt och det

gick inte heller att komma åt från sidan för
då var framhjulet i vägen. 2004.

Det var till att ta fram min Bolinder Munktel-
traktor från 1951 och det gick alldeles

galant och så när som på 17 år blev det
ganska tidsenligt. Nu fick jag mycket god

hjälp av Björn Holmqvist och Nils Vetterlein
som styrde motorn på plats den 28/8 2004

kl 11:23.

Det färdiga resultatet den 28/8 2004.

Vändpunkten, det högtidliga tillfället då det
är klart för motorns återmontering, 2004.

*
Will continue...

Clifford
*
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Renoveringen
av

Bentley S
”264:an”

Renoverare & textförfattare
Anders Rohdin

Del 2

Först och främst vill jag säga att jag
är väldigt glad för alla positiva
kommentarer jag fått på min artikel

i förra numret. Inte hade jag räknat med
ett så stort intresse. Många har tyckt att
det var kul att läsa om min entusiasm för
märket och varför det blev så. I dag tänk-
te jag berätta om hur jag startade renove-
ringen. Det är väldigt viktigt att man
börjar rätt när man skall göra ett så om-
fattande arbete som det är att renovera en
Bentley eller Rolls-Royce till nyskick. Be-
tänk att dessa märken t ex har cirka tjugo
gånger fler skruvar och muttrar än vad en
vanlig bil har. För att inte alla klubbmed-
lemmar skall slänga sig ut och påbörja en
totalrenovering av sin Rolls efter att ha
läst min artikelserie måste jag varna er lite,
annars har vi förmodligen garagen fulla
av nedplockade objekt i decennier framåt,
och vad skall vi då titta på när vi har våra
trevliga träffar.

Skall man renovera
och i så fall hur

omfattande?

Vi är ju alla entusiaster, annars hade vi
inte haft en sån här bil. Problemet med
oss entusiaster är dock att vi alltid är mer
eller mindre överoptimistiska. Detta kan
leda till att vi rivstartar en renovering som
sedan visar sig vara oss övermäktig, och
då svalnar ofta intresset, eller också vet vi
inte riktigt hur vi skall lägga upp renove-
ringen. Det första man bör fundera på är
vad slutmålet är, bra maskinellt och i bra
bruksskick. Eller det som man ofta ser,
snygg att se på men dålig maskinellt.
Kanske skall man låta det bli en ”rullande
renovering”, då kan man ju ha roligt med
bilen under tiden på träffar och liknande.
Är bilen genomgående i väldigt fint orört
originalskick bör man nog avstå från
renovering och i stället lägga sin energi på
att vårda och eventuellt förbätt-ra små
detaljer. Är bilen dålig kan man kanske
satsa på att göra en ”superrenovering”.
Oavsett vad ni vill, räkna med att det blir
minst dubbelt så dyrt och tar mer än
dubbla tiden mot beräknat. Om ni väljer
en delrenovering, tycker jag att ni skall
göra det som görs med hög kvalité och
finish, då håller det även när ni sedan
länge har glömt vad det kostade!

Om ni fortfarande inte
känner er avrådda från att
påbörja renovering, har

någorlunda grundkunska-
per i ämnet, bra verktyg och

utrustning samt lämplig
lokal, ja, då är det bara att

köra igång. Lycka till!
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Planering inför
renovering

Det går mycket fortare att demontera en
bil än att montera den och det är just
under demonteringen som de flesta gör
de stora misstagen. Jag vill därför ge
några viktiga råd enligt följande:

• Försök att skaffa litteratur om bilen,
verkstadshandbok, reservdelskatalo-
ger o s v.

• Tvätta bilen riktigt noggrant först,
även undersidan.

• Dokumentera extremt noggrant före
och under demonteringen.

• Skriv lappar med skisser och text och
bipacka med delarna eller förvara
lapparna i en pärm.

• Tag också massor av fotografier på
detaljer. Använder ni digitalkamera
bör ni förvara bilderna på PC och
CD-skivor eller disketter. Jag rekom-
menderar dock att ni använder en
vanlig kamera som ger er hållbara
pappersbilder.

• Tvätta alla delar med lämpligt medel
efter demonteringen, metalldelar t ex
med avfettning. CRC har ett medel
som heter Bräkleen och som löser
upp gammal ingrodd smuts extremt
bra.

• Försök om möjligt att reparera slitna
eller skadade detaljer direkt.

• Demonterade skruvar, muttrar och
alla mindre delar förvarar ni bäst i
genomskinliga påsar, sådana där som
går att återsluta upptill ni vet. Lägg
inte ned mer än max 10–20 detaljer i
varje påse och skriv med en tuschpen-
na på utsidan var delarna hör hemma.

• Om ni t ex plockar ned en dörr, tycker
jag att ni lämpligen lägger fönsterme-
kanismen och andra större delar i en

låda. I samma låda lägger ni också
påsarna, märkta t ex skruvar träpanel.
På en annan låda står det kanske
skruvar elhissmotor eller skruvar
låskista.

• Om en skruv går av eller en mutter
sitter fast i en så kallad mutterkorg,
vilket ofta händer, så vänta inte med
att laga detta till monteringen. An-
teckna att ni skall beställa en ny skruv
och ta bort den avbrutna delen i
muttern. Det är hopplöst att vid
monteringen stöta på sådana här
problem. Dessutom är det svårt att
åtgärda när man står med nylackerade
detaljer som man skall börja och
värma eller borra i; det ger bara tråkiga
följdskador.

• Alla delar som skall till underleveran-
törer bör sorteras i lämpliga ”högar”,
t ex kromdetaljer som skall sändas till
kromverket.

Demonteringen av
”264:an”

Som jag berättade förra gången påbörja-
des demonteringen av bilen för flera år
sedan. Trots att jag vet hur man skall
göra, har jag inte sorterat och märkt upp
med den noggrannhet som man skall.
Något som jag nu ångrar djupt. Bilen
hade ju renoverats tidigare varför det
mesta lossnade ganska lätt.

Jag började med att demontera allt
krom och alla lösa detaljer på utsidan.
Det enda som är svårt att demontera, om
man inte vet hur det sitter, är de små kor-
ta kromlisterna som sitter på A, B och C-
stolparna. De är försedda med långa
pinnbultar, brickor och muttrar som
lossas från insidan. För att komma åt
dessa måste man lossa träpanelerna på
insidan. Instrumentpanelen fram är
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ganska så lätt att ta ned. Börja med
mittpanelen som sitter med fyra skruvar,
två utifrån upptill och två underifrån. För
att få ned den stora panelen är det lättast
om man lossar ett fäste som håller
rattstången, så att man kan trycka ned
densamma annars får man inte bort
panelen hel. Därefter kom-mer man åt
muttern till krombiten på A-stolpen med
en liten hylsnyckelsats (¼-tum). Använd
förlängare och hylsa. För att få bort
träpanelen på B-stolpen lossar man
klädselbiten under som sitter fast med
två clips. Dra bara bort den försik-tigt!
Sedan ser man de två små skruvarna som
håller träpanelen. Lossa sedan mut-tern
till krombiten på samma sätt som den
främre. Träbiten på C-stolpen sitter
skruvad under dörrgummilisten. Lossa
denna så ser ni de små skruvarna. Sedan
är det bara att ta bort krombiten.

När alla kromdetaljer var borttagna
var det dags att ta bort den gamla färgen
från bilen. Det finns massor av varianter
på detta: slipa, luta eller värma bort. En
Rolls-Royce eller Bentley är lackerad i ca 15
lager färg, mot en vanlig bils 3–4 lager;
därtill kommer alla lager som kommit på
i samband med diverse reparationer
genom åren. Skall man luta av bilen tar
medel som Bums eller liknade bara 1–2
lager åt gången, dessutom blir det väldigt
kladdigt. Väljer man att slipa bort färgen
uppstår ofta problemet att slippapperet
”kletar” ihop sig direkt, speciellt om bilen
är försedd med cellulosafärg. Jag valde
därför att värma bort färgen. När man
använder denna metod behöver man en
varmluftspistol och spackelspade eller
”Japanspade”. Värm upp en yta på 10 ×
10 cm. Lägg undan pistolen och skrapa
försiktigt med skrapan när färgen börjar
krulla sig. Har man tur lossar färgen i
stora bitar, men grundfärgen brukar sitta
kvar. Den får man sedan slipa bort. Värm

därefter nästa ruta o s v. När man kom-
mer till kanter på karossen är det ofta
tennspacklat. Värm inte mer på dessa
ytor, om ni ser ni att det är så, utan slipa
bort färgen. Annars gör ni stora jack i
tennspacklingen som sedan måste lagas.
Värm inte för stora bitar åt gången då
finns en viss risk att plåten slår sig. Jag vill
också varna för att färgflagorna kan ta eld!
Sopa därför bort dessa från golvet med
jämna mellanrum och lägg dem i en
stålspann eller liknande. Sörj för god
ventilation under arbetet eller ta om
möjligt ut bilen när arbetet utförs. På
264:an lossnade färgen väldigt enkelt.
Hela arbetet tog mig cirka 30 timmar.

Därefter tog jag ur hela inredet,
inklusive innertak. Sedan tog jag ur rutor-
na som hade fått sitta kvar för att jag inte
ville ha in skräp bilen då jag värmde av
färgen. Här valde jag att skära sönder
gummilisterna med en mattkniv. Det är
stor risk att man annars spräcker en ruta
och de är mycket dyra. Gummilisterna
skall jag ju förstås ändå byta. Sedan rensa-
des dörrar, luckor och skärmar på sina
detaljer och demonterades från bilen.
Nästa steg blev att ta bort allt i motor-
rummet och på torpedväggen, därefter
togs innerskärmarna bort. Nu var det
väldigt lätt att ta ur motorn och växel-
lådan. Allt arbete som jag hittills berättat
om skedde under 1982–1990, sedan blev
ju bilen stående.

Sedan jag nu köpt tillbaka bilen
har jag slipat av grundfärgen och grund-
målat bilen på utsidan för att inte få rost-
skador i onödan, men lackeringen ber jag
att få återkomma till i ett annat nummer.
Jag har också låtit blästra karossens insida
då det var mycket ytrost där. Det gäller att
använda mycket fint blästermedel och
relativt lågt lufttryck, så att inte ytan blir
för grov. Före blästringen dokumentera-
de jag mycket noggrant hur bilen var
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Tekniskt kunnande med kvalité,
samlad i starka kompetensområden,
gör idag Rejlers till en av Nordens
viktigare kunskapskoncerner.

REJLERKONCERNEN AB, Box 49061, 100 28 Stockholm
Tel 08-692 10 00, Fax 08-654 33 39

lackerad ifrån fabriken. Så nu vet jag var
färgskarvarna mellan de två kulörerna
skall vara. Jag kunde också konstatera att
gångjärnen till bagageluckan var målade i
toppfärgen, ljus guldmetallik, medan
insidan på karossen hade bottenfärgen.
När gångjärnen målades hade  guldfärg
skvättz in under hatthyllan, något som
måste göras på samma sätt när bilen
lackeras senare. Skall det vara original så
skall det!  I mina arkeologiska utgräv-
ningar kunde jag också finna att de båda
stora golvplåtarna, som sitter skruvade i
golvet framtill på höger och vänster sida,
skall var målade mattsvarta. Det är tydli-
gen så att karosserna målades för att

sedan förses med rattstång på höger eller
vänster sida och i samband med detta
monterades dessa plåtar som kom i stora
korgar och var alla målade i samma färg.
När de skruvats fast limmades en isole-
ring på golvet så det går inte att se färgen
efteråt. När jag nu drabbats så alvarligt av
Rollssjukan som jag har, måste jag förs-
tås måla plåtarna svarta igen för att sedan
limma på ny golvisolering.

Ett stort steg i renoveringen sked-
de den 7 september 2004. Då skildes
karossen från chassit. De har inte varit
åtskilda sedan tillverkningen av bilen. Det
var förvånande vad lätt det kunde göras.
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Jag lossade bultarna i alla kaross-
fästena. Bultarna som är zinklegerade
lossade alla helt utan våld. Sedan var vi
sex starka som lyfte den tomma karossen
rakt upp och lade den på en vagn. Tanken
är att jag senare skall montera den i en
svängbar vagga. Då kan jag vända den
upp och ned för att lättare kunna ta bort
all gammal underredsmassa o s v.

Den 7
september
sker det
stora
lyftet.
Karossen
skildes
från
chassiet.
Det gick
förvånans-
värt lätt.

Nästa gång skall jag berätta vad
min mycket duktiga bilplåtslagare Lars
Lagerblad har utfört på bilen. Vi hörs!

Bästa Bentley / Rolls-Royce hälsningar!

Anders Rohdin

Den
tomma
karossen
med sin
vagn
inkörd till
Lasse i
plåt-
slageriet.
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Nu är det åter dags för
julbord i väster!
Lördag 11 december

träffas vi på HÄLLSNÄS konferensanläggning
vid sjön Gröen (Landvettersjön) klockan 14.00

i en enastående miljö.
För de medlemmar som kommer i sin fina bil väntar en

belöning.
För mer information kontakta

Dan Sverneborn 0707/031–92 62 76.

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

alt. Lasse Amarald, Buskudden 4, 185 94 Vaxholm

Lasse Amarald
Samordnare, Tekniska kommittén

Hej igen!

Efter en intensiv och spännande sommar
med årsmötet i Dalarna, jubileumsresan
till England samt Roslagsrallyt till Åland,
garageträffen hos Cliff vill jag passa på att
tacka alla som lagt ner så mycket av sin
fritid för att vi andra ska trivas och kunna
träffas med våra bilar. Det är roligt att
komma till ett möte när det är väl
arrangerat.

På ny bilsfronten har det dykt upp
ett objekt från USA, en bil som auktione-

rades ut på Ebay-auktionen. Det går till
på det sättet att privatpersoner säljer sina
bilar, bildelar eller bilkuriosa. Säljaren
betalar en viss procent till Ebay-företaget.
Det kan vara upp till 2 000 annonser på
webbplatsen och mellan 40 och 50 bilar
kan vara till salu. Bilen jag blev intresserad
av var en RR Phantom V James Young
från 1961. Denna bil var utställd på Earls
Court Show 1960. Efter en god väns
besiktning av bilen blev det affär och den
levererades till hamnen för vidare trans-
port  till Sverige. Jag kontaktade ett före-
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>>>

Brytarsystemets
funktion
när det är dubbla
brytare i fördelaren
När man tar bort fördelarlocket är det lätt
att bli konfunderad. Några modeller har
dubbla brytarspetsar men bara tre nockar
på fördelaraxen på en sexcylindrig motor.
Vissa V-åttor har fyra nockar när andra
har åtta. Med dubbla brytare ökar drift-
säkerheten men det blir också en större
utgift när det är dags att byta brytarspets-
arna. Tittar man på V-åttor i 60-talets
Silver Cloud och Bentley har de endast
fyra nockar på fördelaraxen. Brytarsyste-

>>>

tag i Stockholm för att få veta det totala
priset New York–Stockholm. Mellan 17
och 18 tusen inkluderat samtliga avgifter
men då är inte intullningsavgiften inräk-
nad. Då bilen är över sex meter lång gick
den inte att lasta i en 20-fotscontainer.
Det fick bli en 40-fotscontainer i stället.
Det Svenska företaget som fick jobbet var
HE Shipping som ligger i Frihamnen i
Stockholm. Bolaget ”hade” en bra kon-
takt i New Yorks hamn som kunde sköta
om alla administrativa papper samt se till
att bilen blev ordentligt stuvad i contai-
nern. Det skulle ta max fyra veckor innan
bilen var i Sverige. Nu var det bara att
vänta och det blev en lång väntan, dagar-
na blev till veckor som blev till månader.

Efter en mängd telefonsamtal och
e-mail från mig samt Helen på HE
Shipping samt hot om att polisanmäla
bilen som stulen så skickades den äntli-
gen i väg. Det amerikanska bolaget som
heter Pella International ljög hela tiden
om varför bilen inte skeppades i väg. I
amerikanska hamnar gäller det att före-
tagen har bra kredit om de inte vill betala
i förskott. Pella International verkade ha
mycket stora problem med sina trans-
porter. Det förekommer att de amerikan-
ska företagen ligger på transporterna för
att kunna ta ut extra förvaringshyra innan
bilarna skeppas från USA.

Efter allt strul med transporten
anlände äntligen Phantomen till Friham-
nen i Stockholm. En besiktning utfördes
för att visa att bilen var enligt original,
besiktningsmannen var Gunnar Elmgren
från Handelskammaren. Det innebar att
jag endast behövde betala tolv procent på
samtliga kostnader tack vare att bilen
passerat 30 årsgränsen. Helen hjälpte till
med samtliga papper och gav goda råd
om smidigaste och billigaste sättet att få
in bilen genom den svenska tullen. Reno-
veringen har nu startat så nu titulerar min

förstående fru sig som garageänkan
Amarald igen.

Jag kan varmt rekommendera HE
Shipping om ni behöver råd eller hjälp
med en transport: 08–662 87 50.
 Gunnar Elmgren från Handelskam-
maren utför värderingar och skriver ut
intyg att bilarna är enligt original. I hän-
delse av skada på eller totalförlust av for-
donet kan det spara mycket problem, när
försäkringsbolagen ska betala ut värdet
som gått förlorat. Och i händelse av rätts-
tvist är intyget av avgörande betydelse för
domstolen. Gunnars telefon nr är
08–767 26 95.

*
Bernt Apell, en av våra specialister

på Silver Shadow, har informerat oss om
att bromsslangar från Amason och tidiga
Volvo 140, med Girlingsystem, passar till
Shadowbromsar och att de även passar
till nivåregleringen.
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met är uppbyggt som två separata V-
fyramotorer som synkroniseras till en
motor. Om den ena av brytarkretsarna
slutar fungera, kan man köra på de andra
fyra fungerande cylindrarna med reduce-
rad motorkraft. Samma uppbyggnad har
de sexcylindriga bilarna som har tre nock-
ar och dubbla brytare.

Silver Cloud V-8
Det är viktigt att motorhalvorna är rätt
synkroniserade för att få maximal kraft.
Brytare A har ett fast monterat läge i för-
delaren och endast avståndet för bryta-
rens öppningsläge kan ställas in. Med
brytare B ställs tändavstånd in och på
plattan som brytare B är monterad på
ställs synkroniseringstiden in så att den
andra motorhalvan inte ger tändning för
tidigt eller för sent. Normalt rör man
aldrig denna plattas inställning när man
byter brytarspetsar. Men om olyckan är
framme och man inte har läst instruk-
tionsboken om vilka skruvar som ska
lossas är det bra att kunna ställa in
synkroniseringen igen.

Ställ in brytare A med det i
instruktionsboken rekommenderade
avståndet 0,48–0,53 mm med bladmått.
Om du använder kamvinkelmätare är
avståndet 72 grader när båda brytarna är i
drift. Lättast är det att ställa in varje bryt-
are för sig. Sätt en liten papperslapp mel-
lan en av brytarspetsarna, då skall mätaren
visa 36 grader. Flytta sen över papperslap-
pen till den andra brytaren och ställ in
samma värde. Tag sen bort papperet och
värdet bör då vara 72 grader.

Lyft bilen så du kan komma un-
der motorn; en smörjbrygga är det bästa
alternativet för detta arbete. Lossa den
lilla luckan som sitter på svänghjulskåp-
ans underdel. Vrid motorn (kan göras
med en stor skruvmejsel på startkransen

eller använd startmotorn) så att marke-
ringen på svänghjulskåpan ligger för
märke A på svänghjulet. Lossa fördela-
ren. Slå sen på tändningen och vrid sakta
hela fördelaren så att brytare A öppnar
(den främre brytaren). För att lättare se
när brytaren öppnar är det lämpligt att
använda en testlampa. Sätt testlampans
klammer på motorn eller något annat
ställe där det finns jord; spetsen på test-
lampan håller du på brytarspetsens rörliga
del. Vrid nu fördelarhuset sakta medurs.
När brytaren öppnar tänds lampan. Skru-
va fast fördelaren i detta läge. Stäng sedan
av tändningen (rotationsriktning för för-
delaraxen är moturs när motorn går).
Vrid nu motorn tills bokstaven B blir
synlig på svänghjulet och stämmer mot
svänghjulskåpans markering. Vrid på
tändningen igen och sätt testlampan mot
den rörliga delen på brytare B (den bakre
brytaren). Skruva sen synkroniseringsplat-
tan tills lampan tänds. När lampan tänds
skall plattan skruvas fast. Är det en sex-
cylindrig motor används ett specialverktyg
för att ställa in plattan som synkroniserar
de två motorhalvorna.

När man tittar på motorns tänd-
följd börjar man räkna första cylindern
A1, längst fram på motorns högra sida
(från föraren räknat). Den vänstra sidan
kallas B-sida. Tändföljden är A1-B1-A4-
B4-B2-A3-B3-A2. På fördelarlocket är A1
snett upp till höger från föraren räknat
(klockan 1). Rotorn roterar moturs så
tändföljden räknas moturs från A1.

*
Silver Shadow har åtta nockar och dubbla
brytare i sina tidiga fördelare där syftet är
att få en längre öppningstid och därige-
nom en starkare gnista på brytarspetsar-
na. I nästa nummer ska vi beskriva hur
man ställer in brytarspetsar och tändning
på Silver Shadow.
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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

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

FORNTEGENS BILSERVICE
Volvo - Rolls-Royce - Bentley

Vulkangatan 10, 60 223  NORRKÖPING
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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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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
potential för framtiden.

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. .

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.

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.

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 aluminimbil, som går och ser ut som en helt ny bil.

Jaguar XKR Cabriolet 2001 Obs! Nya modellen. Mörkblå med mörkblå suflett och svart
skinninredning. Absolut fullutrustad med telefon och GPS. Endast 3 900 mil. En skönhet
med mycket god potential för framtiden.

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.

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.

Rolls Royce Phantom I Sedanca de Ville by Barker 1929 Mörkt olivfärgad med
svarta skärmar. Tidigare ägare Prinsessan Dianas familj. Härligt patinerad och mekaniskt
toalrestaurerad.

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.
pasco.car@swipnet.se

UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB


