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är detta nummer av vår Bulletin
kommit Er till del är det inte
långt kvar till jul och den ljuva
frid denna högtid är förenad med. Det
som under denna helg lyser upp vår tillvaro är givetvis inte endast de mängder av
levande ljus vi tänder i hemmet eller den
omständigheten att vintersolståndet
stundar med därefter allt ljusare dagar
som följd, utan även den omständigheten att vi bereds möjlighet att tillbringa
mängder av verklig kvalitetstid med våra
nära och kära klenoder. Under sådan
synnerligen angenäm kvalitetstid är det
dock alltför lätt att förglömma släktens
pockande på uppmärksamhet, vilken

Annonsera i bulletinen
Radannonser för medlemmar är gratis.
Annonser för företag kostar per år:
Helsida
2 400 kr
Halvsida
1 200 kr
Kvartssida
800 kr
Omslagets sista sida
5 000 kr
Styrelsen som är utgivare av bulletinen
fritar sig från allt juridiskt ansvar för
innehållet i införda annonser. Ansvaret
åvilar vederbörande annonsör.
Nästa nummer ...
utkommer i mars 2004
Manusstopp 31 januari 2004

uppmärksamhet samt därmed sammanhängande förpliktelser vi även dessa är
nödsakade att tillgodose, när tid därtill
erbjudes.
Efter en hastig återblick på den
höst som förflutit kan jag med stor tillfredsställelse konstatera att jag tillsammans med familjen hann med ett antal
trevliga turer i Spiriten och att även en
avslutande och synnerligen angenäm tur
kunde avnjutas tillsammans med familjen i 20/25:an, vilken sistnämnda tur
dock fick ett något snöpligt slut, enär den
av mig enligt alla konstens regler justerade kopplingen, efter det att familjen i säkerhet och trygghet avlämnats i hemmet,
återigen började slira i den branta backen
upp till garaget med påföljd att ett byte av
kopplingsbelägg och de förslitningsdetaljer som därmed sammanhänger tyvärr
blivit ett ofrånkomligt faktum. Detta
ofrånkomliga faktum innebär dock säkerligen ett stort antal timmar av ljuvt arbete
i det tyvärr något trånga garaget under
vilket arbete jag kommer att beredas möjlighet att än bättre lära känna 20/25:an
och dess funktion. Såsom hjälp och vägledning i det kommande arbetet passade
jag på att enväldigt inboka en garageträff
hos Clifford Hellzén vars 20/25:as motor
till följd av renovering till stora delar var
isärtagen med en unik möjlighet för mig
att närmare studera såväl densamma som
kopplingsfunktionen och därtill få mängder av goda råd och tips för vilka jag
givetvis är djupt tacksam. Just det förhållandet att de allra flesta i vår klubb inte
endast är brinnande och hjälpsamma
entusiaster utan, liksom jag själv, känner
en djup vördnad även inför de andra
hörnstenar varpå vår klubb är grundad,
inbördes aktning, vänskap och förtroende, ger mig en välbehövlig och angenäm
>>>
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Ordförandens
anteckningar

Bästa medlemmar !

H

östens vackra färger har försvunnit och kung Bore har varit framme och svept över oss med sin
frostiga hand. Vintern är på väg, JULEN
står för dörren och vips är vi inne på ett
nytt år och går mot ljusare tider. Det blir
ett hektiskt år med många roliga och
intressanta aktiviteter.
Planeringen för årsmötet i dalarna
är i full gång och kommer likt de flesta
aktiviteter under nästa år att ha jubileumsprägel till följd av att Rolls-Royce
firar hundra år.

>>>

grundtrygghet inför kommande renoveringsäventyr.
Avslutningsvis vill jag framföra
mitt synnerligen varma tack till artikelförfattarna i denna bulletin liksom till övriga
medarbetarna i redaktionskommittén,
Hans G Karlsson och Per Martinson i
anledning av det stora och omfattande
arbete som utförts samt till Tommy och
Marianne Strömberg för den som vanligt
tunga och otacksamma uppgiften att
distribuera densamma.
Med önskan om en riktigt God
och Fridfull Jul
Anders Göran Ryberg
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Klubbresan till Annual Rally nästa
år börjar ta form och intresset har visat
sig mycket stort. (Till er som har anmält
intresse kommer detaljerad information
att delges direkt.) Som meddelades i förra
bulletinen sker utfärden från Esbjerg till
Harwich den 15/6 och hemfärd antingen
den 22/6 från Harwich till Esbjerg eller
den 25/6 från Newcastle till Göteborg.
Det är glädjande att kunna meddela att vi
fått klartecken att besöka både den nya
fabriken i Goodwood och den gamla
fabriken i Crewe dock med en viss
begränsning i antalet och där gäller först
till kvarn.
I evenemangskalendern ser ni vilka
ytterligare aktiviteter som är på gång men
det finns plats för fler så Ni som har idéer
och uppslag hör gärna av er till någon i
styrelsen så hjälper vi er att iscensätta era
förslag.
Till denna bulletin har bifogats en
lista över innehållet i vår klubbshop. Där
finns ett stort urval av julklappar och
presenter som säkerligen kommer att
sprida stor glädje i julmörkret. Kontakta
gärna Siv Hellzén, som är klubbshopsansvarig, på telefonnummer 08-756 13 91
för ytterligare information.
Har ni ställt in era bilar för vintern
och påbörjat den årliga genomgången ?
Har ni stött på frågor av teknisk
karaktär kan ni med fördel vända er till
Lars Amarald som håller i den tekniska
hörnan.
Avslutningsvis vill vi alla i styrelsen önska er alla en riktigt

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR
Leif

Julklappstips från
klubbshopen
Kavajmärke, emalj, runt, RREC ..... 50
Nyckelring RREC .......................... 65
Kråsnål, Ladyn, silver ..................200
Hängsmycke, Ladyn, silver ......... 700
Damscarf, blå eller vit ..................300
Whiskyglas, RR-loggan, kristall ..150
Julkort med kuvert, per st ............. 10
Basebollkeps, RR original, blå .....185
Dito Bentley, blå ..........................185
Livrem med Ladyn (perfekt
efter jul) ....................................... 225
Vagnsmärke, Sverige, emalj, runt .340

Slipsar, blå, vinröd, siden ............225
Kråsnål, RR-loggan, silver ...........200
Kristallblock, Ladyn i gravyr .......100
Dito stor ......................................500
Fönsterdekal på vardagsbilen ...... 10
Följande finns också, priserna var
dock inte satta vid pressläggningen!
Läderkräm
Ficklampa RR och Bentley
RREC-muggar
CD med reservdelslistor och skisser
till 20/25

Siv Hellzén
08-756 13 91
alt. clifford.hellzen@salusansvar.se

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 100-årsjubiléum
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
29 juli-1 augusti
1 augusti
21 augusti
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Ekstramøde i Odense

I

16-17 augusti 2003

början på juli damp det ned en inbjudan till ett rally i Odense från
våra danska vänner Finn och Karen
Randrup i Kerteminde.
Torsdag 14 augusti
Kl 07.00 på morgonen bar det av från
Göteborg med vår lilla Bentley 3/21 mot
Varberg. Färjeturen över till Grenå tog 3,5
timme, lite längre än vanligt p.g.a. dåligt
väder. Vi fortsatte färden mot Århus och
vidare över Lilla Bält-bron till Odense
och var framme i Kerteminde vid sextiden. Vi blev varmt omhändertagna av
vårt värdfolk.
Fredag 15 augusti
På morgonen var vi nere och badade i havet och därefter åt vi frukost. Resten av
dagen tog Finn och Karen oss ut på
utflykt i omgivningarna. Vi hade även

picnic vid stranden. På kvällen bjöds vi
åter på en underbar middag.
Lördag 16 augusti
Kl 10.00 bar det av, vi i vår Bentley och
Finn och Karen i sin RR Phantom l
Sedanca de Ville till restaurang Skoven i
Odense. Här mötte vi de övriga deltagarna. Vi blev ca 25 bilar med deltagare från
förutom danskar vi från Sverige samt tre
bilar från Tyskland och en från Skottland
(sistnämnda tillfälligt boende i Danmark). Med ett glas vin i handen, klockan
är nu 11.00, gick vi runt och hälsade på
gamla som nya vänner. Plötsligt dyker det
upp två polisbilar. Det var vår eskort till
Odense Domkyrka. Bilarna parkerades
utanför kyrkan för allmänt beskådande.
Det var mycket folk i rörelse för denna
helg var det blomsterfestival. Danske
Bank bjöd på en utsökt lunch. På efter-

Uppställning på Östergård, en av Fyns vackraste herrgårdar.
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Munkebo Kro

middagen bar det av till Östergård som är
en av Fyns vackraste herrgårdar. Gården
ägs av lantbruksminister Marianne
Fischer Boel med make som båda hälsade
oss välkomna, bjöd på champagne och
berättade om gårdens historia. På kvällen
var det galamiddag på Munkebo Kro.
Thomas Pasfall som var Årets Kock 2000
i Danmark bjöd på en helt underbar femrätters gourmetmeny. Allt åtnjöts i en
underbar miljö och stämning.
Söndag 17 augusti
På förmiddagen bar det av i kortege till
Vedstaarup Tegelbruk vid Assens. Här

blev vi mottagna av Karin och Jörgen
Ströjer Hansen, gamla bekanta till oss. Vi
gick en rundvandring i tegelbruket med
Jörgen som ciseron. Fantastiskt att se en
så automatiserad tillverkning av tegelstenar. Robotar som staplade och emballerade tegelpallar i ett rasande tempo imponerade. Sedan blev det visning av bilmuseet som har en fin samling Rollsar samt
andra rariteter. Vi blev också bjudna på
lunch härinne. Jörgen hade en 20 HP
parkerad på gården som är nästan en kopia av vår egen. Kjell provkörde bilen.
>>>

Phantom III
1937 Sedanca
de Ville by
Windover.
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Succé för nya Bentley
och Rolls-Royce

Stora nyheter och förändringar är som bekant på gång när det gäller nya bilar, såväl
från Bentley som Rolls-Royce och såväl
internationellt som här i Sverige.
Nya Bentley Continental GT har
fått ett mycket positivt mottagande. Auto
Motor & Sport (nr 15 år 2003) konstaterar t ex efter en provåkning (man fick
denna gång bara åka med i bilen, om än
med Bentleys chefskonstruktör vid ratten) att brittisk tradition i Continental
GT på ett förträffligt sätt blandats med
ny teknik från Volkswagen-koncernen.
>>>

Måndag 18 augusti
Efter morgondopp i havet samt frukost
på altan var det dags att tacka och ta farväl
av Finn och Karen. Vi körde nedkabbade
i strålande solsken mot Stora Bält-bron
över densamma mot Köpenhamn och
vidare över Öresundsbron till Malmö.
Sedan var det E6 hela vägen till Göteborg.
Text och bild
Eva Andersson
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Den provåkta förserievagnen får ett
mycket gott betyg, bl a för dess fantastiska köregenskaper, stabilitet, detaljkvalitet, finish, utstrålning och mångsidighet
- såväl extrem sportvagn som komfortabel långfärds- och vardagsbil. Kombinationen av det traditionella, starka varumärket Bentley, moderna attribut och
modern teknik anser man som sammanfattning vara ”en fullträff ”.
Prestanda för den 481 cm långa
2+2-sitsiga bilen på nära 2.3 ton är onekligen imponerande: 318 km/h i (officiell)
toppfart, 0-100 km/h på 4.8 och 80-120
km/h på 3.3 sekunder. Man säger sig f ö
medvetet ha varit ute för att göra en
”Ferrari-dödare” och dessa siffror talar sitt
tydliga språk. Motorn utgörs av VWgruppens sexliters W12-motor (fyra rader
med vardera tre cylindrar) från bl a Phaeton-modellen, i Bentley-version utrustad
med dubbla turboaggregat, resulterande i
en effekt på 552 hk vid 6 100 r/min,
drygt 130 hk mer än i Phaeton-versionen
utan turbo. Vridmomentet ligger på 650
Nm redan vid 1 600 r/min. Bilen är fyr-

hjulsdriven och utrustad med luftfjädring. Under bakrutan återfinns en hastighetsstyrd spoiler ”eftersom denna inte
behövs i farter under 200 km/h”. Den
automatiska växellådan har sex växlar.
Den kan även växlas manuellt, antingen
som tiptronic med växelspaken eller på
Ferrarivis med paddlar bakom ratten.
Som sagt, Ferraridödare…
Vissa Bentley-anhängare menar
dock att en riktig Bentley skall ha ett
längre frontparti. Man har också invändningar mot att man har tagit komponenter från andra modeller i koncernen. En
motortidning hade t ex vid presentationen av spionbilder på Bentley Continental GT rubriken ”Phaeton förklädd till
Bentley”. Utgångspunkten kunde dock
vara sämre: Även VW Phaeton har fått
lysande kritik för bl a dess luftfjädrade
och närmast ljudlösa komfort, prestanda
och solida kassaskåpskänsla, diskretion
och för att vara en enastående välbyggd
lyxbil – om än aningen anonym. I ett test
konstateras: ”Kvalitetsintrycket är bedövande i jämförelse [med Jaguar].” VW
har således läst på ordentligt innan man
skridit till verket för att ta klivet in i bilvärldens finrum, såväl när det gäller VW
Phaeton som Bentley.
Bilderna på den nya Bentleyn antyder en maffig, maskulin, modern och elegant bil, som dock precis som man själva
säger exteriört är klart inspirerad av historiska Bentleymodeller, särskilt då det tidiga 50-talets vackra R-Type Continental.
Den senare var på sin tid världens snabbaste fyrsitsiga bil och den första bilen
med en toppfart på över 120 miles per
hour. Denna modell (mera exakt R-type
Continental Sports Saloon by H J Mulliner av årsmodell 1952) är även utgångspunkten i Continental GT:s eleganta broschyr. Enligt Auto Motor & Sport är även
den nya Continental GT världens numera

snabbaste fyrsitsiga coupé. Ordningen är
således återställd. Och för att man skall få
stopp på bilen har den utrustats med de
största bromsar som någonsin monterats
på en serieproducerad personbil – skivorna mäter 405 mm i diameter, vilket behövs för att tygla bilens 2.3 ton i farter
över 300 km/h.
Siktet är nu inställt på yngre kundgrupper än tidigare. Det målmedvetna
arbetet började med sedvanlig tysk
grundlighet för flera år sedan, vilket bl a
resulterade i en dubbelseger för Bentley i
Le Mans 24-timmars förra året.
Interiören domineras som sig bör
av blankpolerat ädelträ, krom och läder.
Its in fact very British – and beautiful –
indeed! Man känner igen sig från tidigare
RR- och Bentleymodeller, även om givetvis designen har en modernare touch och
många delar och mycket teknik kommer
från koncernens övriga modeller, d v s
från Audi (A8) och Volkswagen (Phaeton). Man behöver t ex inte bemöda sig
med att använda bilnyckeln – det räcker
om den ligger kvar i fickan. Bilen låses
upp automatiskt och sedan är det bara att
trycka lätt på startknappen.
Hantverkskunnandet i Crewe tas
tillvara även i nya Continental GT: Det tar
fortfarande mer än tio gånger så lång tid
enbart att slipa och lacka bilens träpaneler
som det tar att bygga en hel bil i BMW:s
3-serie. Men så ser också andra märkes
trädetaljer ut som plastimitation i jämförelse!
Några RREC-medlemmar kommer förmodligen speciellt att uppskatta
Breitling-klockan i instrumentpanelens
mitt. Äntligen en ståndsmässig klocka i
stället för bl a det digitala bjäfs som vissa
tidigare modeller har varit utrustade med!
(Det var den goda nyheten. Den dåliga är
att klockan trots detta inte ser särskilt
exklusiv ut.)
9

Man säger sig vilja bevara idéerna
från företagets grundare, W O Bentley,
och valde därför att bygga en stor (nåja)
och lyxig bil. Man menar också att coupén
bäst kan uttrycka Bentleys nya formspråk
och samtidigt bevara banden till tidigare
modeller. De flesta tycker nog att designen är mycket lyckad: maffig och såväl
modern som med retrostuk som knyter
an till märkets stolta traditioner. Utstrålningen i verkliga livet sägs vara bedövande - samtidigt som Bentleys kärnvärden
är tydligt bevarade: sanslös lyx, klassisk
elegans, överväldigande komfort och
(nästan onödigt) brutal kraft. Bilens belackare påpekar dock gärna att det är
VAG:s Dick van Braeckel som har hållit i
ritstiftet, vilken han även gjorde när den
lyckade småbilen Skoda Fabia(!) skapades.
Priset ligger betydligt lägre än tidigare Bentley-bilar, vilket är möjligt tack
vare ny, modern produktionsteknik, större serier samt att många strategiska (och
dyra) komponenter är gemensamma med
andra modeller. I Sverige har bilen ett pris
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på 1 610 000 kr, vilket är rena realisationen i jämförelse med tidigare tvådörrarsmodeller från Bentley. Som jämförelse
kan nämnas att konkurrenten Ferrari 456
GTA betingar ett pris på 2.2 och Mercedes CL65 AMG på 1.7 Mkr. OCH: Efter
provkörningen i Auto Motor & Sport nr
22 2003 konstateras att Continental GT
har köregenskaper, väggrepp och respons
som mycket väl kan mäta sig med dessa
moderna storheter, dvs Ferrari och Mercedes, vilket inte säger litet. (Tidigare i testet
rapporterar man dock att draget är ”helt
ursinnigt rått” och att det i stadstrafik
känns som att köra en pansarvagn med
raketmotor.) Den aktiva luftfjädringen
balanserar ständigt det massiva väggreppet mot passagerarnas åkkomfort genom
att omärkligt gå från stenhård sportvagnsinställning (då så krävs) till ljuvlig
”sväva-på-moln-känsla” (när detta är
möjligt). Mest av allt sägs bilen vara en
långfärdsvagn för snabba och långa
kontinentkryssningar.
Intressant är att Rolls-Royce och
Bentley nu båda återgår litet
grann till sina rötter. BMWägda Rolls-Royce bygger en
mycket stor sedan eller
limousinemodell, t o m med
samma namn (Phantom)
som de stora, legendariska
Phantom I, II och III från
senare 20- respektive hela 30talet. (Jag har då medvetet
förträngt senare decenniers
gigantiska och ålderdomliga
7-sitsiga limousinemodeller Phantom IV, V och VI främst inriktade på och tidvis
enbart levererade till kungligheter och statschefer.) Bentley
övergår i sin tur till något
mindre, men klart sportigare
modeller med påtaglig kör-

glädje och mycket goda vägegenskaper.
Bentley Motors har f ö redan
planer på att bygga en fyradörrars sedan
på samma plattform som Continental
GT, en bil som kan bli mycket intressant.
Denna skulle alltså bli i storleksordningen halvmetern kortare än tidigare modeller. VAG:s ännu så länge avlägsna mål är
att med tiden tillverka 8 000 – 9 000
Bentley per år.
Den fyrdörrade Bentley Arnage
förväntas att leva till åtminstone år 2009,
om än i successivt uppgraderade versioner. Man har redan nu lanserat ”serie II” i
två varianter – en med betoning på lyx
och komfort och en med betoning på
prestanda. I den senare är bl a en del av
träpanelerna ersätta med handpolerad
aluminium. (Dessutom pågår f n arbete
på en förhöjd och kraftigt förlängd
limousinvariant.) Arnage har nu bl a
utrustats med modern teknik från VWkoncernens hyllor, typ avancerade antisladdsystem, vilket kan vara behövligt.
Bentley Arnage T (prestandavarianten) provkörs i Automobil nr 10 2003.
Effekten på den gamla välkända 6.75
litersmotorn är nu 450 hk och vridmomentet närmast monstruösa 875 Nm vid
3250 rpm, resulterande i 0-100 km/h på
5.8 sekunder och en toppfart på 270 km/
h trots dess 2 585 kg. Fortfarande är motorn dock lika silkeslen och följer förarens
minsta vink: Behagar herrn öka farten?
Yes Sir! Of course Sir! Immediately Sir!
That much Sir? No problem! Bilen sägs
dessutom fortfarande tala till känslorna
på det klassiska sätt som varit karaktäristiskt för flertalet Rolls-Royce och Bentley
genom åren, vilket vi som fick tillfälle att
provköra en ny Arnage vid Rohdins
garageträff förra året kan intyga. Den unika upplevelsen är helt enkelt svår att
beskriva! Inredningen menar man t ex är
helt outstanding i sitt slag, där ingen

annan tillverkare kommer i närheten. Det
finns enligt Automobil idag egentligen
inget alternativ till Arnage i den högsta
lyxbilsklassen. (Man nämner då varken
den numera betydligt större och dyrare
Rolls-Royce Phantom eller Maybach.)
Mercedes S-klass med flera framstår enligt
Automobil som massproducerade bruksbilar i jämförelse med Arnage. Dessa
kanske är mer lämpade att använda i
snöglopp samt till och från jobbet eller
stormarknaden medan Arnagen liksom
de flesta av RREC-medlemmarnas bilar
mera är att betrakta som njutningsmedel
eller belöning för vardagens slit - att användas med viss urskiljning…
Bentley Continental GT skall börja
levereras före jul i år. De första två bilarna
levereras till Elton John och hans (manlige) sambo. Orderböckerna innehåller
härutöver order på f n c:a 6 000 bilar (!),
varav 9 till Sverige (dock därav en Arnage
Serie II R). Jack Barkley i London säljer f
n 25 Continental GT i veckan. Kön
sträcker sig för dessa kunder till 2006 eller
2007. Kanske kan dock produktionstakten i Crewe-fabriken ökas i förhållande till
den planerade. För att få utrymme för
den nya produktionslinjen i Crewe var
man bl a tvungna att avyttra stora volymer av reservdelar. Intressant i sammanhanget är att Rohdins i Trollhättan därvid
köpte en stor mängd karossdelar, d v s
dörrar, skärmar etc. till flertalet senare
Rolls-Royce- och Bentleymodeller, även
vissa specialkarosser. Man säljer nu sådana till hela världen från det stora lagret i
en hyrd, intilliggande byggnad i Trollhättan. Samtidigt har de nya ägarna VAG
gjort så stora investeringar i Crewe-fabriken att de som tidigare besökt denna nu
sägs uppleva den som en helt ny fabrik
invändigt.
VAG:s svenska högst seriösa
Bentley-satsning utgår från en i sam11

manhanget legendarisk adress: Strandvägen 7 i Stockholm. Här fanns en gång i
tiden Salén & Wicander, säljande Bentley
och Rolls-Royce. (Bl a levererade man
sommaren 1970 hustruns och min tidigare röda Silver Shadow till den dåvarande ägaren av Monark-koncernen.) Under
många år höll sedan Philipson till i de
anrika lokalerna. De senaste 15 åren är det
dock Auktionsfirman Bukowskis som
har verkat här. (Alla dessa företag är således sådana som traditionellt haft mycket
goda relationer till många av RREC:s
svenska medlemmar.)
VAG öppnade sitt exklusiva och
mycket eleganta showroom (”bilaffär”
låter litet futtigt i det här sammanhanget
– investeringarna är mycket stora) i slutet
av september i år, med nyförsäljning av
Bentley och Lamborghini. Vi fick ju alla
en inbjudan till premiären. Innan man
ens flyttat in i lokalerna på Strandvägen
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hade således nio bilar redan beställts från
Crewe. Fem av dessa hade sålts i Stockholm, en av Rohdins i Trollhättan och tre
utgör demobilar (vilka dock p g a strejk i
Tyskland är kraftigt försenade). Kunderna
har betalat en deposition på 150 000 kr
per bil. Den svenska marknaden är prioriterad, eftersom den tidigare varit i princip
obearbetad. De svenska kunderna kommer därför att få sin bilar tidigare än flertalet andra, många redan till våren. Anders Rohdin i Trollhättan får därför regelbundet samtal från förtvivlade utländska
kunder som är beredda att betala överpris
för ett kontrakt i Sverige.
VAG:s målsättning för den svenska marknaden ligger på en försäljning av
hela 20 Bentley och 10 Lamborghini per
år, vilket ju ligger långt över tidigare svenska försäljning. Ingen av de tidigare återförsäljarna/verkstäderna ansågs därför i
sammanhanget ha tillräcklig storlek och/
eller potential att
ensamma ansvara för
den svenska marknaden,
som nu drivs i ett av
Svenska Volkswagen AB
helägt dotterbolag,
Bentley Stockholm AB.
Chef för verksamheten
är Sven-Åke Enochsson,
som tidigare under
många år varit
Sverigechef för såväl
Audi som Porsche. Han
var egentligen på väg att
gå i pension, men kunde
inte motstå frestelsen att
dra igång denna satsning.
Gustaf Magnusson, son
till prinsessan Christina
och Tord Magnusson, är
försäljningsansvarig. (Är
det kanske dags att försöka övertyga morbror

kung Carl Gustaf att byta Ferrarin mot en
ny Bentley – eller Lamborghini – bl a för
turerna till Franska Rivie-ran?)
Den svenska serviceorganisationen
är f n något oklar beroende på de nya
EU-direktiv, som trädde i kraft 1 oktober
och som i ett slag ritat om kartan för försäljning och service för alla bilmärken i
Europa. De medför i korthet att det
krävs mycket stora investeringar av auktoriserade återförsäljare och verkstäder.
Rohdins i Trollhättan, som redan säljer
(mäklar) flest begagnade Rolls-Royce och
Bentley i Norden, gör f n en storsatsning
på nyförsäljning av Bentley, däremot inte
PIKAB eller Förenade Bil. Rohdins
Automobilservice kommer att sälja
(mäkla) nya Bentley för VAG:s svenska
bolag. F n bearbetar man speciellt 50 VIPkunder som visat intresse för den nya
modellen. Anders Rohdin var i mitten av
augusti en av de första i världen som fick
provköra Continental GT. Han menar att
det är en helt fantastisk bil.
Tidigare samarbetade 190 företag
world wide med Rolls-Royce i Crewe. I
samband med ägarskiftet blev alla avtal
uppsagda och samtliga verkstäder/återförsäljare fick välja om de ville fortsätta att
arbeta för Crewe och nu VW-ägda Bentley
Motors eller nya BMW-ägda Rolls-Royce.
Enligt Anders Rohdin valde 180 av dessa
Bentley – av många skäl: Bentley Motors
kommer ju att fortsätta att leverera originaldelar till Rolls-Royce och Bentley under varumärket Crewe Genuine Parts,
flertalet återförsäljare/verkstäder har
sedan länge starka band och relationer till
personalen i Crewe, återförsäljarna och
Crewe har under senare år levererat betydligt fler nya bilar av märket Bentley än
Rolls-Royce.
EU-reglerna från 1 oktober gör
dock att det just nu ser ut som att Bentley Stockholm själva skall sköta servicen

för nya bilar. Rohdins och PIKAB måste
för att vara auktoriserade för Bentley
Motors även åta sig att serva och reparera
Continental GT, vilket för att uppfylla de
krav som ställs av Bentley Motors kräver
mycket stora investeringar i utbildning,
utrustning och personal, bl a certifiering
enligt ISO 9000. Från 1 oktober är därför
varken Rohdins eller PIKAB auktoriserade verkstäder. Kunderna kommer dock
inte att märka någon skillnad. Man kommer att fortsätta att reparera äldre bilar
och kommer liksom tidigare att ha full
tillgång till verkstadsmanualer och ”originaldelar”. Bentley Motors tjänar f ö
betydligt mer på att sälja originaldelar till
äldre Bentley och Rolls-Royce än på att
sälja nya Bentley, vilket borde trygga tillgången på delar. Rohdins – Nordens
största Bentley- och Rolls-Royceverkstad
– kommer så successivt att utveckla rutiner och investera ytterligare i specialverktyg, datorer för felsökning etc med målsättning att åter bli auktoriserade för
Bentley Motors under år 2005.
VAG och Bentley Motors gör alltså en betydande satsning på den svenska
marknaden. Däremot finns det numera
inga återförsäljare i Finland eller Norge,
inte heller några auktoriserade verkstäder.
I Danmark öppnade en ny Bentley-återförsäljare i mitten av november.
Även nya Rolls-Rolls Phantom har
fått positiva kommentarer. I Auto Motor
& Sport nr 6 år 2003 redovisas t ex en
provkörning med den entusiastiska
rubriken ”En Rolls med körglädje!”. Man
menar att den särskilt utseendemässigt
något kontroversiella nykomlingen definitivt är en äkta Rolls-Royce - t o m ”med
guldkant” och att Rolls-Royce med all
säkerhet kommer att ha en betydande roll
att spela i bilvärlden även framöver!
Phantom har en V12:a på klassiska
6.75 liter, 460 hk vid 5 350 r/min och ett
13

vridmoment på 720 Nm vid 3 500 r/
min. 0 – 100 km/h går på 5.9 sekunder
och toppfarten är 240 km/h. Bränsleförbrukningen sägs vara 1.59 l/mil. Styrningen är lätt men oerhört precis. Komforten sägs vara ”helt oöverträffad”.
Motorn och bilen är nästan helt ljudlös,
bl a p g a dubbla golv. Den sexväxlade
automatlådan växlar fullständigt omärkligt. Man blir dock mycket lätt fartblind:
130 km/h känns som 70 och 160 km/h
som max 100. Bilen känns när man kör
som om den enbart vägde hälften av sina
2.5 ton. (Känns det igen?). Den har en
längd på hela 583 cm och är 199 cm bred.
Det är således en mycket stor bil. Sätena
har klassiskt Rolls-Royce-snitt (lädret sägs
dock ha relativt grova porer), träpanelerna, makeupspeglarna och luftintagen likaså. Ratten har en på klassiskt maner smal
rattkrans, även om klumpen med krockkudden inte ser särskilt Rolls-Royce-lik
ut. En uppmärksammad detalj är att det
inuti de bakhängda bakdörrarna finns
paraplyer så att passagerarna inte skall
behöva bli blöta då de lämnar bilen.
Tidningen konkluderar att detta är
en helt fantastisk bil, även med hänsyn till
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priset – i England 240 000 pund, c:a 3.5
miljoner kronor. Att åka Rolls-Royce sägs
åter vara en helt unik upplevelse, att köra
den än bättre! Detta bådar ju gott för
framtiden!
Vi har kunnat se i Advertisern att
den kända firman P & A Wood valt att
samarbeta med Rolls-Royce och BMW, i
stället för Bentley och VW. F n verkar det
dock som om BMW inte alls kommer att
satsa på den svenska marknaden, vilket
kan förklaras av att nyförsäljningen av
Rolls-Royce här under senare år har varit
helt obefintlig. Man måste därför vid
eventuellt intresse söka sig till något av de
få europeiska försäljningsställena för
Rolls-Royce, på samma sätt som
ärkerivalen Mercedes luxuösa Maybach
endast säljs på några få ställen i Europa.
Enligt kvällstidningen GT, som dessvärre
inte precis är känd för att dubbelkolla sina
källor, bestod kön på Phantom i maj i år
av order på drygt 1000 bilar.
De massiva satsningarna från de
nya ägarnas sida på såväl Bentley som
Rolls-Royce förefaller således hittills som
mycket positiva. Förhoppningsvis ökar
de dessutom intresset även för äldre bilar
av dessa ädla
märken. Att det nu
finns order på 7 000
nya Bentley och
Rolls-Royce borde
även medföra att
det kommer att
finnas ett tillräckligt
utbud av nyare
entusiastbilar längre
fram - för oss som
idag inte kan eller
vill lägga upp ett par
miljoner på bordet
för att köpa vår
drömbil. Bara en
försäljning av 20 nya
Bentley i Sverige per

Hört, sett
och hänt
Vår medlem i Göteborg, Dan
Sverneborn, är i begrepp att renovera en
Bentley S2 och vi kommer att få
rapporter vad det lider om detta projekt.
Han är utomordentligt kunnig och har
till sitt förfogande skaffat en mycket fin
blästeranläggning. Han erbjuder nu våra
medlemmar att få hjälp med blästring av
aluminium, stål med mera. Även mycket
varsam behandling med glas, kristall i
stället för sand. Vidare gör han
grundmålning enligt önskemål.
Har du behov av hans hjälp så
ring då Dan Sverneborn, 031/0707-92 62
76. Adressen är Östergårdsvägen 17, 423
59 Torslanda.

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

år lär ju räcka långt
för att täcka framtida
behov bland många
av klubbens
medlemmar.
Jan Möller
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Norway Tour 2003
med Classic Car
of America
Dagboksanteckningar och bilder av
Eva Andersson
Torsdag 3 juli
Kl 6.30 lämnade färjan Strömstad och vi
kom fram kl 9.00 till Sandefjord. När vi
kört på E 18 i en halv timma blev vi
stoppade av polisen som hade trafikkontroll vid Larvik. Dom ville titta på
bilen och önskade oss en god tur. Från E
18 körde vi på små slingrande vägar till
Dalens hotell. Ett sådant magnifikt träpalats! Strax efter kom de amerikanska
bilarna. Då mötte vi vårt resesällskap. Tre
Silver Ghost, en Bentley samt en Dusenberg. En container innehållande en Silver
Ghost från 1912och en Bentley 8 lit hade
inte kommit fram till Stavanger utan
fanns i Antverpen! Ägarna hade därför
fått hyra en vanlig bil.
16

Fredag 4 juli
Efter en god frukost lämnade vi det fina
hotellet i Dalen och körde mot Rjukan.
Väl framme bussades vi upp till kraftstationen (känd från filmen om när
norska motståndsmän sprängde kraftverket för tungt vatten), Därefter fortsatte
färden på små vägar över fjällen
(Hardanger-vidda ovanför trädgränsen)
till Geilo och Highland Hotel. Kl är nu
17.00.
Lördag 5 juli
Vi lämnade Geilo på morgonen. Vi tog
inte tunneln (världens längsta) utan
körde på små slingriga vägar Aurlandsvägen över berget genom den underbara

Aurlanddalen. Medtagen lunch avåts på
toppen, From Laerdal färja över till
Kaupanger och vidare till Sogndal över
Sognefjällen 1415 m ö h och delar av
Jotunheimens nationalpark till Lom.
Strax innan Lom besökte vi en gammal
bondgård (minnesmärkt) från 1670-talet.
8 generationer har brukat den. Byggnader
och möbler är från slutet av 1600-talet
och gården brukas fortfarande. Nötboskap (40 st), 160 får och renar. Både prins
Philip & Di’s bror Spencer har besökt den
även den norska kungafamiljen. Helt
otroligt! I Lom övernattade vi på Fossheimer Hotel. Åt en underbar middag
(trerätters) med Jo-Ann & Larry.
Söndag 6 juli
Innan vi lämnade Lom tittade vi på stavkyrkan från 1100-talet. Vädret var strålande. Sol hela dagen. Genom Ottadalen
förbi Grotli och Breidalsvattnet, som var
mycket lågt, upp till Dalsnibba 1496 m
via en betalväg med hårnålskurvor upp
till toppen, Alla fyra bilarna där uppe.
Två Bentley, en Duesenberg, en Rolls –

gul Silver Ghost. Åt medhavd lunch. Ner
igen genom hårnålskurvor till Geiranger
och Union Hotel (fyra generationer). Åkte
en rundtur med båt före buffetmiddagen och visningen av hotellets gamla bilar
(Studebaker, Buick, Nash, Cadillac och
Hudson). Fick champagne. Middagen
tillsammans med Jo-Ann & Larry.
Måndag 7 juli
Efter frukosten tog Kjell och jag det
lugnt. Hade gjort några smörgåsar och
fick termosen fylld med kaffe (gratis!).
Körde sedan vidare på väg 63 mot Trollstigen. De andra hade redan åkt. Mötte
Duesenbergaren på nerväg men vi fortsatte det var en jättefin väg efter alla hårnålskurvoma upp. Kom till Eidsdalen
där vi tog en färja över till Linge. Kom
ikapp Bentleyn och Ghosten innan Trollstigen. Blev rekommenderade att åka
fram och titta, vilket vi gjorde. Åt medhavd lunch och promenerade till en
utsiktsplats över vägen ner i dalen (Trollstigen). Fantastiskt! Körde sedan direkt
tillbaka. (Jordgubbar 20 kr.) Kjell har

Dalens hotell.
Ett manifikt
träpalats!
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tvättat bilen. Nu tar vi igen oss före middagen.
Tisdag 8 juli
Vi åkte från Union Hotel i Geiranger till
deras gamla hotell i Öye. Ett gammalt
tjusigt hotell, vilket används av de skandinaviska kungafamiljerna. Därefter körde
vi väg 60 till Loen och checkade in på
hotell Alexandra (fyra generationer).
Kom dit vid 13.00-tiden, strax därefter
började det regna.
Onsdag 9 juli
Start 8.30 från Loen i regn. Vi var tvungna att kabba upp från start. Körde hela
dagen på slingrande vägar (hårnålskurvor
600 m ö h) till Kviknes hotell i Balestrand. Kjell tvättade bilen. På kvällen tog
vi en promenad och tittade på byns
gamla kyrka från 1897.
Torsdag 10 juli
Efter en god frukost körde vi till färjeläget i Dagsvik och tog färjan över till
Vangsnes. Riksväg 13 tog oss över
Vikafjället. Innan Storehangstunneln
1044 m stannade vi på en rastplats med

många får. Kjell tog fram gårdagens
smörgåsar, vilka fåren glupskt kastade sig
över. Sedan vidare till Gudvangen och
därefter upp till vårt hotell Stalheim.
Hotellet ligger på en högt belägen plats
med vidunderlig utsikt över dalen.
Fredag 11 juli
Alla de fina gamla bilarna stod uppställda
utanför entrén. Mycket fotograferande av
busspassagerare från alla möjliga länder.
Vi avreste vid halv 10-tiden och fick
kabba upp för att det regnade. Vackra
vägar med mycket tunnlar av olika längd.
Ca 29 st innan vi kom fram till vackra
Solstrand Fjord Hotel. Även där fick vi
ställa upp fint. Innan middagen avtackades två av planerarna av resan med var
sitt troll av trä gjort av lokal konstnär.
Mycket uppskattat av Hud Fowler och De
Nean Stafford. Efter middagen tog vi
farväl av Alex och Casey Joyce som skulle
vidare till England. De hade en gul Silver
Ghost 1920.
Lördag 12 juli
Tog farväl av Ann & Rickard Staadt,
Drena & Jock Miller efter frukosten.
>>>

Bondgård från 1670-talet
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Göteborgs stads
Rolls-Royce Silver
Ghost
Text och bild
Kjell Andersson

I ett museiförråd på Hisingen i Göteborg står en av Sveriges äldsta Rollsar. Ghosten är från 1912 med chassi nr
2252 och kaross av J. Rothschild & Fils. Förste ägare var
Madame Upsom, 131 Avenue Malakoffi Paris som köpte
bilen 27 augusti 1914.1 slutet av 1920 kom bilen tillbaks
till England och fanns hos Barkers i London. Den 12

Startade i regn igen och tog en färja från
Hattvik till Venganes och körde vidare vår
egen väg till nästa färja till Jondal fortsatte
på en mycket smal väg genom fruktdistriktet där det odlades moreller under
plastskynken och äpplen. Köpte två kartonger jordgubbar också. Vidare till
färjeläget vid Utne. Färjan kom från
Kvandal och på den var alla de andra
bilarna. Backade på och åkte vidare till
Kinsarvik för vidare resa till Lofthus där
vi checkade in på hotell Ullensvang. Fick
ett rum på femte översta våningen med
vidunderlig utsikt över fjorden och fjällen
med snö på.

>>>

Vi körde ca 2000 km under rallyt och vår
Bentley fick verkligen bekänna färg. Vi
hade inga som helst bekymmer med
bilen och detta var nog det vackraste rally
(vi har kört många) vi upplevt.
Kyrkan i Balestrand

Söndag 13 juli
Efter frukost var det dags att ta farväl av
våra nya vänner som skulle köra till
Stavanger. För att på måndagen flyga
tillbaka till USA. Själv körde vi nedkabbade i strålande väder ned till Ödda och
vidare på den vackra E 134 till Sandefjord.
Vi hann äta en god middag vid färjeläget
innan kl 20.00 då båten avgick mot
Strömstad.
19

december 1923 köptes Ghosten av
Edward Lithander, Gothenburg, Sweden.
Lithander donerade bilen till museet i
Göteborg 1931. Nedan lite historik från
museets arkiv.
Den första täckta Rolls-Roycen i Sverige
och ställdes ut på Jubileumsutställningen
1923 där den inköptes av Edward
Lithander och var i drift fram till 1930.
Familjen hade en chaufför anställd som
hette Gustafsson och som körde bilen.
Edward Lithander, som bl.a. var riksdagsledamot, använde vid några tillfällen
bilen för resa till Stockholm med
Gustafsson vid ratten. Vid flera tillfällen

20

var man tvungen att stanna och öppna
grindar över vägen. Man övernattade
någonstans eftersom resan tog för lång
tid för att avverka på en dag.
En av döttrarna, Gertrud Lithander, lärde
sig köra bil i Rollsen med Gustafsson
som lärare. (Källa: Thomas Murray, barnbarn till Edward Lithander) Bilen köptes
begagnad för 90.000 kronor 1923. På
Viktor Gustafssons inrådan lämnades
bilen till museet som gåva 1931. Edward
Lithander hade annars tänkt att yngste
sonen Patrick skulle få den att plocka isär.
Det tyckte Viktor Gustafsson var synd.

Lyfta häcken på Silver Cloud
Det som sägs här gäller i princip alla
Rolls-Roycebyggda bilar efter 1946 men
före Silver Shadow.
I en artikel i RREC Bulletin härom
året skisserade jag en lösning på problemen med nedsuttna bakfjädrar på Silver
Cloud-chassit, en idé som jag presenterade utan illustrationer. Den var ett speciellt
utformat extrablad till ordinarie bladfjädrar, som jag hade i tankarna. Skissen här
nedan kan synas avig men är, påstår jag,
utvecklingsbar. Bilden visas på begäran.

Alternativ lösning (II)
Silver Cloud liksom många andra
Rolls-Roycebyggda bilar har svagt verkande stötdämpare i sina fjädringssystem.
Det räcker inte alltid med att flytta spaken
på rattstången från Normal till Hard!
Rallyåkarna i ”London – Mexico”, paret
Noble i en Bentley S1 Continental 1955,
adderar med Bilstein teleskopstötdämpare både fram och bak – alltså tillskott till
bilens befintliga dämpare. Leverantör

Det fina ar att grejen är en ren tillsats,
reversibelt alltså. Så också i alternativen I
och II.

sannolikt Harvey Bailey Engineering Ltd,
se HBE:s annonser i RREC:s Advertiser.
Det påminner mig om att teleskopstötdämpare kan kompletteras med
utanpåliggande spiralfjädrar och bli så
kallade Coil-Overs. Inställningen gör
man mekaniskt genom att vrida det
gängade undre spiralfjäderupplaget på
teleskopdämparen. Även den lösningen
för S Cloud kan man nog diskutera med
HBE, välkända inom rally och banracing.
Det skulle ge en bakfjäderförstärkning
med viss reglerbarhet.

Alternativ lösning (I)
En vän till mig har en husvagn
dragen av personbil (Volvo 960 tror jag
det är). Han har berättat hur han bytte ut
bilens spiralfjädrar mot luftkuddar. De
regleras elektriskt från förarplatsen och
funkar suveränt enligt honom. Enda
nackdelen var luftpumpens ljud. Det var
hörbart. Numera finns tystare elpumpar
som klarar den saken. Jag kan förmedla
kontakt med denne man. Han kan nog
bygga detta som ett komplement till
befintliga bladfjädrar på S Cloud eller S
Wraith.

Peter Gavel
016-34 41 40
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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

Då var det dags igen att plita ihop några
rader. Jag blir ofta glatt fascinerad över
den stora kunskap många i klubben
besitter. Då det är helt omöjligt att svara
på alla frågor själv, när varje bilmodell är
så specifik i sin tekniska utformning. Det
blir många samtal ibland.
Tänk vad det vore enkelt om alla
våra medlemmar bodde i samma län. Vi
skulle kunna ha rallyn och sammankomster mycket tätare. Våra möten av teknisk
art har varit mycket uppskattade. Men
tyvärr är det alltid några som får svårt att
närvara på grund av dom långa avstånden. Om det finns någon i vårt avlånga
land, i söder eller norr, som skulle kunna
hjälpa mig att ha ett tekniskt seminarium
på er egen hemort, vänligen kontakta mig
snarast. Det får inte bara bli Stockholmsområdets medlemmar som ska få möjlighet till teknisk förkovring.
Den 16 maj blir det ett nytt seminarium. Det kommer att handla om billacker. Akzo Nobel Sikkens i Tyresö utanför Stockholm blir mötesplatsen. Vi får
ett föredrag samt möjligheter att ställa

frågor. Sikkens är ett företag som tillverkar och säljer billacker till billackerare samt
utbildar elever i lackkonstens svåra områden. Mer information kommer i nästa
bulletin.
När det gäller sökandet på alternativa delar till våra bilar har jag med hjälp
av min gode vän Zefir Hansen på Hansen
Racing fått fram vilka fördelarlock som
passar till Cloud V8 samt till tidiga
Shadow som har Delco Remy fördelarlock. Locken kan köpas från Hansen
Racing eller någon av deras underleverantörer runt om i Sverige. Locken har nummer
GM 1866660. 1911556
DELCO REMY D302 D303
eller STANDARDMOTORS DR196
Pris ca 170 kronor.
Fråga När jag kör min bil och svänger
på ratten hörs ett knarrande ljud från motorn. Det blir också röda oljefläckar under
motorn?
>>>

Västkustluncherna fortsätter i vinter 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!
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Reparera hydraulslang till
styrservon på Silver Shadow
Läckage på hydraulslangar till styrservon är inte alltid så lätta att lokalisera
eller reparera. Jag fick själv ett läckage på en hydraulslang till Bentley Mulsanne
Turbo. I den finns det bland annat två korta hydraulslangar som förbinder två rör
som går upp över kylaren. Alldeles bakom grillen ligger de under en plåt som
måste monteras bort för att det ska gå att komma åt dem. Jobbet krävde ingen
svetsning men det tog en stund att lokalisera läckaget. Slangarna är fästa
med vanliga slangklämmor med skruv. Jag köpte hydraulslang och kapade i
rätta längder, cirka 10-12 cm. Pris 30 kr!
Hans G Karlsson
Från Bernt Apell har vi fått följande instruktioner för reparation av hydraulslang
till styrservon på Silver Shadow.
Ta med gamla slangen när du köper en ny så längden och nipplar blir rätt!
>>>

Ditt problem sitter i styrservon.
När du svänger belastas servopumpen till
styrningen. Ett läckage på tryck- eller returslangen orsakar troligen läckaget under
motorn. Kontrollera slangarna och att de
är ordentligt fastdragna. För att hitta läckaget, starta motorn och be någon vrid
ratten fram och tillbaka. Då kan du se var
det läcker. Det skorrande ljudet från pumpen när du svänger tyder på att pumpen
har arbetat utan hydraulolja och fått en
inre skada. Det vanligaste felet på slangarna är att de har legat i mot någon vass
kant och skavts sönder. Du kan köpa en
ny slang från någon av våra märkesverkstäder eller åka till en firma som pressar
hydraulslangar. Du måste demontera och
ta med den gamla slangen. De pressar en
ny slang till dig men använder ofta de
gamla kopplingarna.
Det sitter en reducering på originalslangen från pumpens trycksida. Den
Reducerar trycket samt minskar risken för

tryckvibrationer på slangen. Vibrationerna
gör att ett lätt skorrande ljud kan uppstå
vid belastning. Ett gammalt bondknep
om detta uppstår är att en vanlig slangklämma monteras på slangen för att
reducera trycket. Dra åt tills ljudet slutar.
Du måste också låta göra en kontroll på
hydraulpumpen.
I förra numret fick vi en fråga om
ett problem med en växellåda till en Silver
Shadow vilken inte drev i D-läget. Det
visade sig vara ett större haveri och en
läckande packbox. Lådan är nu renoverad
men inte monterad. Det visade sig vara
svårt att få fram en av packboxarna då det
är en tidig fyrväxlad låda.
Jag ber avslutningsvis att få hänvisa till Peter Gavels intressanta artikel i
detta nummer om bakfjädring.
En trevlig hjul och ett gott nytt
Rolls, Bentley år!
Lasse med medarbetare
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1

Så här kapar du originalslangen.

2

2

Två nipplar köper du också. Jag betalade
120 kr för allt hos en firma som gör
hydraulslangar.

3

Lätt att svetsa i fördjupningen som är
avsedd för en kona.

4

Färdigt! Håll för med fingret i ena ändan
och sug med munnen i den andra.
”Täta” med tungan mot röret. Sitter
tungan fast är svetsen tät. Det smakar lite
olja men det tycker ju vi om. ☺

5

Bara att gänga ihop.

6
Trä på alla klamrar åt rätt håll och i rätt
ordning. Kolla innan du demonterar från
den gamla slangen. ”Bara” att montera
tillbaka på bilen.

Lycka till!
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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

50

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.

30

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
31

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.
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 överväxel. 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
otalrestaurerad.
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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