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EVENEMANGSKALENDER
Tisdagslunch Väst Sista tisdagen varje månad kl 12
F n juluppehåll. Nästa lunch den 25 januari kl. 12.00 på ny plats (se artikel sid 22!):
Restaurang Panorama, Quality Hotel Panorama, Eklandagatan 51–53, Göteborg.
Ingen föranmälan krävs! Upplysningar Jan Möller, tel 031-87 40 10 eller 0705-87 40 10,
e-mail janmol@mot.chalmers.se.
Årsmöte och rally 27-29 maj 2005
Slottsrally i Kristianstadstrakten 19-21 augusti 2005
Roslagspicknick Tid meddelas senare
Västträff Tid meddelas senare

Meddela planerade klubbaktiviteter till redaktionen för införande i
evenemangskalendern!

Ordförandens
anteckningar

Höstens vackra färger har försvunnit och
en ordentlig föraning om vinter har svept
över hela vårt avlånga land. JULEN när-
mar sig med stormsteg och vips är vi in-
ne på ett NYTT ÅR.

Tillsammans med förra numret av
bulletinen fick vi del av ett brev under-
tecknat av Eri Heilijgers vars innehåll rönt
stor förvåning och många har hört av sig
med frågor om vad som är problemet.
Tyvärr är vi för stunden lika ovetande och
hoppas att med det snaraste kunna kom-
ma med ett klarläggande.

Lennart Rosengren som är valbe-
redningens sammankallande har medde-
lat att han är mycket angelägen att få kon-
takt och synpunkter från om möjligt alla
medlemmar i klubben vad gäller styrel-
sens framtida sammansättning.

Vidare meddelar Lennart att det
telefonnummer som står i brevet gällan-
de jobbet är fel och skall i stället vara
0709–30 60 89 och Lennart kan även nås
via e-mail: lennart.rosengren@ahaga.se
samt att Bo Källqvist har mobilnummer
0707–81 30 15 och Lars Wass har
mobilnum-mer 0705–98 48 50 de två
senare ingår också i valberedningen.

Vi i styrelsen vill önska er alla en riktigt

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Leif

Bästa medlemmar !
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Den 22 augusti var det dags för Västkust-
träffen som Marita och Hans Heimroth
och Leif Svensson arrangerade. Min stän-
dige co-driver från Jakobsberg, Per, kom
på lördagen och vi reste till goda vänner i
Anderstorp. När vi skulle ge oss av i god
tid på söndagsmorgonen var Den stora
blå, vår Bentley Mulsanne Turbo, inte rik-
tigt med på noterna. Motorn hostade
motvilligt i gång och när gasen ökades
kändes det mera som att den höll på att
strypas. Motorn hotade att helt och hållet
hoppa ur sina fästen. Den mycket tillmö-
tesgående Mats på Mats Biltjänst i An-
derstorp – väl värd lite gratisreklam! –
förbarmade sig över oss. Och vår värd
lånade oss beredvilligt sin Golf som ju är
av ett märke som numera tillsammans
med Bentley ingår i samma koncern.

Kraftigt försenade kunde vi till
slut starta färden mot västkusten. Men
genom det inträffade missade vi besöket
på Svedinos Bil- och Flygmuseum i Ugg-
larp. Jag har nu i efterhand besökt museet

på dess hemsida, www.svedinos.se. Av
historiken framgår att Svedinos, på sin
tid en känd trollkarl och ”ficktjuv”, under
sin livstid så att säga – som han själv ut-
trycker det – stal ihop 140 bilar, 30 flyg-
plan, motorcyklar och andra samlarföre-
mål som nu finns på museet. Svedino var
Lennart Svedfelts artistnamn. Redan som
artonåring startade han en modellflyg-
plansfirma och från affären i Stockholm
såldes modellflygplansbyggsatser över
hela landet. Den första ”antikbilen”, en
T-Ford från 1919, köpte han 1949. Åtta år
senare började han på allvar bygga upp
sitt med tiden omfattande museum.

Besök på detta museum gick
alltså Per och jag miste om. Vi anslöt till
Laxbutiken i Heberg utanför Falkenberg.
I Laxbutiken finns laxrätter i alla tänkbara
former och vi intog en god à la carte-
lunch då vi fann smörgåsbordet med all
slags lax alltför omfattande. Här träffade
vi också gruppen med Mini Cooper som
också deltog i Västkustträffen. Det var en
festlig syn att se kolonnen med en Coo-
per mellan varannan Rolls-Royce eller
Bentley komma farande upp till parke-
ringen vid Laxbutiken.

Blåsig Västkustträff

Svedino och T-Ford 1914
© www.svedinos.se

Vår lånade
Golf var

inte minst!
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Efter lunchen fortsattes färden
till Grimeton, radiostationen som den 2
juli i år uppfördes på Unescos världsarvs-
lista som Sveriges trettonde världsarv.
Stationen är unik och fungerar än i dag.
Uniciteten framstår kanske tydligare då vi
ser att bland världsarvslistans cirka 800
objekt finns sådana berömdheter som
Egyptens pyramider, Kinesiska muren
och Peterskyrkan i Rom. Grimetons ra-
diostation började byggas 1922 och togs i
bruk den 1 december 1924. Den ingick då
i ett världsomfattande nät av långvågssta-
tioner och är i dag den enda bevarade an-
läggningen i detta nätverk. När kabeltrafi-
ken till USA var avbruten under andra
världskriget var stationen viktig för för-
bindelsen med USA. Efter kriget ersattes
långvågstrafiken med kortvågstrafik men
stationen behölls för Försvarets kommu-
nikation med ubåtar som bara går på
långvåg. Under senare tid har stationen
även hyst FM- och TV-sändare och bas-
stationer för mobila tjänster.

Är det förvånande att de sex
antenntornen kallas torn och inte master?
Vilken är skillnaden mellan mast och
torn? Vänd sidan uppochned så hittar du
svaret om du inte redan vet det!

I det stormiga vädret värmde
det oss bilintresserade att se att stations-

bilen, en Chevrolet modell 1931, finns
kvar i välputsat skick.

Svar: Master är stagade
med linor eller vajrar medan
torn är fristående utan
stagning.

Tack Marita, Hans och Leif  för
en mycket givande träff ! Får vi önska att
den blir tradition?

*
Hur det gick med Den stora blå? – En
vecka senare kunde jag hämta den på
Mats Biltjänst och den hade då fått ny
bränslepump. På vägen hem började
generatorn må dåligt, men det är en
annan historia!

HGK
© FOTO BENGT A LUNDBERG

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

© FOTO BENGT
FALKENBERG SM7EQL

G r i m e t o n s
antennorn är
127 m höga
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Redan tidigt under föregående år
kom vår ordförande Leif Svens-
 son att dryfta den eminenta idén

att genomföra en stor jubileumsresa till
England under jubileumsåret 2004, vartill
kom att Leif i ett svagt ögonblick ävenle-
des påtog sig ansvaret som arrangör av
densamma såväl vad planering, inbok-
ning som genomförandet av resan beträf-
fade.

Efter en relativt kort tid kunde
konstateras att ett stort antal medlemmar
ställde sig synnerligen positiva till idén,
trots att den planerade resan enbart i
England skulle omfatta hela tio dagar,
vilket för de flesta av oss skulle innebära
ytterligare resdagar för att ta oss till färj-
eläget Esbjerg i Danmark samt från Gö-
teborg till respektive hemort.

Även hos mig själv och familjen
väckte idén om en resa i glada vänners lag
stor entusiasm, varför vi alla såg fram
mot evenemanget, vilket var inplanerat
under perioden den 15 juni, då färjan från
Esbjerg skulle avgå, till den 25 juni då fär-
jan från England skulle anlända till Göte-
borg.

Den enda hake jag svagt kunde
förnimma var att jag med stor sannolik-
het skulle vara nödsakad att överge mina
vanliga morgonrutiner, vilka medför att
jag tyvärr har svårt att infinna mig till
kontoret före kl 11.00 på mornarna, eller
rättare sagt förmiddagarna som min sek-
reterare spydigt brukar påpeka, då denna
resa säkerligen skulle genomsyras av de
morgonpiggas tecken.

Tiden gick och den inplanerade resan blev
allt närmare förestående, vilket slutligen
kom att resultera i att vardagsrummet
successivt kom att fyllas med allehanda
packning och packningslistor, varvid
packningen inför den första planerade
resdagen, DEN 14 JUNI, var så omfattande
att ett högt röstläge i vardagsrummet
sannolikt skulle ha utlöst någon form av
lavin.

Trots den enorma packningen
lyckades jag på avresedagen tillsammans
med min välorganiserade hustru få in
densamma i Spiriten utan att vare sig
skohorn eller kofot behövde tillgripas,
varvid vi dock efter inpackningen kunde

Vår stora jubileumsresa till England

14-15 juni
2004
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konstateras att inte ens så mycket som ett
frimärke skulle kunna tillföras utan att
någonting annat fick stryka på foten.

Under inpackningen observera-
des med glädje i hjärtat att de tidigare
tunga regnmolnen på ett i det närmaste
oförklarligt sätt skingrades, varefter väder-
leken istället övergick i ett perfekt resväder
med massor av sol samt växlande mol-
nighet, i vilken väderlek familjen på ett
synnerligen gott humör begav sig genom
Sveriges vackra landskap mot Helsing-
borg och slutdestinationen för denna
dag, Hellerup strax utanför Köpenhamn.

Trafiken mot Helsingborg var
förvånansvärt gles med påföljd att vår
medlem Ulf Markefelt tillsammans med
sin hustru Agnieszka och deras fantas-
tiskt fina Rolls-Royce Silver Dawn från
1954 tydligt och majestätiskt kom att
framtona i det vackra landskapet där vi
passerade desamma med en glad tutning.

Efter framkomsten till HH
Ferries i Helsingborg och dess biljettkon-
tor framställde jag glatt frågan när nästa
färja skulle avgå efter att ha blickat ut över
den tomma hamnplanen, varvid den ras-
ka kassörskan med glimten i ögat ropade:
NU, och glatt tillade att färjan enkom och
uteslutande stod och väntade på just oss,
vilket kanske skulle kunna betecknas så-
som en viss överdrift, med påföljd att vi
skyndsamt körde ombord. Överfarten till
Helsingör gick raskt liksom den vackra
nedfärden på Strandvejen mot Hellerup
där såväl hotell som en förnämlig mid-
dag var reserverade.

Middagen på den restaurang
som ligger i Hotel Hellerup Park var full-
ständigt strålande, vilket även var fallet
med den förnämliga vinmeny som be-
ställdes, vilken, efter avnjutandet av den-
samma, dock satte tydliga spår såväl i
knäna på väg upp till rummet som i mor-
gonhumöret dagen efter, DEN 15 JUNI,

vilket för att uttrycka sig milt, kanske inte
var lika strålande som vanligt.

Saken blev givetvis inte bättre av
den kopiösa bagagehanteringen som
kröntes med att jag glömde oljerocken på
hotellet, vilken dock till följd av den emi-
nenta servicen på hotellet låg och väntade
på Posten efter hemkomsten från resan.

Denna dag då vi skulle färdas
från Köpenhamn till Esbjerg, visade ty-
värr vädret inte dess bästa sida utan do-
minerades helt av regn och storm.

Efter en stund kunde vi dock
med förnöjsamhet konstatera att ovädret
var övergående med en angenäm resa
mot Esbjerg som följd, under vilken resa
vi stötte på flera glada entusiaster på väg
mot samma mål.

Till följd av den enorma pack-
ningen började emellertid Spiritens bak-
fjädring successivt bli allt stummare och
efter några mil kunde vi konstatera att
den i det närmaste kom att bli helt stum
till följd av att gasklockorna ovanför
respektive stötdämpare avgav sin sista
suck. Detta märktes emellertid inte så
mycket i framsätet som i baksätet där
såväl min kära hustru som vår kära dotter
färdades under ständiga klagomål om en
oacceptabelt stötig gång och att de med
stor sannolikhet skulle bli svårt sjösjuka
innan de ens klivit på båten, vilka spydig-
heter jag tyvärr i den rådande situationen
inte hade annat än att acceptera. Inte ens
mitt glada påtalande att de nya Mercedes-
modellerna i lyxklassen försetts med
massagefunktion i sätena och att detta
kunde likställas med Spiritens något stö-
tiga gång förändrade situationen på annat
sätt än att jag från min kära hustru förlä-
nades en milt uttryckt spydig blick.

Stämningsläget kom dock avse-
värt att förbättras i samband med lunch
där vi dessutom hade turen att samman-
träffa med de övriga medlemmarna i re-
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gången blev allt glesare. I samband här-
med kunde jag även konstatera att den av
mig inköpta ölen på något i det närmaste
oförklarligt sätt syntes mig allt mindre
attraktiv och därtill syntes växa i glaset
med påföljd att jag istället skyndsamt be-
slutade mig för en god natts sömn eller i
vart fall ett hjälpligt försök därtill.

DEN 16 JUNI emottogs det glada sällskapet
av ett varmt och soligt England där vi
från färjeläget i perfekt körväder begav
oss mot den vackra staden Brighton för
att därefter färdas vidare till det slutliga
målet för denna dag, Arundel.

Att färdas i kolonn på engelska
småvägar liksom genom engelska städer
visade sig inte alldeles lätt, varför vår ko-
lonn redan före Brighton kom att delas
upp vid ett flertal tillfällen.

Då jag oförlåtligt nog slarvat
med kartläsningen för att i stället förlita
mig på att kartläsarna i de framförvarande
fordonen varit desto mer noggranna,
kunde jag efter en stund konstatera att så
inte var fallet förrän vi hade lyckan att föl-
ja Jan och Ulla Äng i deras fina Silver
Wright, vilka tidigare besökt denna vackra
del av England. Slarvet med kartläsning-
en innebar tyvärr att vi under avsevärd tid
vägrade lämna Jan och Ulla ur sikte allde-
les oavsett trafikförhållandena, vilket dock

inte utgjorde något bekymmer då man
fortfarande i England synes visa viss hän-
syn till de gamla ärevördiga traditioner
som våra klenoder genomsyras av. Till
slut synes min milt uttryckt opålitliga
inbyggda kompass peka i annan riktning
än Jan och Ullas med påföljd att några
personer med lokalkännedom raskt
konsulterades, vilket i sin tur fick till följd
att jag och familjen, trots en i det närmas-
te total disorientering, var de första som
kom att anlända till hotellet där på kväl-
len en utmärkt måltid serverades.

DEN 17 JUNI avgav väckarklockan fanfaren
06.00, en tidpunkt jag inte ens kunde
minnas då jag senast steg upp. I öronen
ringde min käre fars ständigt återuppre-
pade devis om att morgonstund har guld
i mun, vilken vid ögonblicket föreföll
mig fullständigt obegriplig.

Efter att gardinerna dragits un-
dan och det strålande sommarvädret fyllt
vårt rum samt när frukost intagits i glada
vänners lag var dock humöret åter på
topp, varefter vi alla begav oss till den nya
Rolls-Royce-fabriken i Goodwood för
förevisning.

Vid förevisningen i Goodwood
kunde vi alla konstatera att BMW sanner-
ligen håller Rolls-Royce’s kvalitetstraditi-
on levande intill minsta detalj, med på-
följd att endast 5 till 6 bilar varje dag läm-
nar fabriken. Att i glada vänners lag få till-

Lyckligt i hamn efter
en stormig natt.
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daktionskommittén, Hans G Karlsson
och Per Martinson. Till måltiden intogs
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fälle att besöka denna fabrik och i detalj
bevaka tillverkningsprocessen var sanner-
ligen en synnerligen angenäm upplevelse.

En angenäm upplevelse var ä-
ven färden mot Swindon, vilket var slut-
målet denna dag. Färden mot Swindon
gick genom Sussex underbart vackra och
böljande landskap och genom dess gröna
alléer, vilket gjorde oss alla på ett strålan-
de humör.

Vår suppleant Ralph Gustafs-
son hade emellertid vissa klagomål att
framföra på sina två kartläsare, dels den-
sammes kära hustru Ann-Marie samt dels
densammes jovialiske bror, Ronnie Gus-
tafsson, vilka enligt Ralph ideligen delgav
honom olika order och kontraorder, vil-
ken situation densamme genialt löste ge-
nom ett s.k. Alexanderhugg beståendes
av ett mobiltelefonsamtal till härföraren
för kolonnen, Leif, som med säker hand
guidade Ralph med familj vidare mot den
slutliga destinationen.

Det enda smolket i bägaren
denna dag var att Leifs vackra Rolls Royce
Corniche drophead Coupé ådrog sig
laddningsproblem, vilket dock raskt kom
att lösas genom inköp av ett nytt batteri
samt alternerande uppladdning i Hans

Heimroths fina Bentley Turbo R. Hotel-
let vid slutmålet denna dag var inte allde-
les lätt att hitta med påföljd att jag och
familjen valde att följa efter Lasse Hollän-
der och Maud Rylander i deras fina Silver
Cloud II, vilka endast efter en kort stund
kom att leda oss in i säker hamn.

Mina farhågor för skamligt tidiga mornar
kom att besannas även DEN 18 JUNI då mor-
gonfanfaren ljöd vid samma tid som da-
gen innan, 06.00, inför färden mellan
Swindon och Weedon. Även denna mor-
gon var humöret något ansträngt och
förbättrades inte av att skruven i ena glas-
ögonskalmen lossnade under morgonbe-
styren på toaletten där jag med morgon-
trötta ögon försökte urskilja mitt av mor-
gontrötthet askgrå anlete.

Skalmskruven hamnade givetvis
nere i tvättstället och det därunder befint-
liga vattenlåset. I detta läge genomgick
hela mitt väsen en inre kris, vilken dock
galant löstes genom några milt uttryckt
brutala handgrepp genom vilka såväl rör
som vattenlås demonterades för att där-
efter skalmskruv urskakas samt åter sättas
på plats med nyvunnen syn som följd.
Vid tidpunkten då rördelarna återmonte-

Den vita hästen
ligger på åsens
krön.
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mängd vackra klenoder med sina entusi-
astiska ägare i vad som milt uttryckt kun-
de kallas en värdig omgivning alldeles in-
vid den stora slottsbyggnaden och dess
engelska park. Såväl jag själv som familjen
kunde genast konstatera att det fanns
mängder med sevärdheter att betrakta
såväl på det kulturella som på det entusi-
astiska planet.

I ett strålande humör påbörja-
des hemfärden genom ett antal rondeller

rats hade badrummet dessutom fyllts av
en milt uttryckt mindre fascinerande av-
loppsodör, vilken inte heller befrämjade
morgonhumöret i någon större utsträck-
ning, vilket morgonhumör dock åter ra-
dikalt kom att förändras efter en god och
närande frukost i glada och muntra vän-
ners lag.

Efter frukosten var det åter dags
för en ny färd i ett underbart vackert böl-
jande och kuperat landskap, varvid vi
bland annat passade på att bese en av
Englands så kallade White Horses bestå-
ende av hästformationer vilka i tidig his-
toria skrapats fram i jord på kalkhaltigt
berg, vilka urskrapningar därigenom står i

kontrast till den intilliggande gräsbevux-
na marken.

Därefter begav vi oss på vackra
småvägar mot Winston Churchills för-
äldrahem, Blenheim Palace, en kort resa
från Oxford. Blenheim Palace har bland
annat i Michelin Green Guide tilldelats
hela 3 stjärnor och där betecknats såsom
en sevärdhet vilken är värd en resa till
England endast för sig själv, vilket vi vid
besöket själva kunde konstatera efter att
vi såväl besökt och njutit av de fantastiska

trädgårdarna som de fantastiska byggna-
derna där bland annat entréhallen har en
takhöjd om hela 20 meter, således en
något högre takhöjd än Svensk Bygg-
norms 2,40. Därefter var det återigen dags
för färd i ett fantastiskt vackert engelskt
böljande landskap mot slutdestinationen
Weedon för inkvartering och avnjutande
av middag.

Dagen därpå den 19 juni var klar och so-
lig och huvudattraktionen denna dag var
besöket på Boughton House där Annual
Rally skulle hållas påföljande dag. Efter en
relativt besvärlig resa till följd av en
mängd vägavstängningar och vägarbeten
gjorde vi entré bland en synnerligen stor

Det ståtliga Blenheim
Palace.
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de Anders inköpt 4 begagnade däck med
påföljd att vi alla kände en viss oro för att
Mats rent av skulle få resa hem på taket
till följd av utrymmesbrist i Clouden. Ef-
ter att i timmar ha flanerat runt och be-
undrat ett stort antal vackra klenoder var
det dags för prisutdelning för de allra
vackraste, ett minne bara detta, vilken
tillställning slukade mängder med film,
varefter det tyvärr var dags för hemfärd.
Vid ankomsten till våra bilar kunde Leif

konstatera att han tappat bort sin bilnyc-
kel någonstans på det enorma gräsområ-
det i parken med påföljd att skallgång an-
ordnades för att försöka finna densam-
ma. Efter endast en kort stund dök
Bengt Löthner triumferande upp och
meddelade oss att han funnit Leifs nyckel
i det höga gräset, vilken bragd inte kan
betecknas som annat än helt obeskrivlig
med hänsyn till att Leif hade spatserat
runt i ett område som omfattat flera
kvadratkilometer och dessutom i högt
gräs. Bengts tidigare välförtjänta rykte att
sällan finna avsedd slutdestination har
därför allvarligt kommit på skam.

Hemfärden från Boughton
House kom av Leif att ledas genom ett
fantastiskt vackert landskap där vi även
passade på att stanna till vid prinsessan

samt förbi ett antal i det närmaste obe-
gripliga väganvisningar.

De få entusiaster som alltid
hamnade rätt till vår stora beundran var
Mats och Patrik Forntegen. Detta fick
dock så småningom fick sin förklaring,
enär det visade sig att de i klenoden
inmonterat en GPS vilken i det närmaste
gjorde varje felkörning omöjlig.

Åter på hotellet avslutades kväl-
len med en trevlig gemensam middag där

 stämningen, liksom de tidigare kvällarna
varit på hög och jovialisk nivå.

Den 20 juni var det åter dags att väckas
och mötas av en vacker och spännande
dag. Efter sedvanlig frukost och gemen-
sam tur mot Boughton House, där det
stora jubileumsevenemanget skulle gå av
stapeln, möttes vi av sammanlagt 1 800
klenoder samt en stor mängd försäljare
av tillbehör såväl nya och begagnade, så-
ledes ett himmelrike för varje restaurerare.
Vår store Cloud-fantast Anders Johans-
son kom vi att vid ett stort antal tillfällen
sammanträffa med under dagen, varvid
densamme vid vart och ett av dessa tillfäl-
len försett såväl sig själv som sin med-
passagerare Mats Gunnarsson med en allt
större mängd delar. Vid sista tillfället ha-

Den berömda Silver
Ghost AX201.
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medlemmar att själva få bevista klubbens
arkiv och gå igenom detsamma, något vi
har all anledning att vara stolta över. Den
stora gästfrihet och den välvilja och den
anda som rådde på Hunt House var även
den slående. Under det trevliga besöket
på Hunt House var det med sorg i hjärtat
vi alla tog farväl av den mindre grupp
som ångerfullt valt en kortare tur, varvid
Leif efter allmän insamling för sitt syn-
nerligen vällovliga initiativ avtackades
med en flaska whisky. Efter lunch på en
trevlig pub alldeles intill Hunt House var
det dags för vidare färd mot Crewe, där vi
vid ankomsten åt en trevlig måltid till-
sammans för att sedan tillbringa nattvilan
på The Royal Hotel, vilket hotell dock
synnerligen väl dolt sitt rojalistiska drag.
Innan vi gick till kojs meddelade Björn
och Janet Prytz, vilka färdades i sin intill
minsta detalj pedantskötta Corniche II,
till vår stora förfäran att en herre av tvi-
velaktig natur hade parkerat alldeles invid
den parkering vi alla nyttjade, för att där
sitta och beundra våra klenoder. Med an-
ledning härav föreslog jag raskt att vi alla
tillsammans skulle bege oss till vår oön-
skade beundrare för en riktigt nära in-
spektion, vilket förslag emottogs av en
stor och samlad entusiasm. Denna stora

Dianas föräldrahem Althorp, varefter
kvällen kom att avslutas med en stor,
god och trevlig gemensam middag även
denna i glada och entusiastiska vänners
lag. Vad kan man väl mer av livet begära?

Den 21 juni vaknade jag och familjen upp
till ett väder av växlande molnighet och
regnskurar. Färden denna dag skulle gå
från Weedon till Crewe, en lång och vac-
ker tur visade det sig, även denna genom
böljande vackra engelska landskap. Under
färden till Crewe passade vi på att stanna
vid klubbhuset i Paulerspury där vi blev
synnerligen väl mottagna och förevisade
såväl klubbhus som dess skatter. När jag
själv passade på att vandra runt i klubb-
husets arkiv för att försöka finna chassi-
kortet till 20/25:an blev jag erbjuden
hjälp av en synnerligen trevlig och jovia-
lisk herre vilken visade sig vara ingen
mindre än Bernhard King som är med-
författare i Complete Classics bok om
20/25:an. Bernhard King tog raskt fram
allt relevant material, varför jag erhöll del
av mängder av intressant information så-
väl om 20/25:or i allmänhet som om
min egen i synnerhet. I samband härmed
kunde jag inte annat än reflektera över
den unika möjlighet vi har som klubb-

Hunt House, RREC:s klubbhus i
Paulerspury.
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centrum. På fabriken gavs vi möjlighet att
beskåda monteringen av bland annat
Bentley Continental ända från motor till
det att fordonen lämnade slutbesikt-
ningen. Vidare förevisades vi den s.k.
Mulliner-delen där specialbeställda for-
don tillverkas, vid tillfället den engelska
drottningens. Efter detta mycket intres-
santa och trevliga besök var det dags för
en fantastiskt vacker bilfärd i Yorkshires
böljande landskap och slutmålet Bingley
där även denna kväll en god middag i gla-
da och trevliga vänners lag intogs på ho-
tellet.

och samlade entusiasm delades dock inte
av den oönskade beundraren själv, vilken
efter det att vi alla med bestämda steg
närmat oss densamme, kastade sig ur bi-
len och förklarade sig vara en väktare som
anlitats av hotellet för att bevaka våra kle-
noder. Så fort denna förklaring avgivits
kom dessutom två med muskler synner-
ligen välförsedda herrar springande med
andan i halsgropen för att närmare und-
sätta den stackars förskräckta väktaren.

Efter denna incident kunde vi
alla tryggt gå upp på våra rum i förviss-
ningen om att våra klenoder var i goda
händer.

Påföljande dag den 22
juni begav vi oss alla till
Bentleys fabrik i Crewe,
för beskådande av dess
bilproduktion, där vi blev
synnerligen väl mottagna.
På Crewe-fabriken kunde
vi konstatera att såväl
traditionen som yrkes-
skickligheten satt i vägg-
arna och att ett skickligt
hantverk verkligen satts i
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I fabriken i Crewe (denna bild
och bilderna på nästa sida).
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att ävenledes sin vana
trogen ha följt ledarbilen
med Leif och Cecilia med
endast några decimeters
avstånd, vilket vi alla hade
anledning att känna
tacksamhet inför, enär
Bernts fina vita Silver
Shadow tjänade som rikt-
märke för dem som av
någon anledning kom

bort från kolonnen. Bernts avståndshåll-
ning i förhållande till Leif var så jämn och
exakt att någon för Bernt lät antyda att
densamme rimligtvis måste nyttja någon
form av alltför kort bogserlina, med ett
glatt och omisskännligt skratt från Bernt
som följd. Lasse Amarald som var med-
passagerare i Bernts bil sade sig dock
avgjort kunna hålla sig för skratt då han
under ständig och svår dödsångest för-
sökte följa Bernts i det närmaste ekvili-
bristiska avståndshållning. Efter denna
fantastiska dag i Yorkshire Dales avnjöts
en underbar middag på The George
Hotel i Penrith, beläget invid det vackra
Lake District. Mätt och synnerligen glad
och belåten avslutades denna dag i en
skön säng.

Dagen därpå den 24 juni var en regnig
dag. Trots detta förhållande tillbringades
dagen med en rundtur i det vackra Lake
District och dess kuperade gröna land-

Den 23 juni klockan 05.00 väcktes vi av en
mindre angenäm siren, vilken jag först
trodde var att hänföra till väckarklocks-
funktionen i rummets TV. Efter en
stunds brottning i ett rasande humör
med TV-apparaten visade sig min analys
vara fullständigt felaktigt då sirenen i själ-
va verket var att hänföra till brandlarmet
med påföljd att vi alla var tvungna att ge
oss ut på hotellets gård i det kalla och nå-
got regniga vädret i avvaktan på att
brandorsaken närmare utreddes.

Brandorsaken visade sig vara att
hänföra till en hotellskylt alldeles intill
hotellets tak, vilken brandkåren bekämpa-
de under cirka 3 sekunders tid innan den-
samma var åtgärdad. Åtgärdat var dock
ingalunda det milt uttryckt något an-
strängda morgonhumöret, vilket gjorde
sig påtagligt påmint även då väckarklock-
an 06.00 avgav signal, cirka 5 minuter ef-
ter det att jag i vredesmod hade somnat
efter incidenten. Detta humör kom emel-
lertid att raskt utbytas mot ett strålande
sådant efter en god
frukost i glada vänners
lag. Under den påföljande
turen i Yorkshire Dales
fantastiska landskap in-
togs lunch på en trevlig
pub såsom hämtat ur
Hem till gården serien.
Sin vana trogen var Bernt
Appell givetvis först in på
puben och beställde efter
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skap. Även Lake District har i Michelins
Green Guide erhållit tre stjärnor och är
således värt en resa till England i och för
sig själv, vilket vi efter en angenäm dag
fylld av ”breathtaking views ” själva kun-
de konstatera. Ni som inte besökt Lake
District rekommenderas varmt att göra
detta för beskådande av alla storslagna
naturscenerier av i det närmaste pastoral
art.

Åter på hotellområdet kunde
jag efter öppnandet av bagageluckan kon-
statera att det läckt in med påföljd att så-
väl det kvarvarande bagaget som bagage-
utrymmesmattan packades ur och togs
med upp på rummet, vilket rum därige-
nom erhöll karaktär av flyktingläger.
Torkningen av bagaget och den medtagna
mattan påskyndades emellertid väsentligt
genom att rummets element uppskruva-
des på full värme med i det närmaste bas-
tuliknande förhållanden på rummet som
följd, inte till fullo uppskattade av vare
sig min kära hustru eller den unga damen
i familjen, vilka dock under protest såg
sig nödsakade att finna sig i situationen
då ju trots allt bagaget måste torkas.

Efter att ha lämnat rummet för
trevligt samkväm i hotellets allmänna ut-
rymmen kunde vi till vår häpnad konsta-
tera att en hög och med fötter försedd
trave ölbackar bestämt närmade sig vår
grupp, vilken trave efter närmare inspek-
tion visade sig vara inte någon annan än

vår jovialiska medlem Hans Heimroth.
Hans hade med Sherlock Holmes skick-
lighet lyckats finna den enda öppna alko-
holbutiken i hela Penrith och i samband
med sitt glädjande fynd raskt agerat för
att under avsevärd tid gardera sig för alla
former av oförutsedda händelser. Att fö-
rebygga risken för svår eller akut vätske-
brist var enligt Hans en plikt som rätte-
ligen ålåg varje ansvarskännande medbor-
gare, varför densamme genom sitt kolos-
sala inköp ansåg sig ha agerat såsom en
synnerligen god mänsklig förebild.

På kvällen avnjöts ännu en mål-
tid på The George Hotel i glada vänners
lag. Under middagen höll Clifford Hell-
zén ett varmt och trevligt tacktal, varvid
densamme även förtäljde auditoriet att
kvällen till ära var hans och hustrun Sivs
38:e bröllopsdag, efter vilket varma tal
min kära hustru med en skämtsam glimt
i ögat konstaterade att även Siv måste va-
ra en tålmodig och överseende hustru
med hänsyn till Cliffords väldokumente-
rade såväl omåttliga som omättliga entu-
siasm, vilket fullständigt grundlösa på-
stående jag raskt avfärdade under åbero-
pande av att varje anledning till såväl
hustrulig tålmodighet som hustruligt
överseende saknas när man har att göra
med så ädla och fulländade karaktärsdrag
såsom en brinnande entusiasm inför våra
klenoder. Sistnämnda kommentar bemö-
dade sig min kära hustru endast att be-
svara med en hastig och i mitt tycke något
spydig och munter blick. Efter den goda
och synnerligen trevliga middagen var det
dags för en skön natts sömn i ett rum
vars temperatur återställts till den
normala.

Dagen därpå den 25 juni vaknade vi
upp till ett vackert väder med växlande
molnighet. Efter sen, god och närande
frukost var det dags att packa ihop alla
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pinaler för färd mot Newcastle och den
väntande färjan till Göteborg. Resan av-
njöts i vackra och böljande landskap samt
till viss del längs Hadrians Wall som lät
uppföras efter ett beslut av den romerske
kejsaren Hadrianus under densammes
besök i England år 122 för att skilja Eng-
land från de nordliga barbarfolken. Väl
anlända till färjan hänvisades vi snabbt
och som vanligt till bästa möjliga platser
varifrån vi raskt gav oss upp till våra hyt-
ter. Då det var midsommarafton samt då
vi givetvis alla önskade avnjuta ett smör-
gåsbord tog Ulf Markefelt raskt det lov-
värda initiativet till att myndigt beställa
smörgåsbord åt oss alla, vilka efter resan
var synnerligen hungriga. Då väderprog-
nosen tyvärr var lika hotande som under
färden till England var det lika bra att re-
dan från början gardera sig med ett sjö-
sjukepiller med påföljd att knappast nå-
gon av oss hade några som helst kän-
ningar av den avsevärda sjögången. Detta
fick i sin tur följden att vi alla i glad och
samlad tropp kunde avnjuta en utsökt
buffé ackompanjerade av glada nubbe-
sånger från Ralph Gustavssons sida, var-
vid för strupen ljuvligt intaget livets vat-
ten gav oss alla såväl stadiga steg som fast
blick då vi myndigt tog för oss av läcker-
heterna. Efter en lång och underbar kväll i
glada vänners lag samt
efter en härlig natt i djup
sömn var det dags för en
utsökt frukost i fartygets
restaurang, vilken efter-
följdes av ett besök i
fartygets komman-
dobrygga, vilket besök
Lasse Amarald genom ett
vällovligt initiativ ordnat

till. Därefter passade en samlad redak-
tionskommitté på att sammanträda för
utbyte av de nya friska idéer och uppslag
vår angenäma samvaro givit upphov till
samt för utbyte av de nya friska idéer och
uppslag vi tacksamt erhöll del av från
engagerade medlemmars sida.

Efter ankomsten till Göteborg
samlades vi alla med sorg i hjärtat utanför
fartyget för att ta farväl innan våra vägar
skildes samt innan vi alla åter skulle möta
vardagen.

Under hemfärden från Göte-
borg till Stockholm lämnades god tid till
reflektion över de mängder av intressanta
och trevliga händelser vi alla upplevt till-
sammans samt över den omständigheten
att vår klubb till brädden är fylld av syn-
nerligen glada och trevliga medlemmar
med högst olika bakgrund men vilkas
brinnande entusiasm inför våra klenoder
på ett kraftfullt och synnerligen angenämt
sätt binder oss alla samman.

När man nu lite i efterhand med
vemodigt hjärta tänker tillbaka på det
som förevarit och allt det trevliga vi till-
sammans genomlevt, ber jag avslutnings-
vis att såväl å mina som familjens vägnar
endast få framföra ett synnerligen stort
och varmt tack till alla nya och gamla vän-
ner för att ni gjort denna resa till vad den

Den ”stora” hotellbranden!
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Till salu
Exklusiva och vackra rariteter:

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

Du har fortfarande chansen att frövärva ett antal vackra och unika Rolls-Royce och Bentley
originalbroschyrer. Flertalet kommer ursprungligen från Rolls-Royce’ dåvarande kontaktman i Sverige
Georg Wessmans nu avvecklade personliga arkiv, d v s detta är ett  tillfälle som kanske aldrig
återkommer:
RR Silver Spirit & Bentley Mulsanne 1981 Silver Höjd 30 × bredd 21 cm
Rolls-Royce Corniche 1981(?) Guld 30 × 21 cm
Rolls-Royce 1984(?) RR-front med lady Blå/svart 32 × 29 cm
Rolls-Royce 1985(?) RR-front med lady Blå/svart 32 × 29 cm
Rolls-Royce 1986 RR-front med lady Silver 32 × 29 cm
50 Years at Crewe Svart/orange 1988 30 × 21 cm
Rolls-Royce och Bentley Röd “marmor” 1989 30 × 21 cm
Rolls-Royce och Bentley Röd “marmor” 1990 21 × 30 cm
Jubilee Collection 1990 Vit 26 × 23 cm
Bentley Arnage 1999 Röd 25 × 34 cm
Bentley Azure & Continental 2000 Grön 22 × 30 cm
Bentley Motors 2000 Mörkgrå 15 × 21 cm
Bentley Arnage T 2001 Svart 21 × 24 cm
Bentley Arnage R 2002 Magnolia 21 × 24 cm
Bentley - The making of a legend 2002 Svart 15 × 21 cm
Komplett pressmapp i silver/A4 inklusive pressinformation, fotografier, specifikationer och
broschyrer från lanseringen 1980 av RR Silver Spirit, RR Silver Spur och Bentley
Mulsanne
Affisch med alla modeller fram t o m Silver Shadow

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

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

Jan Möller, tel 031–87 40 10 eller 0705–87 40 10
e-mail janmol@mot.chalmers.se

blivit samt ett likaledes synnerligen stort
och varmt tack till Leif för planeringen
och genomförandet av densamma.

Den stora fråga som nu återstår
är dock när vi alla tillsammans åter skall ta
oss en tur, varvid Leif  i skrivande stund
kontaktat mig beträffande eventuellt in-
tresse för ett gemensamt anordnande av

en ny resa, denna gång till det vackra
Skottland år 2006. Kan man annat än sä-
ga ja till ett sådant synnerligen vällovligt
initiativ?

Vi ses och hörs således snart igen!

Anders Göran Ryberg
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Renoveringen
av

Bentley S
”264:an”

Renoverare & textförfattare
Anders Rohdin

Del 3

Karosserirenovering.

I den här delen tänkte jag berätta för er
om karosserirenoveringen. Tanken är ju
att jag skall renovera bilen själv, men nå-
gon plåtslagare är jag definitivt inte, så här
tar jag hjälp av företagets erkänt duktige
man, Lars Lagerblad. Ett tag tänkte jag att
jag kanske kunde prova på lite grann av
hans färdigheter, så jag bad honom visa
mig hur man tennspacklar. Lasse tog vil-
ligt fram alla attiraljer, träslev, vax, bom-
ullstrasor, gassvetsen och så tennstänger
förstås.

När han hade visat mig på en liten
bit vad enkelt det är, var det så min tur.
Efter en stund lyckades jag faktiskt få på
lite tenn på en skärmsida och jag kände
mig mycket stolt. Men Lasse tittade och
sade lågmält till mig att det var nog inte
så bra. Du måste värma lite till annars blir
det ”kall-lödat” och då flagar det bara.
Lite snopen värmde jag nu lite, lite till,

mycket försiktigt. Plopp sade det bara och
så låg all tennet på golvet i stället. Nej,
karossarbetet får allt Lasse göra. Det är ju
meningen att bilen skall bli perfekt.

Plåtarbetet påbörjas
När hela inredet hade demonterats och
blästrats på insidan var det så dags att
starta karosserirenoveringen. Jag tog inte
av karossen från ramen först, då det kan
ge passningsbekymmer senare. Jag börja-
de att med att se hur de plåtrena skärm-
arna, luckorna och dörrarna passade. Alla
skador och fel märktes ut med en tusch-
penna. Mycket av felen berodde på de ti-
digare svetsarbetena som utförts på ett
mer normalt sätt. Sedan var det dags att
ta av alla dörrar, luckor o s v, eftersom det
nu gällde att först få till A-, B- och C-stol-
parna. De är stommen som avgör resten.
A-stolparna hade ganska mycket rost på
”fotändarna”. Här fick vi köra rent med
en roterande porös skiva tillverkad av 3M.
Dessa skivor kan jag verkligen rekom-
mendera trots att de är tämligen dyra,
men de gör rent även i rostiga porer,
slipar lätt bort färg och limrester m m. På
ena sidan skar vi upp främre tröskeldelen
för att justera stolpen lite grann. B-stol-
parna visade sig vara krokiga. Spelet mel-
lan framdörrarnas bakkant och bakdörrar-
nas framkant skall ju vara lika mot B-stol-
pen. Bredden på stolparna fick modifieras
med ca 1 mm. Vidare fick vi bryta stolpar-
na till rätt position även utåt/inåt. Nu
fick vi montera på de nakna dörrarna igen
för att se om vi fått till det bättre med alla
spel. Jag tyckte nog att det såg ganska
skapligt ut, men Lasse som förstår hur
det blir när det kommer färg på alla kan-
ter sade att spelen nu var lite för små. På
C-stolpen var det inga större problem att
öka spelet för där låg det tenn som han
kunde skava bort på de partier där spelet
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var för litet. I botten fick Lasse sprätta
upp tröskeln och svetsa igen den igen på
några ställen för att få till ett bra mått. B-
stolparna stämde nu efter lite efterjuste-
ringar ganska bra men några ändringar
fick göras på dörrarna för att det skulle bli
perfekt.

Reparation av dörrarna

Bakdörrarna var tämligen bra men lite
bucklor fick Lasse ta itu med. Detta är
verkligen inget arbete för amatören. Vis-
serligen är aluminium som dörrarna är
gjorda i mjukt och lätt att böja, men plå-
ten växer lätt och den är svår att krympa.
Man kan ju inte heller till skillnad mot
stålplåt förtenna det sista, då tenn inte
biter på aluminium. Här gäller det alltså
att få det perfekt om man inte vill ha
spackelkakor på dörrarna. Stödkanterna
under bakdörrarna var illa anfrätta så här
blev det att svetsa i nya plåtbitar. Att svet-
sa i aluminium är också ganska svårt.
Man måste förstås ha en speciell svets. Vi
använder aluminiumtråd och en blandgas
Mison AR. För att sedan få till passfor-
men mot B-stolparna svetsade Lasse på
ett par millimeter med aluminiumsvets
på ryggen i framkant på ena dörren. Se-

dan slipade han bort material tills rätt
spel uppnåddes. På andra sidan var prob-
lemet att det var för trångt, varför han här
slipade ned ryggen så mycket att den från
början vikta kanten (180 grader) delade
sig i två plåtar! Detta gjorde dock inget,
för att efter kanske ha slipat bort 3 mm
lade han på en 1 mm ny svets och slipade
rent till rätt passform. Det går nu inte att
se att plåten inte alltid har varit en enhet.
Jag vet inte hur många gånger som dörr-
arna åkt av och på bilen innan passfor-
men godkändes, men det var många.

När det gällde
framdörrarna var proble-men likartade
men vänster fram var väl-digt bucklig och
illa hanterad, varför vi beslöt oss för att
byta ut ytterpanelen mot en ny. Gamla
punktsvetsar tas bort med en speciell
punktfräs. Sedan var det bara att vika bort
övervikningarna så loss-nade den gamla
panelen. Innan den nya monterades
borrade Lasse hål med cirka 5 cm
mellanrum i den del som skulle vikas
runt dörrstommen. Därefter lades den
nya panelen på plats och veks runt stom-
men. Därefter fyllde Lasse de nyborrade
hålen på baksidan med svets som sedan
finslipades. Snyggt och elegant.

Här ser vi den ”avskalade”
framdörren med ny
yttersida som väntar på
montering.
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Reparation av skärmar
En skärm byttes ju ny redan 1978 men
här fanns allt en hel del att göra ändå. Det
är väl en handbyggd bils charm att det
kan skilja ett par tre centimeter här och
där mellan olika skärmar trots att de är
tillverkade på samma fabrik (Press & Steel
Ltd). Jag kan i samanhanget nämna att vi
på jobbet just nu håller på att reparera en
svårt krockskadad Bentley Turbo från
1987. När jag frågade fabriken om en rit-
ning med alla måtten på karossen (det
har alla bilfabrikanter), fick jag till svar att
det hade man inte p g a att det skiljer så
mycket mellan varje tillverkad bil så det
skulle inte funka?! För att få allt att stäm-
ma på 264:an monterades nu kylare, grill,
framdörrar och motorhuv på plats igen.
Den nya skärmen visade sig ha en knepig,
svängd radie mot motorhuven. Här fick
det sprättas upp och svetsas ihop igen.
Biten som sluter an mot sparklådans
framparti var 3 cm för hög! Det blev sam-
ma metod här. Slutligen var det nederde-
len på skärmkantens framkant som hade
en miserabel bockning. Den nya plåten
gick i vågor. På andra sidan var det mind-
re vågor så vi beslöt oss för att ha de små
vågorna på båda sidorna. Den gamla
skärmen hade de tre mycket välkända
Silver Cloud-problemen: rost vågrätt ett
par decimeter från bakkanten, rost runt
toppstruten där parkeringslampan sitter
samt rost mitt på skärmkanten högst
upp. Innan Lasse skulle svetsa i skiten
ställde han ett absolut krav på mig. Ta
bort all gammal tectyl på undersidan.
Detta gjordes med varmluftspistol och
spackelspade, sedan tinnertvättades det
sista bort. Sedan började vi med reparati-
onen av plåten kring positionsljuset. Här
har konstruktören tänkt att man svetsar
fast struten som en liten fena på toppen
av skärmen och i framkanten sitter så

lampan. Problemet beror ofta på att elka-
beln till lampan går in i ett hål underifrån
genom en kabelgenomföring. Med tiden
går dock genomföringen sönder och då
sprutar vatten och smuts direkt ifrån
däcket rakt in genom hålet och in i stru-
ten. Här blir det sedan liggande med
rostproblem som följd. Det är alltså vik-
tigt att man ser till att kabelgenomföring-
en är hel och sitter där den skall. Lossa
gärna lampan och spruta in rikligt med
tunn tectyl, om ni har en bil med denna
konstruktion så kanske ni slipper proble-
met. För att reparera skadan på min bil
smälte vi bort det gamla tennet och mejs-
lade sedan bort struten. Mellan plåtarna
fanns det massor med rost så först fick vi
slipa rent och byta lite plåt på själva skär-
men. Struten var så dålig att vi valde att
tillverka en ny som sedan svetsades dit.
Innan vi svetsar plåtar mot varandra
sprayar vi på zinkfärg. Både Veidic och
Würth har bra zinksprayer som inte brän-
ner bort så mycket när man svetsar i det.
När så den nya struten satt på plats ten-
nades förstås hela svetsskarven. Skadan
uppe på skärmkanten berodde på att det
går ett stag tvärs över skärmen för att sta-
bilisera. Vid anslutningen till skärmkan-
ten blir det en rostficka. Staget lossades
och en bit av skärmkanten fick bytas ut.
Den lodrätta skadan ett par decimeter
framför dörren var ovanligt liten på min
bil. Här rostar det friskt om man inte ser
efter och håller rent på undersidan. Det
sitter en innerskärm, ett stänkskydd, som
skall ta upp däcksprutet så att det inte
skall komma åt dörren m m. Stänkskyd-
det är böjt och där det sitter fast i ytter-
skärmen samlas det fukt och grus, en per-
fekt miljö för rost. Vi fick ta bort hela
stänkskyddet och reparera såväl skyddet
som skärmen.
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Reparation av
karosserifästen och
trösklar

Trösklarna var ju sedan tidigare bytta på
bilen varför ingen större åtgärd behövdes
här. Normalt rostar dessa ganska kraftigt.
För att förhindra detta finns det lite knep.
Hela tröskeln är som en fyrkantsprofil i
diameter men har en snedställd, diagonal
förstärkning inuti. Om man ser på trös-
kellådans stående plåt mot golvet, finns
här runda lock att demontera för att
komma åt att spruta in rostskydd vilket
man bör göra. Problemet är dock att rost-
skyddet bara når fram till förstärkningen.
Man måste alltså se till att få in tectyl på
andra sidan också. Ett sätt kan vara att
skruva bort några av de yttre rostfria skru-
varna som håller de blanka fotstegsplåtar-
na och här spruta in rostskydd den vägen
Framför allt mot bakskärmens infäste
mot tröskeln är behovet stort.

Främre karosserifästet mot chassit
sitter alldeles framför A-stolpen. Detta
fäste var definitivt inte original på min
bil. Det hade inte alls rätt form och var
dessutom genomrostat på flera ställen.
Här fick Lasse borra och fräsa bort gamla

punktsvetsar och mejsla bort diverse kne-
piga svetsskarvar. På ett originalfäste går
bakre delen in i tröskelkonstruktionen för
att svetsas fast i en balk som sitter inuti
tröskeln. Balken är egentligen nederdelen
på den kraftiga A-stolpen. På så sätt vilar
A-stolpens tyngd på karosserifästet. För
att komma åt detta fick tröskelns frontga-
vel tas bort. När denna var borta fick jag
också se att när bilen varit på tectylbe-
handling 1980 kände man inte till trös-
kelkonstruktionen, för de nya trösklarnas
yttre rum saknade allt vad rostskydd
heter. Men de hade turligt nog klarat sig
ändå de få åren bilen rullat på vägen efter
tröskelbytet. När det hade kommit nya
plåtar på hjulhus m m svetsades nya
karosserifästen på plats och därefter nya
gavlar på trösklarna.

Det här kapitlet kändes lite tungt med
mycket text men jag hoppas att jag kun-
nat ge er lite råd så att ni hinner stoppa en
del rostproblem innan det har gått för
långt. Nästa gång tänkte jag berätta hem-
ligheten om det där med förtenning och
hur vi lagade golv och bagageutrymme.

Ett nytt karosserifäste
monteras. Här syns också
den diagonala innerväggen
i tröskellådan.
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Sedan en tid tillbaka har RREC:s väst-
svenska medlemmar träffats för att av-
njuta månadsluncherna i trevligast möjli-
ga sällskap och miljö på Park Bar &
Restaurant, Radisson SAS Park Avenue
Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg.
Legendariska Park Avenue får nu ny ägare
från årsskiftet, då Elite Hotels med ho-
tellkungen Bicky Chakraborty som ägare
tar över driften av Göteborgs klassiska
och mest kända hotell, som har haft
”alla” såväl internationella som svenska
megakändisar som gäster – kungar,
drottningar, prinsar, prinsessor, presiden-
ter, politiker, FN-chefer, skeppsredare,
musiker, författare, skådespelare, idrotts-
stjärnor and you name it. Många har även
haft hotellet som ett andra hem. (Bl a
brukar kungen diskret bo i en av de
mindre sviterna vid sina Göteborgs-be-
sök.) Hotellet, som framöver kommer att
heta Elite Park Avenue Hotel, kommer
att genomgå en omfattande renovering
för i storleksordningen 120 mnkr. Reno-
veringen i tre faser (ca 100 rum/sviter i
varje fas) startar strax efter årsskiftet. Res-
taurangen stängs dock för ombyggnad
redan i mitten av december. En helt ny
restaurang i ny regi beräknas därefter öpp-
na i mars 2005.

Vi träffas därför fr o m den 25
januari 2005 i stället på Restaurang Pano-
rama, Quality Hotel Panorama, Eklanda-
gatan 51–53, Göteborg, där restaurangen
(en trappa upp från receptionen) drivs av
en av Göteborgs alla stjärnkockar, Dan
Lexö, som har en bakgrund bl a från den
välkända lyxkrogen Fiskekrogen i Göte-
borg och Restaurang Lasse-Maja i Mar-
strand. Han har dessutom en egen spalt i
Göteborgs-Posten varje vecka, har författ-

at ett flertal kokböcker samt driver två
konferensanläggningar i Småland. Totalt
omsätter Team Lexö ca 50 Mkr/år.

Restaurangen erbjuder varje dag
fyra högklassiga lunchalternativ från 89 kr
inklusive måltidsdryck samt salladsbuffé
som förrätt. Det finns även à la carte för
den som föredrar detta. Dessutom er-
bjuds fri parkering för restauranggäster:
Kör upp Volrat Thamsgatan (ovanför
och bakom hotellet). De fria parkerings-
platserna finns på parkeringsdäckets övre
våning (plan 3, ibland glömmer man
dock att öppna porten) samt framför
detta. De senare platserna finner du i di-
rekt anslutning till Volrat Thamsgatan
vinkelrätt mot gatan med P-skylt ”Pano-
rama Privat”. På gatorna runt hotellet
finns dessutom avgiftsbelagd parkering
till låg taxa.

Hotel Panoramas karaktäristiska
femton-våningars hotellskrapa i Johanne-
berg har en fasad dekorerad av Ulrika
Hydman-Valien. Den syns på långt håll
(speciellt på kvällen), bl a från E6/E20.
Mer info finns på www.panorama.se och
www.lexo.se. Telefon till hotellets växel
031–767 70 00, hovmästaren Agneta
Lindberg 031–767 70 25 eller
031–767 70 34. Upplysningar Jan Möller,
tel 031–87 40 10 eller 0705–87 40 10,
e-mail janmol@mot.chalmers.se.

Varmt välkommen till RREC:s
trevliga tisdagsluncher i Göteborg! (Ingen
föranmälan krävs.)

Jan Möller

Ny plats för tisdagsluncherna i Göteborg
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Tekniska  hörnan
För tekniska frågor: lars.o.a@swipnet.se

alt. Lasse Amarald, Buskudden 4, 185 94 Vaxholm

Lasse Amarald
Samordnare, Tekniska kommittén

Hej igen!

Nu har jag startat renoveringen av den
nyinköpta Phantom jag skrev om i förra
numret. Det är en Phantom V James
Young PV15 från 1961 som stod på
Earls Court Show 1960. PV15 är endast
tillverkad i 34 exemplar. Det intressanta
med denna bil är att den är vänsterstyrd
och har fyrkantiga sidorutor bak vid
passagerarna, normalt är dessa rutor båg-
formade. Den var körbar men som van-
ligt har de före detta ägarna i USA en helt
annan uppfattning om vad som är bra
skick på en bil än vad vi skandinaver har.
Jag var helt medveten om att en sådan bil
kostar ca en halv million kronor som re-
noveringsobjekt och förväntade mig inte
att bilen skulle vara i det prima skick som
ägaren lovade.

Efter en större rengörning av
bilen såg den ändå inte så dålig ut; mo-
torn knackade men drivlinan verkade bra.
Det blev översyn av motorn och knacket
misstänktes komma från de hydrauliska
lyftarna. Jag beslöt att prova att tvätta
lyftarna på plats. Oljan tappades ut och
hälldes i en dunk. Därefter inhandlades
åtta liter diesel som blandades med den
gamla oljan jag tappat ur motorn. Sedan
slogs åtta liter av blandningen tillbaka i
motorn. Efter ca tio minuters varmkör-
ning tömdes motorn igen och resterande
olje-dieselblandning slogs i. Efter ytterli-
gare tio minuters varmkörning tömdes

innehållet ut och ett nytt filter samt ny
olja fylldes på. Till min stora glädje tyst-
nade alla de hydrauliska lyftarna utom en
som envist fortsatte sitt oupphörliga
tickande. Då ringde jag Brabo i Holland
för uppgift om vad en lyftare skulle kosta
i inköp. Svaret blev 200 euro plus frakt
med mera för samtliga sexton lyftare.
Min fråga blev då om det är Chryslers
lyftare som kräver modifiering av stöt-
stängerna för att passa. Enligt Dennis
skulle det inte behövas några modifie-
ringar vid montering men det var inte
RR-original. Några dagar senare kom ett
paket från Holland innehållande min be-
ställning. Vid en mycket noggrann jämfö-
relse mellan RR-original och Brabos lyf-
tare, visade det sig bara vara nivån på olje-
tryckets inloppshål på sidan som skiljde i
höjd. Efter en dags montering var det
dags att prova resultatet. Till min stora
förvåning kvarstod mitt problem med
det tickande ljudet. Det innebar att arbe-
tet med att byta lyftare efter den invändi-
ga motortvätten var helt onödig. Det vi-
sade att den invändiga tvättningen fick
mina lyftare att tystna. Det gör att felet nu
måste sökas inne i motorn.

Då dyker plötsligt vår goda vän
Bernt Apell upp på gårdsplanen som
gubben i lådan. Vi slår våra kloka huvu-
den ihop för att försöka lösa var knacket
kommer ifrån. Det underliga är att ljudet
är kontinuerligt oavsett om vi ger gaspå-
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drag eller inte. Vid gaspådrag tystnar nor-
malt ett dåligt vevstakslager. Vi börjar
misstänka att det är en kolvbult eller en
dålig kolv. Så det blir till att riva hela
maskinen. Jag ringer ett nytt samtal till
gamla ägaren och frågar om han vet om
någonting har hänt med bilen. Han be-
rättar då att båda topparna är nyligen re-
noverade efter att motorn gått varm. Då
jag monterat ner motorn ser jag att tre av
kolvarna är skadade efter en varmkörning.
Som tur är har cylinderfodren klarat sig
utan några större skador. Det räcker där-
för med att horna cylindrarna och monte-
ra in nya kolvar. Kolvringar köptes från
Brabo till priset av 300 euro (ej original).
Det finns inte överdimensionskolvar att
köpa, så man byter normalt både foder
och kolvar samtidigt vid renovering. Bra-
bo har tagit fram kolvringar som är 0,10 i
överdimension. Det gör att man själv kan
fila in ringens diameterstorlek så det blir
rätt dimension. Jag vet några bilägare
som har borrat upp fodren och monterat
in kolvar från andra märken för att slippa

byta foder vilket är en mycket dyr historia.
Efter hoppmontering gör vi ett nytt
kompressionsprov med lyckat resultat på
8,3 till 8,5 kg på samtliga cylindrar. Provet
görs när samtliga tändstift är urtagna. Nu
återstår renovering, lackning och monte-
ring av förgasarna samt insug innan det
blir dags att provköra maskinen igen.

* * *
Det har varit dåligt med frågor

till vår tekniska frågespalt den här gången,
och tyvärr har jag inte materialet klart om
inställning av brytarspetsar och tändning
till Silver Shadow.

* * *
Glöm inte att kolla glykolhalten

i kylaren samt fylla på däcken med extra
luft så de inte blir ovala till vårkanten.
Vinterdäck är inget krav på bilar äldre än
30 år. Blir det en fin vinterdag med torra
vägar så mår bilen bara bra av att få röra
på sig.

Hälsningar
Lasse Amarald

Det här är ett av mina Bästa Tips men
gäller bara S Wraith, S Dawn och motsva-
rande Bentleys. De har samma chassis
och hydraulbromsar fram. Att lufta
bromsarna är ibland nödvändigt. Det är
svårt om man inte känner till knepet. Jag
brukar göra den här beskrivna operatio-
nen ensam, utan att lyfta bilen mer än lite
grann där fram.

Det häpnadsväckande komplice-
rade bromssystemet ser i sin helhet ut
som på den stora bilden på nästa sida.
Vid Servon finns ”the Balance Lever”.
Om man drar dennas underkant fram-
över så aktiveras huvudbromscylindern.

Det ger ett visst vätsketryck ut i hjulcy-
lindrarna. Det är ju dessa som skall ”luf-
tas” om man exempelvis bytt broms-
slangar. Man skall med andra ord låta
vätskan trycka ut luften ur respektive hjul-
cylinder. Själva luftningsnippeln är av
normal typ. Man bör börja med att lossa
nippeln, göra ren och skruva i och ur den
ett par gånger så att den går lätt i sina
gängor.

Nu till ”Peters knep”. Vi spän-
ner en rem från underkanten av ”the
Balance Lever” (se bild nästa sida) och
fram till i höjd med främre kofångaren.
Spänn så att remmen går hyggligt rakt

Lufta bromsar
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Annonsera i bulletinen
Radannonser för medlemmar är gratis.

Annonser för företag kostar per år:
Helsida 2 400 kr
Halvsida 1 200 kr
Kvartssida    800 kr
Omslagets sista sida 5 000 kr

Nästa nummer ...
utkommer i mars 2005

Manusstopp 31 januari 2005

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

och utan slack men inte hårdare än så. På
remmen sätter vi en sidorem vinkelrätt ut
åt den sida som skall luftas. Dra i sido-
remmen. Då rör sig ”the Balance Lever’s”
nederkant framöver och pumpar broms-
vätska. Öppna luftningsnippeln och
pumpa fram vätskan genom att dra i si-
doremmen med exempelvis vänster
hand. Den högra manövrerar luftnings-
nippeln med en fast nyckel (Ø 8 är det
nog) eller en liten skiftnyckel. Samtidigt
som man drar i sidoremmen håller man
nippeln öppen och stänger när man skall
släppa tillbaka sidoremmen. Rytmen i
detta lär man sig fort och slipper då mixt-

ra med handbokens slang och vätskefyll-
da burk, som dock är ett bra alternativ (se
bild nedan). Luftningen går snabbt och
lätt med min metod. När man skiftar si-
da skickar man över sidoremmen till den
andra och upprepar proceduren. Se till att
det finns tillräckligt med bromsvätska i
huvudcylindern så att Du inte drar in luft
i systemet och måste börja om från
början.

Peter Gavel

Handbokens
slang och
vätskefyllda burk.
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BIL &
INDUSTRIBROMSAR AB
BILRESERVDELAR   FERODO   Friktionsmaterial.
Vi svarvar bromstrummor, bromsskivor och
svänghjul. Renoverar bromsok. SPEC limmar
alla typer av bromsbackar och friktionsmaterial
för industriella ändamål. Planar även Toppar.

Öppet: Måndag-Torsdag 7.30-17.00, Fredag 7.30-15.99

Tomtebogatan 11, Box 21004, 100 31 Stockholm
Tel. 08-34 75 98, Fax 08-32 55 46

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

FORNTEGENS BILSERVICE
Volvo - Rolls-Royce - Bentley

Vulkangatan 10, 60 223  NORRKÖPING
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NORRORTS BIL & VANSERVICE AB
Renovering av växellådor och converters

08-564 720 10

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

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

SPECIALITET: VETERANBILAR och BÅTAR
”29 år i branschen”

Södra Hammarbyhamnen
Lumaparksvägen 15, 120 31 Stockholm

Tel 08–644 28 97, Fax 08–644 81 13

ROLLS-ROYCE & BENTLEY

Köpes & Säljes
Alla slag av reparationer, renoveringar & karossbyggen utföres. Motor- &

växellådsrenoveringar, lackering av träpaneler, sadelmakeri, förgyllning, försilvring.
10 % på delar vid reparation och service.

R-R- & Bentleydelar, nya & begagnade i stort urval.
(Priser enligt Rolls-Royce prislista)

Jan E Grynning

Pl 3188, 442 95  KUNGÄLV
Besöksadress: Vävra, väg 168 mot Marstrand

Tel 0303-22 74 13  Fax 0303-22 70 94  Mobil 0705-22 74 13
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Färjestaden – Öland • Tel 0485–305 30
Ett modernt Hotel med pensionatsanda och personlig prägel.

Beläget vid brofästet mitt i Skansenparken. 35 moderna rum, lounger,
matsalar, konferensutrymmen, vinkällare – och sommartid

uppvärmd swimmingpool.
Många bra golfbanor inom räckhåll.

Skyddad parkering och om så önskas tillgång till garage.
Vi har erkänt bra kök med flera specialiteter.

Priser, menyer, bilder finner Ni på vår hemsida www.hotelskansen.com.
Eller ring till oss så sänder vi våra broschyrer.

Medlemmar i RREC erhåller 10 % i avdrag på ordinarie hotellrumspriser.
Säg till när Ni bokar.

På vår meny finner du många minnesvärda reseupplevelser.
Låt oss servera ett axplock av komfortabla äventyr.

På Karibiens gröna sagoö Mustique njuter du i egen villa
med diskret personal.

Till Afrika reser du kanske på en magisk långweekend och
hinner med både Safari och Nairobi-besök i Papa Hemingways
anda. Eller deltar du kanske hellre i vår årliga Kilimanjaro-
bestigning? Äventyrligt och krävande, men ändå komfortabelt
med lokala bärare, guide och kock..

I Provence, och Catalunien glider du med fördel fram på
cykel och charmeras av landskapet, dofterna och det ljuva
livet.

Kontakta oss för mer information om utvalda och
skräddarsydda arrangemang för enskilda och mindre grupper.

 exclusivetours
Tel 08-411 67 90, fax 08-411 67 92

e-post: info@exclusivetours.se

Äventyr à la Carte
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Vi får människor

och pengar att växa.

När vi pratar om växande är det i första
hand dig och dina pengar vi menar.
Vi ger dig obegränsade möjligheter att
utvecklas och anpassar alla lösningar efter
dina behov.
Välkommen till Skandia.
Vi får människor och pengar att växa.

Det är här det växer.

Skandia är huvudsponsor för Svenska Golfförbundet

Skandia
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Aston Martin Lagonda 1982 Vänsterstyrd lågmilare, 1 900 mil. Vit med crèmefärgat
skinn. En helt unik bil, som tillverkats för hand i endast 638 exemplar. Bilen som har all
tänkbar utrustning är något alldeles speciellt att färdas i. En bil med mycket intressant
potential för framtiden.

Aston Martin Virage Volante 1991 Premiärbilen från Birmingham-utställningen, den
enda i sitt slag. Röd med svart skinninredning. Bilen är i nyskick och nyservad av fabriken. En
unik och vacker cabriolet med mycket god potential för framtiden.

Bentley Turbo R 1989 En svensksåld bil med känd historia. Grafitgrå med mörkblått
vackert skinn. Nyservad och i ett mycket trevligt skick. .

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

Ferrari Mondial 3,2i 1985 Röd med vackert beige skinninredning. Denna eftertraktade
2+2-sitsiga Ferrari 3,2i är specialutrustad med el-taklucka och aircodition. Bilen har gått
3300 mil och är sannolikt Sveriges finaste. Servad med full dokumentation.

HONDA NSX 1991 Bilkännarnas älsklingsbil, superbilarnas superbil, ja, mycket har den
kallats. En mer lättkörd och bekymmersfri superbil har förmodligen aldrig funnits. Svensksåld,
röd med svart tak är denna aluminimbil, som går och ser ut som en helt ny bil.

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

Maserati Royale 1988 Grafitmetallic med crèmefärgat skinn. Maseratis mest luxuösa bil,
tillverkades för hand i endast 48 exemplar. Den har Maseratis legendariska 4,9 liters V8. Ett
Fynd för Maseratiälskaren.

Panther De Ville 1979 Unik handgjord bil med aluminiumkaross. Tillverkad i endast 46
exemplar. Svart med vacker röd skinninredning. Vänsterstyrd och endast körd ca. 3.500 mil.
Bilen för Dig, som uppskattar kvalitet och skönhet.

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

Visning efter överenskommelse.
Vi köper gärna Er fina bil kontant. Vi åtager oss gärna säljuppdrag.
Ring för besök. Vi finns också på www.pascocar.com. Välkommen!

Tel 0707-56 46 60, 08-756 38 30, garage 08-624 06 50.
pasco.car@swipnet.se

UNIKA BILAR till LÄGSTA PRIS hos PASCO AB


