
Trasigt signalhorn på Silver Shadow

Alla svenskregistrerade bilar som är mer än 30 år och tillverkade senare än 1950 
skall besiktigas var 24:e månad. Detta gäller även min Silver Shadow från 1975. I år
inföll min besiktning i början april. På samma sätt, som vi alla gör, innan vi åker till 
besiktningen så kontrollerar jag allt enkelt såsom belysning, broms- och blinkersljus, 
vindrutetorkare, vindrutespolare och signalhorn.

I år så glömde jag att kontrollera att signalhornet fungerade. När jag kommit fram 
till besiktningen så fungerade givetvis inte signalen. Men det är ju inte så allvarligt. 
Bilen blev visserligen underkänd, men jag behöver inte komma tillbaka och visa upp 
reparationen. Kontroll görs vid nästa besiktning om 24 månader.

Att tutan inte fungerar är ju inget stort problem för mig, kort sagt en struntsak. Jag 
har ju sysslat med bilelektronik i 50 år, så detta är fixat på någon timme. Eventuellt 
måste jag köpa nya signalhorn. Det är vid sådana här snabba tankar på 
bilprovningen, som man glömmer vad saken gäller. När man funderar på en timmes 
reparationstid så glömmer man att man inte har en Volvo 142, SAAB 99 eller 
Volkswagen Bubbla, utan man har en Rolls-Royce Silver Shadow.

Rolls-Royce är, tillsammans med Jaguar, kända för sina tillkrånglade
elsystem. Detta gäller dock inte signalhornet, vilket enligt
kopplingsschemat är mycket enkelt och logiskt konstruerat. Visserligen
är pärmen med kopplingsschema till en Shadow på ca.100 sidor, men
det går att hitta i den. I figuren till höger visas schemat. Från toppen går
spänningen till en säkring (3). Därefter vidare till ett relä och till de två
signalhornen som är parallellkopplade. Signalhornsknappen på ratten
drar spolen i reläet (mitt i figuren ”horn relay”).  Enklare kan detta inte
konstrueras.

Så vad är det som gör att signalhornen inte fungerar. Säkringen? Nej
den är hel. På de flesta bilar så sitter hornen undertill bakom
frontspoilern mitt i allt vägsalt. Då rostar signalhornen sönder och efter
utbyte fungerar signalen. Så är det inte på en Shadow. På den sitter
signalhornen inuti framflyglarna och blir inte alls skadade av väder och
vind. Mina signalhorn visar sig efter demontering vara i bra skick och
fungerar vid prov på labbänken. Således felfria.

Nästa åtgärd blir då att misstänka att reläet inte drar när man trycker
på signalhornsknappen på ratten. Reläer från 1970-taltet är helt
mekaniska och det brukar gå bra att höra när de slår till och från. När
man slår på tändningen och trycker på rattcentrum så klickar ett relä.
Sålunda drar reläspolen. 

Nu är felet avgränsat. Felet kan nu bara vara i ”kabeln” mellan säkring
och relä, kontakterna i reläet trots att det drar vid knapptryckning på
ratten eller i ”kabeln” mellan relä och signalhorn.

Det är nu den verkliga utmaningen börjar. Hur går kablarna i bilen, hur identifierar 
jag rätt kablar? Kablarna i bilen är dragna i stammar om 50 a 60 st. Var i bilen sitter 
reläet? Var skall jag börja?  Inget är väl mer sannolikt än något annat.

Jag började vid signalhornen och konstaterade att de två kablarna från hornen på 
vänstersidan inte får någon spänning och att de så fort de kommer ut ur flygeln 
”försvinner” in i en stor kabelstam. Det är omöjligt att följa vart kablarna tar vägen. 
Stammen grenar sig på flera olika ställen. Det är vid sådana här tillfällen som man 
kommer på tanken att lyfta ur motorn för att kunna se vart kablarna går. Men nej, 
man kan ju inte lyfta ur motorn för att laga en icke fungerande tutsignal. (Detta gör 



man visserligen på riktigt moderna Audi, där det inte går att komma åt något utan 
att ta ur motorn, men inte på en 38 år gammal Rolls-Royce).

Det är dags att försöka lokalisera reläet för att göra en mätning på stiften för ut- och 
ingående spänning. Det klickande ljudet från reläet när man tycker på 
signalhornsknappen kommer från ett diffust ställe i skärningspunkten mellan höger 
framflygel och torpedväggen. Men inget av de reläer som syns klickar utan verkar 
finnas bakom dessa. Ett studium av verkstadshandboken visar att det finns en 
reläbox. Den sitter bland ett gytter av delar. Se vita pilen visar i figuren nedan.

För at komma åt att mäta på signalhornsreläet måste boxen demonteras. För att ta 
bort boxen så behövde jag demontera: vindrutespolarbehållare med pump, 
vindrutetorkarmotor med vajer, farthållare, laddningsrelä och gasreglage. När de 
delarna är borta ser man reläboxen. Därefter beväpnade jag mig med alla tänkbara 
fasta nycklar och hylsor i dimension 2BA. Efter ett antal skruvar och muttrar och 
blödande händer så var reläboxen demonterad. Reläet som jag skrivit H på är 
sigalhornsreläet.



När jag tagit ur och kontrollmätt reläet på labbänken så visar det sig att det inte är 
något fel på reläet.

Dags att mäta ingående spänning till reläet i kontakten
(V). (en av ledningarna in till reläboxen).  C.1 är
ingående spänning och C.2 är utgående till signalhornet
när reläet är draget. Mätning visar att det inte finns
någon ingående spänning på stift C.1 

Således vet jag nu att det är ”avbrott” i ledningen
mellan ingående säkring och signalhornsrelä. Frågan är
var avbrottet är. Säkringarna sitter i ett utfällbart fack
under ratten. Därifrån finns en stor kabelstam som går till höger torpedvägg på vars 
andra sida reläboxen sitter. Sålunda finns en multigenomgångskontakt med två 
sidor, en som vätter mot kupén och en andra sida som går ut i motorrummet. 
Kontakten har på bägge sidor 57 stift. Och i dessa sitter sex grupper om nio kablar 
och tre separata kablar. Kontakten sitter under (den demonterade) reläboxen, på 
torpedväggen. Se  grön pil i bilden nedan. 



Kontakten ser ut på följande sätt (sidan in mot motorrummet): Vid den röda pilen så 
saknas ett kontaktbleck. Kontaktblecket har ärgat av. Den  bit, som finns i gröna  
ringen, är den kvarvarande kontaktblecksbiten som jag tog ur kabelkontakten.

Kontakten repareras på mekanisk väg (urfräsning (gul pil) (2 mm hårdmetall fräs), 
nytt genomgående kontaktbleck och epoxilim).

Kontakten klar



När är det bara att återmontera allt.

Min första tanke vid nedslaget på bilprovningen var, en trasig tuta är ett enkelt fel, 
som är fixat på en timme. Jag hade då glömt bort att det inte finns några enkla fel 
på en Rolls-Royce. Jag har lagt ner 30 arbetstimmar på att lokalisera och åtgärda 
detta fel. 

Jag undrar hur detta skulle ha sett ut om jag lämnat in bilen på verkstad? En skicklig
bilelektrisk verkstad lagar felet snabbare än jag. Kanske på ca 16 arbetstimmar, men
å andra sidan är debiteringen kring 1 150 kr/timme. Kontakten hade inte verkstaden 
lagat utan satt dit en ny, säkert bytt någon annan kontakt och kanske något mer. 
Kostnaden blir kring 18 400 kr arbete, material kring 5 000 kr. På fakturan skulle det
då ha stått: Reparation av signalhornsfunktion  23 400 kr. 

Det är inte troligt att man skiva en räkning på 23 400 kr för att laga en felande 
tutsignal. Jag tror inte att verkstaden letar upp ett sådant här fel, det tar alldeles för 
lång tid. I stället drar man ny kabel, plusspänning tas från en grenkontakt på kabeln 
till cigarrettändaruttaget, man klipper av kabeln till kontakten på rattcentrum och 
drar den till ett nytt relä som man sätter någonstans i bilen och drar ny kabel genom 
något hål i torpedväggen och vidare till signalhornen. Gör man på detta sätt så 
behöver man varken verkstadshandbok eller kopplingsschema. Dessutom kan man 
säga till kunden att man dragit nytt elsystem till signalhornen. Den i el inte alltför 
kunnige kunden upplever detta som positivt. 

I själva verket har verkstaden åstadkommit en katastrof, med ett parallellt 
odokumenterat elsystem. Man har inte heller fastställt vad signalhornsfelet beror på. 
Vad händer härnäst med elsystemet? Gör man sedan på samma sätt med nästa fel 
t.ex. i belysningen så har man snart ett elsystem helt utan kontroll. Denna sorts 
reparationer är nog en stor orsak till att det blir elektriska bränder i äldre bilar.
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