
Hel- och halvljus på Silver Shadow

Silver Shadow har fyra strålkastare framtill. De två yttre är tänkta att lysa på 
halvljus, medan alla fyra skall lysa på helljus. Så var det även på min Shadow, men 
det lyste mer än så.  För på helljus lyste alla sex gödtrådarna, dvs. halvljuset 
slocknar inte när helljus inkopplas. Med det felet blir glödlamporna överhettade och i 
värsta fall blir strålkastarglas och reflektor förstörda av värmen. 

Men detta är ju ett enkelt fel, som är lätt fixat. Det måste vara omkopplaren som 
skiftar mellan hel- och halvljus som är trasig. I en Shadow är det en fotomkopplare 
som sitter på golvet. Det är bara att skruva bort omkopplaren och byta till en ny. 
Men Nej, en testkoppling på min verkstadsbänk visar att omkopplaren är felfri. Detta 
borde jag ha begripit innan jag tog bort den, för det är ju en Rolls-Royce jag håller 
på med, och på dessa finns inga enkla fel. Logiska och enkla elfel är förbehållet bilar 
som Volvo, Volkswagen och Saab (modellerna på 1970-talet). Men vi har ju inte våra 
Rolls-Royce för att de skall vara enkla att reparera, utan vi älskar dem på grund av 
att de är så stökiga och så tillkrånglade och kostar en förmögenhet att laga på 
verkstad. Det är heller inte ovanligt att verkstaden misslyckas med att laga felet.

Nästa steg blev att testa med att ta bort säkringarna. Detta prov gjorde mig än mer 
betänksam. Säkringspanelen sitter på undersidan av instrumentbräden till vänster 
om ratten. På panelen anges att säkring nr 4 är för strålkastarna (hel- och halvljus), 
nr 9 är vänster halvljus och nr 10 är höger halvljus. När jag tog bort säkring nr 4 
påverkades inte halvljuset, men helljuset slocknade. När jag också tog bort 
säkringarna nr 9 och 10 så slocknade bara vänster halvljuslampa. Höger 
halvljuslampa lyste trots att säkringarna 4, 9 och 10 var borttagna!!

Nu återstår bara att göra en djupdykning i kopplingsschemat i 
verkstadshandboken. El-delen är en diger pärm med 100-talet 
utvikningsbara sidor. Min bil har chassinummer 19983 så 
närmaste schema börjar från chassinummer 16214. Efter en 
del letande i schemat så framträder kopplingsbilden för 
strålkastarna. 

Av schemat till höger framgår den sofistikerade kopplingen av 
strålkastarna. Både hel- och halvljuset är kopplat genom 
fotomkopplaren och säkring 4, vilken då är den enda säkringen 
för helljuset. Halvljuset har två ytterligare säkringar nr 9 och 10 
i schemat. Sedan kommer vi till reläet ”headlamp safety relay”. 
Avsikten med detta relä är att bilen aldrig skall bli utan 
åtminstone ett halvljus. Reläet fungerar på så sätt att en extra 
spänningsmatning kommer via en termosäkring ”head safety 
cut-out”, vilket betyder att halvljuset får spänningsmatning från 
två håll. Reläet matar bara högra halvljuset direkt. Det vänstra 
halvljuset får sin spänning baklänges via slingan säkring 10 och 
9. Om alla säkringarna 4, 9 och 10 är trasiga så kommer höger 
halvljus att lysa, eftersom dess spänning kommer via 
termosäkringen ”head safety cut-out”. När helljuset är på så 
drar reläet ”headlamp safety relay” och kopplar ur den extra 
spänningsmatningen till halvljuset. 
  
Så det som inte fungerar i min bil är troligen ”headlamp safety 
relay”. Endera är reläet trasigt eller så är kablar och/eller kontakter defekta.



I och med att felet i teorin är 
lokaliserat, så kan jakten på det 
trasiga reläet och/eller kablarna 
starta. Det första frågan som 
infinner sig: var sitter reläet? Ett 
ytterligare studium av 
verkstadshandboken visar att det 
finns en reläbox. Boxen, som visas 
till höger här, indikerar att reläet, 
som i kopplingsschemat heter ” 
headlamp safety relay” här är 
förkortat till ”head safety”, sitter i 
nedre raden näst längst till höger.

Men var i bilen finns reläboxen? Ja, 
var brukar reläboxar sitta. Det normala brukar vara bakom en lucka i 
instrumentpanelen.  Sitter den inte i instrumentbrädan så brukar den sitta på en 
tydligt märkt och lättåtkomlig plats i motorutrymmet. 

Men så lätt är det inte på en Shadow. Hur mycket man än tittar under 
instrumentbrädan eller letar under motorhuven så syns inte skymten av någon 
reläbox. En titt i bagageutrymmet ger inte någon utdelning. Inte heller sitter boxen 
under fram- eller baksätet. Nu återstår bara att försöka följa kabelstammarna för att 
se var de slutar. Vi vet ju att några kablar börjar i säkringsboxen nere till vänster om 
ratten.

När man identifierat rätt kabelstam och följt den under instrumentbräden 
(elementära kunskaper i akrobatik är bra) så hamnar man vid höger torpedvägg in 
till motorutrymmet.

På andra sidan av 
torpedväggen 
sitter ett gytter 
av delar. Men 
boxen sitter där 
den vita pilen 
visar, alltså 
under 
värmesystemet 
med fläktar och 
nedanför 
laddningsreläet. 
Dags att försöka 
komma åt 
reläerna.

För att komma åt 
reläboxen 
behöver man demontera vindrutespolarbehållare med pump, vindrutetorkarmotor 
med vajer, farthållare, laddningsrelä och gasreglage. När de delarna är borta ser 
man reläboxen. Nu är det dags att beväpna sig med alla tänkbara fasta nycklar och 
hylsor i dimension 2BA. Efter ett antal skruvar och muttrar och blödande händer så 
är reläboxen demonterad. 



Åsynen av innehållet i reläboxen gjorde mig 
bedrövad. Kretskortet, som är i koppar, är 
allvarligt ärgat och de delar som är av järn är 
mycket rostangripna. Faktum är, att det är 
svårt att tänka sig, en sämre plats för reläer 
och kretskort än precis under värmesystemet. 
Där blir det ju hela tiden varmt och kallt med 
åtföljande kondens och korrosion. RR har själva 
delvis insett detta och försökt att avhjälpa det 
med en plastfolie över kortet. Som synes så har 
den ingalunda hjälpt mot korrosionen.

En testuppkoppling på min verkstadsbänk visar att kort och relä, trots sitt miserabla 
skick, fungerar. Efter uppsnyggning och lackning så ser kortet ut så här 
(undersidan). 

Felet ligger alltså inte i själva kortet 
eller i reläet. Återstår kablar och 
kontakter. Reläet sitter i den vita 
rutan på kortet (på andra sidan) och 
kabelkontakten (nedan) sitter i den 
röda rutan.

Kabelkontakterna är av flatstiftstyp 
och det visar sig att den översta 
hylsan, kallad  ”head safty C3”, har 
ärgat sönder helt och hållet. 

Den sönderärgade kontakten får till följd att reläet ”head safety” inte får spänning 
från helljusomkopplaren och därmed lyser helljuset med spänning från 
helljusomkopplaren medan halvljuset lyser med spänning från andra matningen, 
alltså via termosäkringen.  Felet hittat!  Nu återstår bara att reparera den ärgade 
kontakten och återmontera alla bortskruvade delar. 

När jag började med felet så trodde jag att det var fel på hel- halvljusomkopplaren 
och felet skulle vara lagat på en halvtimma, men i verkligheten så tog det drygt 20 
arbetstimmar innan felet var avhjälpt, trots att felet bara var en sönderärgad 
stiftkontakt.
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