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skrivande stund kan jag konstatera
att sommaren nu definitivt är över
och att hösten på allvar börjar ge sig
till känna i stora delar av vårt land, varvid
de norra delarna redan fått kännas vid de
första riktigt kyliga frostnätterna. I och
med höstens intåg påminns man på allvar om den stundande vintern vilket
givetvis medför att man i största möjliga
utsträckning månar om de få kvarvarande
vackra helgdagar då våra klenoder kan
nyttjas under trevliga höstutflykter innan
det är dags för desamma att gå i vinteride
inför den förhoppningsvis snart kommande våren och sommaren samt alla de
trevliga evenemang som komma skall.

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 december 2003
Manusstopp 15 november 2003

Vid en kort tillbakablick på det år
som förflutit kan jag konstatera att vädret, i likhet med föregående år, visat sin
allra bästa sida med många trevliga utflykter som följd till vad kommer ett
antal synnerligen trevliga evenemang i vår
fina klubbgemenskap för vars initiativ
och genomförande vi alla inom klubben
har anledning att känna stor tacksamhet.
Såsom framgår av vår evenemangskalender bjuder även det kommande året på ett antal synnerligen trevliga
evenemang av vilka vår planerade Englandsresa till Annual Rally och RollsRoyce hundraårsjubileum förhoppningsvis skall bli en höjdpunkt, vilket rally med
säkerhet kommer att bli det mest omfattande och påkostade som någonsin
arrangerats, ett evenemang som en sann
entusiast givetvis inte kan missa.
Beträffande arbetet med min 20/
25:a har detsamma så sakteliga fortskridit
med påföljd att jag en synnerligen vacker
sommardag i augusti månad beslutade
mig för att besöka den gode vännen och
tillika stora Rolls-Royce entusiasten Kurt
Psilander vid vilken färd 20/25:an visade
dess allra förnöjsammaste sida, vilket
såsom en följd därav ävenledes gällde
fordonets ägare.
Ju längre färden gick desto större
blev förnöjsamheten samt den tillfredsställelse endast en riktigt härlig tur i våra
klenoder kan erbjuda, vilken stegrande
förnöjsamhet och tillfredsställelse dock
tyvärr uppenbarligen kom att noteras från
Olympos höjder där guden Nemesis
uppenbarligen såg sig nödsakad att åter få
situationen i balans med påföljd att 20/
25:ans motor under färden plötsligt och
oförklarligt tappade kraft för att därefter
övergå i en milt uttryckt synnerligen
ojämn gång med en likaledes milt
uttryckt föga njutbar färd mot vårt i den
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kom att utbytas, varefter huvudsystemet
återigen inkopplades utan någon som
helst förbättring.
Efter att fördelarhuset återigen
rengjordes vid vilken rengöring även
kontaktskruven mellan fördelarhus och
brytarspets avmonterades, avfettades
samt återmonterades kom motorn vid
förnyad start att återigen visa sin bästa
sida med påföljd att jag förvisso nöjd
men samtidigt något matt kunde
konstatera att ett stort antal timmars
arbete till vad kom ett ännu större antal
timmars malande huvudbry kommit att
nedläggas i sökandet efter och analyserandet av en felorsak hänförligt till ett i
mitt tycke milt uttryckt futtigt kontaktfel.
Med sedvanligt perspektiv på
denna typ av situationer kan jag dock
som vanligt i efterhand konstatera att de
faktiskt utgör en del av tjusningen med
våra klenoder då dessa situationer ger oss
möjligheten att lära känna desamma intill
minsta skruv, med den innerliga tillfredsställelse detta medför. Något som denna
gång dessutom kom att glädja mig var att
såväl min hustru som vår dotter slapp
fördriva ett stort antal timmar talandes
med och hörandes på en blå overallbak
utstickande från ett motorrum vars huFOTO: A G RYBERG

rådande situationen alltför avlägsna mål
som följd.
Väl framme genomgicks samt
rengjordes initialt såväl tändfördelaren
som brytarspetsarna utan resultat, varefter ny tändspole prövades likaledes
detta utan resultat.
Enär något problem med tändningen inte synes vara för handen återstod det inget annat än att avmontera
samt rengöra förgasaren och dess
munstycken med stor noggrannhet,
vilket även detta kom att ske utan någon
som helst märkbar förbättring, varefter
istället misstankar kom att riktas mot
bränsleförsörjningen och dess autovac.
Då den vackra dagen tyvärr började gå
mot kväll och dessutom sen sådan fick en
närmare analys av autovacen anstå till
senare tillfälle, vid vilket senare tillfälle jag
kunde konstatera att autovacfunktionen
var felfri.
Efter att ha slagit på 20/25:ans
alternativa tändsystem, det vill säga dess
magnettändning, kunde jag till min förvåning konstatera att motorn återigen
visade sin allra bästa sida, varför felet
raskt kunde härledas till antingen brytspetsarna, kondensatorn eller tändspolen
med påföljd att desamma omgående

Redaktörens av
densamme i
tid och otid
omnämnda
20/25:a.
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mör och språk inte i alla avseende kunde
betecknas såsom föredömligt pedagogiskt uppbyggliga.
Efter en hastig titt i arkivet för
inkomna artiklar har jag till min stora
förvåning kunnat konstatera att detsamma är i det närmaste tomt, varför jag nu
ber er alla att skyndsamt insända de
mängder av utkast till artiklar jag
förutsätter att ni frenetiskt framarbetat
under den långa sköna sommar som
varit, vilka utkast till artiklar givetvis med
stor tacksamhet kommer att emottas för
publicering.
Jag har till min stora förvåning
noterat att ett antal medlemmar ännu
inte betalat sin medlemsavgift, vilken
underlåtenhet jag givetvis tillskriver det
uppenbara förbiseendet då jag har synnerligen svårt att förstå att någon frivilligt
skulle vilja lämna vår ädla och synnerligen
trevliga gemenskap och därmed privilegiet att bland annat få ta del av detta, i vart
fall enligt redaktörens uppfattning, eminenta alster. Alldeles oavsett orsaken till

de uteblivna betalningarna medför desamma såväl onödigt ideellt merarbete
som onödiga merkostnader till följd av
att betalningspåminnelser måste upprättas och utsändas, vilket ideellt merarbete samt vilka onödiga kostnader vi
istället skulle kunna nedlägga på utvecklandet av klubben och dess verksamhet
till gagn för oss alla. Ni som nu erhåller
del av en betalningspåminnelse och som
önskar kvarstanna i vår gemenskap måste
därför omgående tillse att medlemsavgiften regleras.
På sedvanligt sätt vill jag avslutningsvis framföra mitt varma tack till de
artikelförfattare vars artiklar förutan denna i mitt tycke förträffliga bulletin inte
kommit till tillsammans med ett likaledes
varmt tack till de övriga i redaktionskommittén, Hans G Karlsson och Per Martinson för deras omfattande arbete med
densamma samt givetvis till Marianne
och Tommy Strömberg för deras insatser
med dess distribution.
Anders Göran Ryberg

EVENEMANGSKALENDER
I år ...
Tisdagslunch Väst Johan Arnell, 0530-107 43 eller
Stig Nyberg, 031-471921
Julbord Öst Tommy Strömberg, 08-759 05 05
Julbord Väst Stig Nyberg, 031-47 19 21

Sista tisdagen varje månad
6 december
13 december

Nästa år ...
Tisdagslunch Väst forsätter
Tekniskt seminarium om billacker. Lasse Amarald
Kristi himmelsfärds-loppet med danska sektionen
Årsmöte och rally
Rolls-Royce 100 år För detaljer se Ordförandens anteckningar
Anual Rally För detaljer se Ordförandens anteckningar
Nordic Rally Åland, med finska sektionen
Roslagspicknick tillsammans med Nordic Rally
Västträff

16 maj
20-22 maj
4-6 juni
15-22 (alt 25) juni
19-20 juni
30 juli-1 augusti
1 augusti
21 augusti
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Ordförandens
anteckningar

Bästa medlemmar !

S

å har då meteorologerna förkunnat
att hösten (dygnsmedeltemperaturenunderstiger 10 grader) gjort sitt
intrång i stora delar av vårt avlånga land,
men håll med om att vi har haft fantastiskt fint väder med möjlighet till många
trevliga utfärder. De senaste aktiviteterna
på listan var Bengt Löthners jättetrevliga
Roslagspicknick den 16/8 och Anette och
Kjell Linds fantastiskt trevliga Sparrerally
den 23/8. Närmast bland aktiviteterna
står nu Julborden i väst den 13/12 och i
öst den 6/12. Se inbjudan i denna
bulletin.
Den 21/9 höll vi styrelsemöte där
mesta tiden avsattes till att planera för
kommande aktiviteter. Nästa år torde bli
ett hektiskt år med firandet av RollsRoyce 100-årsjubileum som den stora
höjdpunkten. Evenemangskalendern är
på inga sätt full så Ni som har idéer och
uppslag hör gärna av er till någon i styrelsen så hjälper vi er att iscensätta era
förslag.
Inför Rolls-Royce 100-årsjubileum
och Annual Rally som går av stapeln 19–
20/6 2004 på Boughton House, Kettering, Northamptonshire, så planerar
klubben en resa dit där huvuddragen ser
ut enligt följande:
Utresa tisdagen den 15/6 från
Esbjerg.
Onsdagen den 16/6 anländer vi
till Harwich för att därefter styra färden
söderut mot Goodwood för ett besök på
nya fabriken under torsdagen den 17/6.
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Möjligen kan man också hinna med ett
besök på bilmuseet på Beaulieu denna
dag alternativt kan man göra det under
fredagen den 18/6.
Fredagen den 18/6 tar vi oss
norrut mot Northamton där vi har
möjlighet att stanna till vid intressanta
sevärdheter utmed vägen.
Lördagen den 19/6 är upptakten
på Annual Rally så vi tror väl att de flesta
vill besöka Boughton House för att
rekognosera inför den stora samlingen på
söndagen.
Söndagen den 20/6 är det jubileumsutställning.
Måndag den 21/6 gör vi ett besök
på klubbhuset och låter denna dag vara
den officiella avslutningen på klubbresan
för att därefter ta oss mot Harwich för
hemresa tisdag den 22/6 från Harwich till
Esbjerg.
För dem som vill stanna några
dagar till finns möjligheten att dra sig
ytterligare norrut och eventuellt besöka
fabriken i Crewe, titta in på Midland
Hotel i Manchester, åka genom natursköna Yorkshire Dales och Lake district
för att därefter åka hem fredagen den 25/
6 från Newcastle till Göteborg.
För att kunna planera ytterligare, få
fram priser, bestämma övernattningsplatser, boka hotell och fabriksbesök med
mera, med mera måste vi få reda på hur
många som vill åka med och i vilken
omfattning, för gruppens storlek styr ju
delvis detta och det hastar.
Vi vill omgående ha in en preliminär anmälan som ni lämpligen gör per
post till Leif Svensson, Mossbergsväg 10,
311 93 Långås eller e-post till
leif.svensson@ringhals.se eller tel 070590 03 90 alternativt kontakta Barbro
Hideström på 0511-635 35 eller via e-post
barbro.051163535@telia.com.

Vi har för avsikt att snart försöka
trycka en ny matrikel, så snälla ni som vet
med er att ni har justeringar som borde
göras, hör av er snarast till Barbro Hideström på 0511-635 35 eller via e-post
barbro.051163535@telia.com eller till mig
på e-post leif.svensson@ringhals.se eller
0705-90 03 90 och gör det senast den
30/10 så att justeringar kan komma med.
MHRF:s annonsmagasin kommer
som vanligt i slutet på november och ni
som har tänkt annonsera kan gå in på
MHRFs hemsida www.mhrf.se och sedan
in på annonsmagasinet och där fylla i en
annons. Ni kan också som tidigare rekvirera blankett för annonsunderlag från
mig eller Göran Ryberg. Annonsunderlag
skall vara MHRF tillhanda senast den
20/10-03.

Medlemsavgifterna för det nya
medlemsåret har inkommit ganska bra,
men tyvärr saknar vi en hel del av er och
vi vill påminna er om att försöka betala så
snart som möjligt så att ni inte missar
några bulletiner.
När ni nu ställer in era klenoder så
kolla att glykolhalten klarar en ordentlig
köldknäpp. Kolla även ringtrycket och fyll
lite extra om den skall stå ett tag så blir
däcken inte så platta och ge gärna batteriet
en ordentlig laddning så står det sig betydligt bättre.
Avslutningsvis tillönskas en trevlig
höst.
Kör försiktigt!
Leif
PS OBS att jag har ny e-postadress!

Julbord på Skärgårdskrogen
Notera redan nu vår trivsamma sammankomst i Saltsjöbaden. I år lördagen
den 6 december samlas vi klockan 14 för att gemensamt aväta ett dignande
gående julbord där ingenting brukar saknas. Vi brukar bli omkring 30 glada
och hungriga personer. Kanske blir det någon liten dum pristävling men
framför allt ett tillfälle att träffas. Du måste meddela om Du tänker komma
så vi vet hur många vi skall duka för.

Ring mig senast den 1 december på tel 08-759 05 05. Väl mött! Tommy
Vägbeskrivning: Från Stockholm åker Du
Värmdöleden österut. Efter några km viker Du av
mot Saltsjöbaden. När Du har passerat ljussignalerna
och åkt under järnvägen håll då vänster. Efter ca 500
m vik av åt vänster över järnvägen och direkt åt höger.
Sedan vänster och höger igen. Du bör nu vara på
Vikingavägen. Efter en backe upp och en backe ner
är Du framme. Parkering sker på höger sida medan
krogen ligger åt vänster. Det går även att åka tåg. Det
var väl inte svårt?
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Danska rallyt

Kristihimmelsfärdshelgen 2003

O

nsdagen den 28 maj åkte Kjell
och jag med vår lilla Bentley till
Örenas slott vid Landskrona.
Resan gick från Göteborg till Halmstad
på gamla E6:an och resten på motorväg.
Kvällen avslutades med en god slottsmiddag. Torsdag morgon fortsatte resan
mot Köpenhamn. Ca 2 mil från Öresundsbron ser vi en Rolls i backspegeln.
Det är Peter och Elena Johansson som
kommer farande från Göteborg. Första
gången för mig och Kjell att åka över
Öresundsbron. Färden fortsatte till BellaCenter i Köpenhamn. 76 bilar från Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, Sverige, Norge och England var anmälda. 21

st av dessa var förkrigsbilar. Den äldsta
var en tyskregistrerad Silver Ghost från
1913. (Se bild) Sedan vi hälsat på gamla
och nya vänner och hämtat rallyskylten
bar det av till Tivoli där bilarna fick parkeras inne i parken. Vädret var strålande
och efter en promenad runt parken var
det dags för en god lunch på restaurang
”Påfuglen”. Vidare till ridbanan vid
Christiansborg Slot där det var stor uppställning och där även flera kungliga bilar
var parkerade till vår förnöjelse. Vi fick en
rundvandring i stallet med mycket fina
hästar och paradvagnar samt ett litet museum med gamla fina kläder och tillhörande saker för hästar och ryttare.

Elena
beundrar
den kungliga
bilen vid
Christiansborgs slott
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Silver Ghost
Limousine
de Ville med
Bakerkaross 1913

Under rundturen på slottet berättade
guiden om de stora gobelängerna som
finns där. Trötta och belåtna återvände vi
sedan till hotell Prindsen i Roskilde.
Nästa dag körde vi i karavan med
de gamla bilarna i täten till godset Ledreborg vid Lejre. Vi blev väl mottagna av
greveparet och fick en välkomstdrink i
den vackra trädgården. Slottet har varit i
familjen Holsteins ägo sedan 1739 och än
idag finns interiörerna kvar sedan dess
samtidigt som en del av slottet är privatbostad för grevinnan Silvia Munro (född
Holstein-Ledreborg) och hennes familj.
På den stora slottsgården var det blomoch trädgårdsutställning. I parken var det
en Livsstilsmässa med marknadsstånd
och mycket folk. Vi bjöds på en underbar
lunch av kockar som grillade biffar med
tillhörande sallad m m samt en bar med
öl och vin. Till slut var vi tvungna att
återvända till Roskilde. Klockan 16 var
det uppställning på det Gula Palatsets
gård där det var visning av bilarna för
publik. Borgmästaren bjöd välkommen
till Roskilde och Roskilde

Handelsförening bjöd på ett glas champagne i trädgården intill. På kvällen var
det Galamiddag med prisutdelning och
en mycket uppskattad underhållning av
två operasångerskor där även några herrar
ur sällskapet fick agera statister. Lördag
den 31maj, sista dagen. Frukost och utcheckning därefter besök i Roskilde domkyrka med guidning. Kung Fredrik och
drottning Ingrid ligger i ett särskilt mausoleum vid sidan av kyrkan. Sedan bar
det av till Vikingaskeppsmuseet där vi
fick parkera på gräsmattan framför museet. Efter rundvandring och film var det
en avslutande lunch på restaurang
”Snekken”.
Vi sa adjö till alla och körde till
Själlands udde och tog färjan över till
Ebeltoft. Därefter körde vi vidare till Ålborg där vi övernattade hos goda vänner.
Nästa dag tog vi färjan från Fredrikshamn
till Göteborg.
Bild och text Eva Andersson
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Lyckad och regnig
Roslagspicknick

Eva och Bengt Löthner funderar på
något svårknäckt problem

Å

rets Roslagspicknick gick av
stapeln lördagen 16 augusti. På
programmet stod besök på
Norrtäljes veterantraktorklubb, besök på
en gammaldags bensinstation samt
besök på Kista Hembyggdsgård på
Väddö.
Vi samlades i strilande regn vid
infarten till Norrtälje. Detta med det
regniga vädret var ju ingen överraskning,
alla som hade på väderprognoserna visste
att det skulle bli regn i stort sett hela
dagen. Men trots vädret så räknade jag in
13 entusiastiska ekipage av varierande
årgångar på startlinjen. Bilarna var från
20/25 från 30-talet fram till våra dagars
moderna bilar. Ingen bil var nog nyare än
15 år.
Det blev ordnad avfärd i samlad
tropp och efter någon mils körning så var
vi framme vid Norrtälje
veterantraktorklubbs årliga uppvisning.
10

Våra bilar fick en samlad hedersplats
bland veteraner av andra märken.
Veterantraktorklubbens
evenemang var mångfacetterat. De fina
traktorer som visades upp kunde indelas
i två kategorier. Egentligen var det väl
ägarna som skulle delas upp på så sätt att
den första gruppen satte en ära i att
pietetsfullt renovera allt till nyskick,
medan den andra gruppen ansåg att det
är original som gäller, det vill säga man
lagar det som är trasigt i övrigt gör man
inget. Den senare gruppens traktorer såg i
många fall mycket slitna ut.
Man visade inte bara upp
traktorerna utan man visade dem i arbete
bland annat anordnades en
plöjningstävlan med autentiska plogar.
Jag har alltid trott att det är väl ingen
konst att plöja en åker, men jag får inse
att jag hade fel på den punkten. Domarna
var mycket kritiska och gick runt med
måttband och tumstock och mätte
avstånd mellan plogfårorna, djupet på
fårorna samt bedömde om fårorna var
raka. Det är inte alls lätt att plöja.
Norrtäljeklubben hade också medlemmar
som var där med sina fina
veteranvägskrapor och gamla lastbilar.
Precis före vår avfärd mot nästa mål
visade man ett traktordrivet tröskverk i
drift.

FOTO: HGK

I lantligt,
tryggt och
gott
sällskap

tal. Den var helt intakt med då aktuell
inredning. Efter att ha varit inne i
gammelstugan så konstaterade jag att det
inte allt var bättre förr, åtminstone inte
bostadsstandarden.
En brist i visningen tyckte jag var
att vi inte fick besöka brännvinshuset
som stod mitt på tomten. Det var tyvärr
inte i ordning för visning. Hus av denna
typ är alltid spännande så det får vi
besöka vid en framtida visning.
Slutligen vill jag till Bengt och
Eva som arrangerat säga, att denna
picknick var så lyckad så de får förnyat
förtroende till nästa år. Men då vill vi ha
bättre väder både varmare och mindre
regn.
Kai Adolfsson
Haninge

FOTO: HGK

Mitt bland regnskurarna som kom
och gick hela dagen så dukade vi upp våra
medhavda picknickkorgar.
På fotot ovan ser ni Hans G
Karlssons Bentley väl inplacerad mellan
några fina traktorer av för författaren
okänt märke och årgång.
Därefter gick färden vidare till en
mycket intressant Esso-mack från förr i
tiden. Vi som var med då minns väl alla
de tidstypiska sakerna.
Efter besöket på macken gick
färden vidare till Kista Hembygdsgård på
Väddö som har sitt ursprung från mitten
av 1600-talet. Vi blev sakkunnigt guidade
genom flera olika byggnader som visade
alla karakteristiska verktyg, kläder och
interiörer från tidigt 1800-tal fram till
tiden kring 1940. Vi fick även göra ett
besök i gammelstugan från tidigt 1700-

Uppställning
framför Kista
hembygdsgård
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Sparrerallyt
”Gårdarna runt sjön”

V

ad skulle klubben vara utan alla
aktiva medlemmar? Johan Arnell
startade förra året en ny trevlig
tradition med ett
sensommararrangemang i Västsverige,
genom att inbjuda till och arrangera en
samling på den traditionsrika kurorten
Gustafsberg. I år, mitt under semestern,
kom det till allas vår glädje en ny inbjudan med posten (senare även i bulletinen), denna gång till ett endagsrally den
23 augusti från de mycket aktiva klubbmedlemmarna Anette och Kjell Lind,
bosatta på gården Stora Skottek vid sjön
Åsunden utanför Ulricehamn. Syftet med
rallyt var att celebrera 100-årsminnet av
bygdens mest kända författarinna, Birgit
Th Sparre, född 1903. Med detta som
tema inbjöds vi alla generöst inte bara till
familjen Linds oerhört vackra hem, utan
även att köra ”Gårdarna runt sjön” för att
bese alla de fyra gårdarna i Birgit Sparres
romaner, liksom hennes hem under tre
decennier. Inledningsvis kunde vi beundra familjen Linds helt fantastiska samling
av veteranbilar – flertalet av märkena
Bentley eller Rolls-Royce. Här fanns bl a
en av de allra första Phantom I:orna från
1925, en svensksåld Silver Ghost 1921
(förste ägare var baronen och statsministern de Geer, familjen Lind är nu tredje
ägare!), en underbar och helt unik 1936
25/30 sedanca de ville i art decostil (med
bl a vit ratt!), deras fantastiskt vackra, vita
Derby-Bentley Drop Head Coupe, en
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vacker Wraith Park Ward 1939 och slutligen den trevligaste och snyggaste Bentley Mk VI (1949) jag själv känner till, i
den fräscha färgkombinationen silver och
mellanblå metallic. (De båda senare bilarna deltog även fysiskt i rallyt.) Härutöver
fanns även en Bugatti typ 37 Grand Prix
1926, en Jaguar SS1 1934, en Ferrari Dino
spyder, en Porsche 911 Targa m m, liksom en av Lars G Wass alla fina RollsRoyce, på plats i den ljusa och trevliga f d
ekonomibyggnaden.
Ett tjugofemtal ekipage hade hörsammat kallelsen (även om några p g a
tekniska problem fick ansluta i ”vardagsbilar” och någon kunnat ta sig till Ulricehamn endast tack vare Eino Nuorimaas
snabba generatorremsbyte under vägen).
Vi var således sammanlagt närmare ett
sjuttiotal personer som fick ta del av det
mycket trevliga och perfekt fungerande
arrangemanget. Många av deltagarna hade
åtminstone hustrun och jag inte stött på
tidigare vid något rally. Förhoppningsvis
fick dessa blodad tand och intresse att
delta i kommande, lika trevliga klubbaktiviteter! Vi andra fick således göra ett antal nya trevliga bekantskaper samt beskåda flera mycket vackra bilar vi inte sett tidigare. Variationen var dessutom ovanligt
stor denna gång, alltifrån Kjell och Eva
Anderssons sköna Rolls-Royce 1924 20
Hp open tourer, fem lika vackra trettiotalsbilar, tre fina fyrtiotalare, Stig Nybergs
välkända Silver Wraith 1955, Johan Ar-

positiv och intressant upplevelse. Vi fick
besöka alla Birgit Th Sparres gårdar från
hennes herrgårdsserie: Högagärde, Sjörred, Torpa (där en intressant jubileumsutställning pågick) och Hofsnäs, liksom
Åsundsholm (hennes hem). Två av dessa
ljuvligt belägna herrgårdar är privatbostäder som inte vanligtvis visas för allmänheten. Det var således ett unikt tillfälle att
få uppleva dessa miljöer.
Rundan började med ett besök på
Högagärde Herrgård (i böckerna benämnd ”Björksund”), där vi välkomnades av gårdens nuvarande ägare, friherre
Magnus Barnekow, och hans moster, grevinnan Christina de la Gardie. Den välproportionerade, herrgårdsgula mangårdsbyggnaden visade sig ligga i en lummig ekpark med en magnifik utsikt över
Yttre Åsunden med alla dess gröna öar
och stränder. Vi bjöds så att trots vädret
(och därmed leriga skor) gå igenom den
vackra byggnaden och kunde då skåda in i
många av de likaså vackra rummen.
Färden gick så vidare till Sjörreds
Herrgård (”Stjärnö”), en vacker vitreveterad byggnad, där vi fick en intressant
genomgång och guidning av dess nuvarande ägare, Daniel Gunnardo. Gården
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nells vackra Silver Wraith med Mullinerkaross från samma år, Kurt Blennermarks
underbara Silver Cloud II Drop Head
Coupé från 1960, fem fina Silver Shadow,
Magnus Hellmans eleganta Bentley T
Fixed Head Coupe 1967, Leif Svenssons
trevliga Corniche DHC 1973, Hans G
Karlssons fräscha Mulsanne Turbo 1982,
tre fina Silver Spirit och slutligen Claes
Thure Flinks undersköna Bentley Azure
1998. Det fanns således många vackra
bilar från olika tidsepoker att vila ögonen
på under dagens lopp.
Vi har i andra sammanhang kunnat notera att Kjell och Anette alltid går
in med största allvar för sina uppgifter, t
ex då det gäller att renovera ännu en
Bentley eller Rolls-Royce eller för Kjells
del i rallykommittén för årets Västrally, i
vilken vi båda ingick. Vi fick under denna
dag ytterligare prov på dessa höga ambitioner. Trots att vädret tidvis inte var det
bästa kom det därför att bli en mycket
angenäm dag, som flertalet av oss kommer att ha länge i minnet.
För oss oinvigda (och förmodligen än mer för dem som redan från början visste bättre) var turen runt sjön och
inblicken i Birgit Sparres liv en mycket

Högagärde
herrgård,
”Björksund”
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var Birgit Sparres barndomshem. Den visade sig numera innehålla en mängd antikviteter, ett flertal välbevarade rum och
salonger samt några modernare sådana.
Gården har på senare tid även blivit känd
för att Ingemar Stenmark ägde denna och
var bosatt här under några år, varefter familjen Gunnardo köpte tillbaka gården
från Ingemars andra f d fru, som fått den
i gåva vid separationen.
Nästa anhalt var Åsundsholm, där
vi även intog en delikat lunch, bestående
av laxknyten med rotfrukter och romsås
samt som dessert en ljuvlig citronparfait
med varm hallonsås. Marken till gården
avstyckades en gång från Sjörred, strax
innan Birgit Sparres far gick bort. Byggnaden uppfördes av hennes mor efter försäljningen av Sjörred. Här levde (med
hjälp av pengarna från försäljningen) mor
och dotter herrgårdsliv med tjänstefolk
och stor gästfrihet. Högst uppe under
taket – med vacker utsikt över sjön – satt
då det begav sig Birgit Sparre och skrev
sina böcker, tillsammans hela 33 stycken.
Även Åsundsholm ägs idag av familjen

Gunnardo. Här drivs numera restaurang-,
hotell- och konferensverksamhet – med
som det kom att visa sig imponerande
effektivitet. En hel busslast turister hade
just ätit färdigt, bara några minuter innan
vi anlände för lunch. Av detta syntes eller
märktes inte ett spår när det var vår tur
och vi fyllde upp båda våningarna.
Mätta och belåtna åkte vi så vidare
till Torpa Stenhus (”Heljö” i böckerna),
med vallgrav och allt. Solveig Wigén, professionell guide som tillsammans med
sin man var speciellt inbjuden av familjen
Lind, berättade här på ett levande sätt om
såväl Torpa som Birgit Sparre. Torpa,
som idag enbart används i ”kyrkliga, festliga och kulturella sammanhang”, visade
sig ha anor ända från 1500-talet. Det var
bl a här Gustav Vasa en gång hämtade sin
brud Katarina Stenbock. När vi var på besök fick vi försöka att inte onödigtvis störa eftermiddagens bröllopsakt i Slottskapellet med efterföljande middag i en intilliggande byggnad.
Torpas Riddarsal, inredd på 1500talet, sägs vara ett av de bäst bevarade

Två vackra moderna bilar: Claes-Thure Flincks Bentley Azure 1998 samt Helen
och Kurt Möllers Rolls-Royce Silver Spirit 1988.
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rum från Vasatiden som finns i Sverige.
Inte utan att man kände historiens vingslag! Just i denna sal hölls 1552 trolovningsfesten mellan den då 56-årige
Gustav Vasa och den blott 17-åriga Katarina Stenbock. Inte helt oväntat dog
Gustav Vasa bara åtta år senare, medan
Katarina levde många år framöver och
kom att få ett stort inflytande över
Sverige.
Birgit Sparre var passande nog
huvudperson i den utställning som pågick i Kungssalen på Torpa (inredd på
1600-talet). Denna gav – tillsammans
med Solveig Wigéns levande berättelser
och Agneta Tjäders trevliga bok som ingick i rallykassen – en intressant bild av
Birgit Sparres minst sagt dramatiska och
innehållsrika liv: Hon föddes enligt kyrkolängden med såväl okänd fader som
moder i Flen 1903. Detta har gett upphov till många spekulationer: en vanlig
sådan är att den verklige fadern skulle ha
varit medlem av hovet, t ex dåvarande

kronprinsen, sedermera kung Gustaf VI
Adolf. Redan vid födseln var det dock
bestämt att greven och grevinnan Sparre
på den vita herrgården Sjörred skulle
adoptera barnet och det var även de som
bestämt flickans samtliga namn. Hon
växte så upp som en liten sagoprinsessa i
Sjörreds vackra salonger, men fick aldrig
någonsin veta sitt egentliga ursprung.
”Det är lika bra att du inte vet”, sa den
gamle greven till sin älskade flicka då frågan kom på tal. ”Du kan mycket väl träffa
någon i din familj i de kretsar du rör dig.”
Sedermera flyttade efter faderns
död Birgit och hennes mor med tjänstefolk till det mindre, men likaså vackra och
vita Åsundsholm, som blev Birgits fasta
punkt i tre decennier. Man levde där ett
dåtidens jetset-liv på dess högsta nivå och
umgicks med kungligheter, kejsare och
deras söner. Under 15 år tillbringades alla
vintrar utomlands. Än var de på Teneriffa
(långt före charterepoken), än i Paris eller
långa tider i Nice (bl a tillsammans med

Två vackra bilar, som många av deltagarna aldrig sett tidigare: till vänster Karin
och Johan Arnells Rolls-Royce Silver Wraith Limousine 1955 med kaross från H
J Mulliner. Till höger Peter och Ingrid Fischers Rolls-Royce Wraith 1939, även
denna med kaross från H J Mulliner.
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Lars G
Wass
besvarar
frågor om
sin och
Mariannes
eleganta
Rolls-Royce
20/25 Hp
Sedanca de
Ville by
Windover.

prins Vilhelm), än i Palma de Mallorca
eller Kairo. Man umgicks även med
konstnärer och skådespelare, av vilka en
del senare blivit mycket kända, t ex. Clark
Gable, Errol Flynn, Leslie Howard,
Charlie Chaplin, Rudolph Valentino, Aga
Khan, Lawrence av Arabien, d v s crème
de la crème! Man bodde på de bästa hotellen, hyrde villor med tjänstefolk, hade
stora bjudningar och deltog i spännande
utflykter. 1934 gjorde man en jordenruntkryssning med Gripsholm, tillsammans med bl a grevarna Lewenhaupt och
Wrangel. Man bodde hos prinsar av
Egypten och emiren av Trans-Jordanien,
med fri tillgång till exklusiva bilar med
chaufförer samt annat tjänstefolk. En av
den senares unga sonsöner fanns f ö
också med i sammanhanget, sedermera
kung Hussein av Jordanien.
Man träffade även stora delar av
den europeiska och svenska kultureliten, t
ex Sir Conan Doyle, Verner von Heidenstam (som dessutom var släkt) och Selma
Lagerlöf. Däremot hade Birgit otur i kär16

lek, med två kortare äktenskap som båda
gick i kras. Det senare, med Åsa-Nisses
skapare Stig Cederholm, var en ren katastrof. Han visade sig vara en bedragare,
som bl a i hemlighet sålde av delar av
möblemanget och gjorde att Birgit Sparre
efter skilsmässan var tvungen att skriva
böcker på ackord, men ändå stod med två
barn på bar backe och skulder upp över
öronen. Hon tvingades också att gå ifrån
sitt älskade Åsundsholm.
Slutligen fortsatte rallykaravanen
med Kjell Lind som säker ciceron (här var
det minsann inte tal om några felkörningar) till Hofsnäs Herrgård (”Lindö”),
där vi bjöds på landgång, kaffe och kaka.
Det var nu dags att på familjen Linds
initiativ överlämna pris för rallyts trevligaste bil. Den stora pokalen överlämnades mycket välförtjänt till Eva och Kjell
Andersson för deras Rolls-Royce 20 Hp
1924. Juryn hade utgjorts av Jaguarentusiasten Göran Wigén och Jan Nyberg
(som gjort superba skinninredningar och
renoveringar av sådana till mycket nöjda

västsvenska RREC-medlemmar, bl a till
flera av familjen Linds bilar samt hustruns och min såväl tidigare Shadow som
nuvarande Spirit). Man hade även tagit
med i bedömningen att Eva och Kjell
tålmodigt kört med suffletten nere hela
dagen – trots ibland ihärdigt regnande.
Anette och Kjell Lind hade således
helt på eget initiativ och med egna krafter
(om än med visst bistånd av Ulla och
Håkan B Wolff) arrangerat detta fantastiskt trevliga endagsrally. Johan Arnell
framförde därför rallydeltagarnas djupt
kända tack för ett lovvärt initiativ, en fantastisk dag och ett fantastiskt arrangemang med bl a perfekt tidsplanering!
Johan sekonderades här av Lars G Wass,
som överräckte en flaska välsmakande
Benedectine klosterlikör (sponsrad av
Lars G Wass) till Anette. Jan Möller överlämnade i sin tur en härlig, värmande original Bentleyjacka (i grått och naturligtvis
British Racing Green) till en påtagligt belåten Kjell. Jackan var välvilligt sponsrad
av Rohdins Automobilservice i Trollhättan. (Anders Rohdin var dock av familjeskäl förhindrad att själv närvara.) För att

säkerställa att Kjell inte skulle dricka upp
hustruns likör förärade Lars G Wass även
denne en egen flaska – inne-hållande 5 cl
whisky, hängande i ett snöre om halsen.
Så åkte vi alla hem efter en mycket
trevlig dag. Anette och Kjell Lind med
gäster åkte hem till sitt Stora Skottek, en
gård som visade sig ha traditioner ända
sedan 1400-talet. Mest känt är, att Sten
Sture d. y. år 1520 här ska ha fattat posto
vid en stor ek, för att leda striden vid
stranden av Åsunden mot en dansk
krigshär. Det gick dock inte bättre än att
han blev så svårt skadad av ett skott från
en fältkanon att han senare avled. Danskarna kunde efter detta obehindrat fortsätta in i landet. Men nu är det alltså
familjen Lind som förvaltar arvet efter
dessa händelser långt tillbaka i historien.
Kanske kan någon ta upp den kastade
handsken och arrangera ett rally i Sten
Stures d.y.:s fotspår? Eller varför inte i
Arns fotspår i Västergötland efter Jan
Guillou?
Nu måste vi alla gå till bokhandeln
eller biblioteket för att kunna läsa mer
om allt som sägs ha hänt på dessa vackra

Presentutdelning:
Lars G Wass
överlämnar under
överinseende av
Johan Arnell en
flaska Benedictine klosterlikör till
Anette och Kjell
Lind, efter att Jan
Möller förärat Kjell
en original
Bentleyjacka
(sponsrad av
Rohdins
Automobilservice),
naturligtvis i
British Racing
Green.
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gårdar runt sjön Åsunden i början av det
förra seklet. Ännu roligare skulle det dock
vara att läsa Birgit Th Sparres memoarer –
om de hade funnits! Anette och Kjell
hade dock ordnat god ersättning för dessa: I rallykassen återfanns bl a Agneta Tjäders trevliga och fängslande bok ”Flickan
från ingenstans – En bok om Birgit Th
Sparre” samt ett intressant särtryck med
artiklar och notiser om Birgit Sparre som
utgjort bilaga i Ulricehamns Tidning. Bl a
skall jag själv utifrån dessa trycksaker (alla
sponsrade för rallyt av Ulricehamns Tidning) försöka att inse hur det faktiskt var
möjligt för Birgit Sparre att leva ett liv
som en miljardär (i dagens penningvärde), men vad jag förstår utan att själv vara
det…
Text och bild: Jan Möller

FOTO: EVA ANDERSSON

Kjell Andersson med pokalen för
Sparrerallyts trevligaste bil
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en 31 juli samlandes sex nytvättade Rolls-Royce, en Bentley, en Lexus samt fem hundar
utanför Viking-Lines terminal vid Stadsgårdskajen i Stockholm för resan över till
Helsingfors och det stundande Nordic
Rally i Finland. I den nyss nämnda
Lexus-bilen färdades glädjande och
mycket efterlängtade Asta Nyström, med
syster Florence Ericson och systerson Lars
Bergman. En synnerligen trevlig bekantskap på min ära! De hade börjat resan
med familjens R-R i Sydsverige, men
tvingades efter ett antal mil att vända
hem för att byta bil när något problem
uppstod med en servopump.
Tommy Strömberg hade i förväg
hämtat ut de förköpta biljetterna, så
incheckningen gick som en dans. Vädret
var toppen och spänningen olidlig inför
det stundande äventyret. Om själva båtresan är inte mycket att berätta annat än
att några, läs någon, såg till att fylla den
”Svenska Baren”.
Morgonen därpå, lördagen den
första augusti klockan 10, anlöpte färjan
punktligt Helsingfors och en väntande
finsk sektion, bestående av sju lika nytvättade R-R, men inga hundar. Vädret
var soligt och trettio grader varmt. En
stor och mycket välarbetad pärm med alla
färdhandlingar, kartor i olika förstoringar

m.m. överlämnades till var och en. Den
hade utarbetats av Matti Sortila. Efter
sedvanligt hanskakande och många kramar, samt en och annan kindkyss, kunde
så äntligen färden mot första etappmålet,
Strömfors Järnbruk, ta sin början. Turen
genom Helsingfors gick som en dans
med stor hjälp av poliseskort vars påslagna ”blåljus” gjorde storstaden praktiskt
taget bilfri.
Klockan 12 kom vi så småningom
fram till det sedan länge nedlagda bruket
och dess Bruks Restaurant för en välsmakande lunch.
Efter en timme startade sedan
färden mot dagens slutmål, Hotel Patria i
Lappeenranta. Total körsträcka första
dagen ca 20 mil. Staden Lappeenranta är
en typisk sommarstad med många turistande människor. Den ligger alldeles vid
stranden till en mycket stor insjö som
heter Saimaa. Efter dusch och hårtvätt
begav sig sedan sällskapet ned till kajen
för att gå ombord på en restaurantbåt.
Den tog oss på en tre timmar lång kryssning genom ett sjösystem med både

vikar, kobbar, kanaler och slussar tillbaka
till Lappeenranta. Under båtturen serverades dessutom en utsökt buffé. Dagen
var lång och innehållsrik, natten blev sen
och tung.
Dagen därpå, den andra augusti,
var vädret om möjligt ännu varmare.
Långt över trettio grader och en stor sol
på en molnfri himmel. För de som orkade kunde man nu på egen hand spatsera i
staden. Det var så att säga fria aktiviteter
fram till lunchen på det närbelägna
Lappeenrannan Kasino.
Klockan två startade sedan karavanen med vår pålitlige ledare, Matti
Sortila, i ledarbilen. Färden gick genom
ett vackert landskap mot Imatra och
South-Karelia Mobile Museum. Ett litet
men välfyllt museum där man på nära
håll kunde studera en mängd olika fordon samt en och annan rysk bil och
motorcykel.
Efter en timme bar sedan karavanen i väg på en trettio minuters färd
mot den ryska gränsstationen. Enorma
ryska semilokomotiv med hundratalet

Eva och Kjell Andersson, Anne Häggström flankerad av Willy Mattsen och Martti
Similä på restaurantbåten i sjön Saimaa
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Utanför
bilmuseet i
närheten av
Imatra

vagnar fullastade med timmer kom oavbrutet inkörandes från Ryssland. Även
långtradare med samma last var välrepresenterade. När den sedvanliga fotograferingen var avslutad drog vi sedan vidare
till dagens etappmål, Imatran Valtionhotelli. Det hundra år gamla hotellet låg
mycket vacker placerat mellan ett flodsystem med stora dammar på bägge sidor.
Klockan sju intog vi en utsökt
Galamiddag i hotellets matsal. John
Häggström och framför allt Matti Sortila
avtackades för ett synnerligen välarrangerat rally. På kvällen efter middagen,
tågade hela gruppen ned till en av dam-

marna som säkert var femtio meter hög.
Prick klockan tio öppnades plötsligt alla
slussportar och ett öronbedövande dån
blandat med klassisk musik och ljusspel
fyllde den ljumma natten. Detta skådespel varade i tjugo minuter och är en
tradition i Imatra som upprepas varje
sommar till invånarna och turisternas
glädje.
Den tredje augusti klockan tio på
morgonen är vi åter på väg. Fjorton lustfyllda mil till Military Officer Club belägen
i Hamina. Hamina är en gammal militärstad som var verksam redan på 1780-talet, då under namnet Fredrikshamn. Den

Uppställning utanför ryska gränsen i närheten av Imatra
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Rolls-Royce Enthusiasts’ Club Swedish Section
ber att få tacka följande sponsorer i samband med Sparrerallyt
”Gårdarna runt sjön”:

A Rohdins Automobilservice, Trollhättan
Ulricehamns Tidning, Ulricehamn
Lars G Wass, Göteborg
Västkustluncherna fortsätter i höst på Restaurant Barken Viking, Gullbergskajen, Göteborg (tel 031-63 58 00). Tiden är som vanligt kl 12 sista tisdagen i varje
månad med början den 30 september. Ingen föranmälan krävs. Kontakt: Johan Arnell
(tel 0530-107 43) eller Stig Nyberg (tel 031-47 19 21).
Du är hjärtligt välkommen!
ryska kejsarinnan Katarina II och vår egen
kung Gustav III, som var kusiner, hade
på något sätt någon politisk sammankomst i stadens stadshus. Detta hus
finns fortfarande kvar och är nu museum.
Efter avslutad lunch på officersklubben åkte vi vidare cirka tio mil till den
forna ryska tsarfamiljens jaktvilla som
ligger i en avsides liten ort som heter
Langinkoski. Den byggdes någon gång
runt 1870. En stor tvåvåningsvilla i timmer belägen vid en fors. Den var alltjämt
möblerad och även linnet fanns kvar. I
gästboken kunde man läsa tsarfamiljen
Romanovs namn, till exempel Anastasia.
Därefter fortsatte vi till staden
Porvoo och vårt sluthotell, Spa Hotel
Haikko. Nu var det många intryck att
smälta, så ett svalkande poolbad och en
kall öl satt fint strax före middagen.
Fjärde augusti, den sista dagen,
började som alla andra dagar. Stor sol och

mycket varmt. Dagens första etapp gick
nu till Gamla Borgå, eller Porvoo på
finska. Det är en mycket gammal stad,
helt byggd i trä. Den är belägen på en
kulle, så utsikten är bedövande vacker åt
alla vädersträck. Efter lunchen börjar
sedan färden de cirka fem milen in till
Helsingfors och den väntande färjan. Väl
inne i Helsingfors och parkerad vid färjan,
kan man nu lugnt spankulera nere vid
hamnen och den myllrande torghandeln.
Ytterligare ett rally är nu tyvärr till
ända. Man kan bara konstatera att John,
Aune, Matti och säkert många fler har lagt
ned ett jättearbete för att få detta att
fungera. Ett speciellt tack till Farfar, Far
och Son Brotherus för de mycket välsmakande snapsarna på Imatran Valtionhotelli.
Ett Stort Tack till Er alla från den
Svenska Sektionen!
Bengt Löthner
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Lasse Amarald
Samordnare, Tekniska kommittén

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

Hej igen!

D

et har blivit många underbara
mil bakom ratten i sommar.
Det är inte så många bilmärken
som kan mäta sig med åkkomforten i
våra bilar. Jag är just färdig med mitt
senaste objekt en 20/25 Thrupp &
Maberly från 1933, en mycket intressant
modell av Limousine. Även frun tycker
den är praktisk då det går att köra in barnvagnen i kupén. Och blir det för livat i
bilbarnstolen bak, finns det möjlighet att
dra för mellanrutan för en lugnare förarmiljö.
Det har kommit in en del frågor
av teknisk art till oss på tekniska delen.
Mest rör det sig om växellådor men även
en del el samt bromsproblem. Själv fick
jag ett konstigt fel på min Silver Cloud –
60. Vid gaspådrag efter en kurva eller en
vägkorsning fick bilen lätta ryckningar
från motorn. Det visade sig senare bero
på att flottörerna var för snålt ställda.
Men som vanligt gäller det att hitta felet,
ett elfel var en tanke som kom. Efter
kontroll av tändkablarna såg jag att de
borde ha bytts ut tidigare. Efter att ha införskaffat och monterat nya kablar ökade
problemet ytterligare. När jag skulle starta
misstände motorn. Det hände bara
ibland oavsett om motorn var kall eller
varm. Kunde det vara så att jag hade ett
överslag vid fördelarlocket? Det var bara
att invänta kvällen så det blev tillräckligt
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mörkt i garaget. Kjell, min granne, fick
sköta startnycken medan jag hade huvudet under huven. Först avlägsnades fördelarlocket och brytarspetsarna inspekterades när Kjell vred på nycken, nej inga
konstiga överslag från brytarna. På med
locket igen och en ny inspektion när motorn var i drift, nej inga synliga överslag.
På med ett par kraftiga läderhanskar. Här
skulle kollas tändkablar utan att dansa
river dans på garagegolvet. Jag lossade
tändkablarna på fördelarlocket en i taget
samtidigt som min granne vred på
startnycken. Efter en stund upptäcktes
felet. En av de nya tändkablarna gav ett
överslag och gjorde att motorn feltände.
Bort med den felaktiga kabeln. En ny
monterades och problemet var löst. Efter
att ha inspekterat fördelarlocket modell
Delco Remy beslutade jag mig för att
införskaffa ett extra lock i reserv. Då OKmackarna inte för så mycket delar till våra
modeller, ringde jag runt till våra mer
kända leverantörer av reservdelar. Priset
för ett nytt lock till min Cloud låg på ca
1 400 kr. Att delar till våra bilar ibland kan
vara dyra vet vi alla men detta var löjligt
dyrt. Efter ett samtal till min vän Zefyr
Hansen, ägare till Hansen Racing, ombads
jag att ta med ett lock och komma över till
firman. Efter en halvtimmes letande i
hyllorna gav vi upp men Zefyr sa att detta
är inget ovanligt lock i USA. Han gav mig
ett telefonnummer att söka vidare på.
Efter några samtal till USA blev det napp.
Firman heter Replacment Parts Co. Mitt

fördelarlock kostade 15 dollar och är helt
identiskt med mitt gamla lock. De för
massor med olika delar till våra modeller
exempelvis packningar, slitdelar, verktyg.
elartiklar med mera. Det är till de flesta
modeller efter 1955 fram till de senaste
modellerna. Jag beställde fördelarlock,
brytarspettsar och kondensator till ett
pris av ca 800 kr inkluderat frakt från
USA. Om det är någon annan som kan
delge våra medlemmar flera tips på hur vi
kan få ner kostnaderna på våra bilar, får
ni gärna skriva en rad om det. Adressen
till firman är Replacment Parts Co, PO
Box 152, 117 W Wilson st., Villa Rica,
GA 30180. Tel 001-770-459-0040.
Med vänliga hälsningar
Lasse Amarald

Och så till frågorna >>>

Fråga 1
Min Silver Shadow har slutat driva bilen
framåt när jag ska starta och har lagt in
D-läget på växelväljaren. Den driver i de
övriga växellägena men slutar driva när
jag för över spaken i D-läget igen.
Svar
Att bilen inte driver i D-läget beror på att
D-lägets flödes system kräver mer olja än
de andra växelsystemen. Kontrollera oljenivån på oljestickan till automatlådan
(sitter på höger sida i bakkanten vid
motorn). Fyll på olja, med en liten tratt
där du drog ur stickan, tills du ser olja på
översta strecket på stickan. Motorn skall
vara i gång när du gör nivåkontroll (växelväljaren i P eller N läge). Du bör kontrollera så du inte har ett större läckage
från växellådan. Om så är fallet bör en
verkstad titta på problemet.
>>>

Julbord Väst
går av stapeln på restaurang Ljungman Jansson,
Önnereds brygga 3, Västra Frölunda, lördagen
den 13 december 2003 kl 14.
Anmälan görs till Stig
Nyberg, tel 031-47 19 21 eller
0707-40 16 21 senast
den 8 december.
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Fråga 2
När jag körde min Wraith från 1939 stannade motorn plötsligt. Vid en kontroll
under huven visade det sig att rotorn i
fördelaren inte roterade runt. Kan ni ge
mig ett råd om vad som kan ha hänt.
Svar
Det kan vara kuggdrivningen på rotoraxeln som har släppt. Men det troligaste
felet är drevet som sitter på motorns
framsida och drivs av vevaxelns drev. För

Hört, sett
och hänt
Vi kan nu glädja oss åt att det har kommit
en allert representant för Bentley till Stockholm. Som vi vet ägs ju Bentley i dag av
Volkswagen vilket gör att det finns intresse för att sälja denna utomordentligt
fina bil i Sverige. Man kommer att öppna
en utstållning på Strandvägen 7 under
namnet Bentley Stockholm AB. Vi välkomnar å det varmaste och ser nu fram
emot en så kallad ”driving day” vad det
lider. En sak är helt klar: att köra en ny
Bentley går utanpå allt med bred marginal.
Jag vet.
Tommy

I nästa nummer kommer en längre artikel om
nyheter på Bentley- och Rolls-Royce-fronten.
Red
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att motorn ska få en tystare gång sitter
det ett drev gjort av ett fibermaterial
monterat på den axel som driver fördelaren. För att du ska kunna konstatera
felet utan att behöva riva motorn gör du
på följande sätt. Öppna huven och be
någon försöka starta motorn samtidigt
som du tittar om generatorn roterar. Om
den inte roterar är det fiberlagret som är
nedslitet eller saknar några kuggar. Nytt
drev kan du köpa från England.

2

Garagerensningen
fortsätter...
– listan krymper
Framfjädrar till Spirit 1992, 2 st ..... 400
1 st differential till Silver Shadow
1972 ............................................... 2 500
Några signalhorn, 6-12 V, olika
kondition och priser.
Phantom I-III inre hjuldiskar, 4 st 250
Navkapslar till Buick -79, pris per st . 50
Vindrutetorkarmotor Spirit ny ... 2 000
Luftfilter till Spirit, nya per st ......... 350
Insugningsrör till Shadow 1972 .... 750
Elsiktrutor 1930-talet, per st .......... 500
Hulmuttrar 20-25-30hp,
nyskick, per st ................................... 750
Boksamlingen jag tidigare annonserat
är nästan utsåld. En del återstår och är
nu nedsaat i pris. Se separat

Tommy Strömberg
Tel 08-759 05 05,
0705-17 18 77

Rolls-Royce-bibliotek till salu
Författare

Titel

Rolls-Royce
Rolls-Royce
Rolls-Royce
Rolls-Royce
Rolls-Royce
Robert Grey
Mike Evens
Lademans Billexikon
Raymond Gentile
Graham Robson
Ian Lloyd
Anthony Bird, Ian Hallows
Graham Robson
Kenneth Ullyett
Jonathan Wood
Dalton Watson
George Oliver
Dalton Watson
Graham Robson
Road and Track
BJK Setright
Mike Fox
Ian W Rimmer
Martin Bennet
Les Grand Marques
Pinacle
Auto Car
Phil May
Edward Eves
Ian Lloyd
Bilderbok
George Fenn

Silver Shadow el-schema 2 delar
The Rolls-Royce, the complete work
The Story of the Best Car in the World
An Index to Rolls-Royce and Bentley
Rolls-Royce Journal, Volume 2, No 5
Rolls on the Rocks
In the Beginning
Rolls-Royce , Bentley
The Rolls-Royce Phantome II Contin.
The Rolls-Royce and Bentley, Volume 2
Rolls-Royce The Year of Endeavour
he Rolls-Royce Motor Cars
Rolls-Royce Silver Spirit
The Book of the Silver Ghost
The Rolls-Royce
Rolls-Royce in America
Rolls-Royce, The Best Car in the World
Those Elegant Rolls-Royce
Rolls-Royce Silver Cloud
Rolls-Royce and Bentley 1950–1965
Rolls-Royce
The Complete Workd Best 599 Stories
Rolls-Royce and Bentley Experim. Cars
The History of the Car
Rolls-Royce
Magaxine No 1
Rolls-Royce
20 Silver Ghost
75 Years of Motoring Excellency
The Merlin at War
Rolls-Royce
Classic Rolls-Royce

Samt ett antal om andra bilmärken:
W O Bentley
The Car in My Life
SAAB-SCANIA
Boken om SAAB 9000
SAAB-SCANIA
En bok om SAAB-Scania
Classic Cars
Februari 1987, Augusti 1988
Ian Rimmer, Rivers Fletcher
Bentley Past and Present
Georige Bishop
Klassiska bilar
Scania-Vabis
Scania Kavalkad
Ian Lloyd
The Merian at WAC
SEMIC
Gammelbilar, 2 ex
Roger Hicks
Classic Cars
Paul Silleter
Vintage

Pris
300
300
300
50
50
75
100
250
350
250
250
400
150
150
100
300
250
400
200
50
250
250
400
400
400
100
350
250
350
250
175
200
350
100
100
50
350
550
250
150
50
200
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Ring Tommy Strömberg, 08-759 05 05. Priserna är nu kraftigt nedsatta och kanske
är just den bok Du vill ha redan såld. Samlingen säljs åt en nära vän till mig och
krymper mycket fort.
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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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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

NORRORTS BIL & VANSERVICE AB

Renovering av växellådor och converters
08-564 720 10
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ROLLS-ROYCE & BENTLEY
Köpes & Säljes
Alla slag av reparationer, renoveringar & karossbyggen utföres. Motor- &
växellådsrenoveringar, lackering av träpaneler, sadelmakeri, förgyllning, försilvring.
10 % på delar vid reparation och service.
R-R- & Bentleydelar, nya & begagnade i stort urval.
(Priser enligt Rolls-Royce prislista)

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

Nickel
Krom
Eloxering
Sliperi

Reparation
Svetsning
Riktning

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

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

Skandia
Det är här det växer.
Skandia är huvudsponsor för Svenska Golfförbundet
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UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB
Aston Martin Lagonda 1982 Vänsterstyrd lågmilare, 1 900 mil. Vit med crèmefärgat
skinn. En helt unik bil, som tillverkats för hand i endast 638 exemplar. Bilen som har all
tänkbar utrustning är något alldeles speciellt att färdas i. En bil med mycket intressant potential för framtiden.
398 000 kr
Aston Martin Virage Volante 1991 Premiärbilen från Birmingham-utställningen, den
enda i sitt slag. Röd med svart skinninredning. Bilen är i nyskick och nyservad av fabriken. En
unik och vacker cabriolet med mycket god potential för framtiden.
Bentley 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 överväxel. Bilen som är välkänd i RREC har stor sollucka och har samtliga verktyg. En mycket
trevlig och användbar för alla tillfällen.
P.O.A.
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
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.
558 000 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
otalrestaurerad.
£ 85 000
Visning efter överenskommelse.
Vi köper gärna Er fina bil kontant. Vi åtager oss gärna säljuppdrag.
Ring för besök. Vi finns också på www.pascocar.com. Välkommen!

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