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Uppställning vid Ljungs slott

Sommarmötet i Östergötland
Årets sommarträff och årsmöte ägde
rum i Linköpingstrakten den 31 maj – 2
juni. Som utgångspunkt hade vandrarhemmet Freja valts, beläget några kilometer från Vreta kloster. Min Riley
drophead coupé har varit på renovering
hos Eddie Lidholm i drygt ett år och
tanken var att denna bil skulle användas
i samband med mötet. Men den blev inte
klar i tid, så det blev att välja modern bil
i stället. Ingen skugga skall dock falla på
Eddie; det var en av hans underleverantörer som inte lyckats lösa ett problem.
Vid 15-tiden kom Åsa, Cecilia och jag
iväg och for från Uppsala via Enköping,
Strängnäs, Flen, Katrineholm och Norrköping, innan vi från E4:an vek av norrut mot Vreta kloster.

Vägvisningen till vandrarhemmet missade vi och när vi stannade vid Vreta klosterkyrka för att komma underfund med
hur vi skulle köra dök Dag Jarnøy med
hustru upp i sin vita RMB. Vi rådfrågade ett par urinnevånare som lutade sig
mot kyrkogårdsmuren och fann snart det
rätta vägen till vandrarhemmet, dit vi
kom kl. 18. De flesta deltagarna hade
redan anlänt, merparten i sina Riley.
Monica och Ronald Pfändtner kom i sin
svart- och rödlackerade Kestrel och Håkan Wikström hade luftat sin svart/vita
Lynx. Håkan hade till denna kväll även
lockat med Lars Hedborg från Norrköping, som kom i en imponerande Bentley 3 litre från 1925. Vidare kunde vi
beundra Ingvar Perssons gröna 2½ litre
drophead coupé och John Gahms svarta

2½ litre saloon. De hade bägge kört
långt, från Varberg respektive Sala. Ingvar hade med sin kompis Per och John
tog med sin granne. Naturligtvis fanns
även Torsten och Monika Grönvall på
plats med sin tvåfärgade 1½ litre från
1949.
Sedan var vi några som kom i moderna
bilar, förutom Åsa, Cecilia och undertecknad även Olle Johnsson och Ingegerd Gillström, Eddie Lidholm, Lennart
Nilsson från Kalmar – som släpat med
sig sin trehjuliga Morgan efter bruksbilen, samt Håkan och Somporn Lundgren
från Ängelholm. De regionala Rileyägarna lyste tyvärr med sin frånvaro,
vilket djupt beklagades.
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Denna fredag var en riktigt varm dag –
25 grader hade uppmätts – och den utlysta grillkvällen blev naturligtvis en
succé eftersom det blev en helt fantastisk afton. Monica och Ronald hade förtjänstfullt inhandlat allt som krävs för en
lyckad Rileygrillkväll och jag fick hedersuppdraget att vara grillmästare med
ansvar för två dussin kotletter samt lite
korvar. Ronald åtog sig den viktiga upp-

även gå in i en helikopter som Jonas
Reiner hade varit den sist tjänstgörande
på. Här kunde sålunda hela den svenska
militära flyghistorien studeras i stora
och luftiga lokaler. I källarplanet kunde
resterna av den år 1952 nedskjutna DC3:an studeras. Vrakdelarna upptäcktes
och bärgades för ett halvdussin år sedan.
Det var en mycket gripande och dramatisk berättelse som här rullades upp. I
entrén fanns det möjlighet att höra motorljudet från samtliga utställda flygplanstyper. En innehållsrik butik, välförsedd med bl.a. flyglitteratur, kompletterade detta sevärda museum.

Lilla Greby stenen. Originalet står i utkanten av ett skogsparti i Askeby socken vid en
backe med en liten stenbro över en bäck.
Runstenen dateras till 980-1015.

Kontrollerad ranson
giften att kontrollera vinet. Det blev en
minnesvärd och verkligt skön kväll; de
flesta satt nog ute till framåt elva. Pricken över ”i” var det hembakta som serverades från Maîson Pfändtner, en smaskigt god avslutning på måltiden. När
solen närmade sig sin nedgång under
horisonten kunde vi iakttaga en falk som
ryttlade i skyn inte långt från oss. Sedan
gled den elegant iväg utan att ha fått syn
på något byte.
Logiet höll en god standard, men personalens bemötande var kanske inte på
topp. Bokningarna var en enda röra,
några var inte noterade och andra fick
inte utlovade rum. Kvitto på att man
betalat hörde inte till rutinerna. Man
lade sig också i att vi själva ordnat catering till lördagskvällen. Nåväl, det gick i
alla fall ganska bra att sova om man inte
stördes av det rika fågellivet. Åsa, Cecilia och jag hade dusch, wc och bastu på
andra sidan väggen, så vi fick gå ut när
det behövdes. Som kompensation hade
vi en egen runsten på rummet - en kopia
alltså!
Dag två inleddes med soligt fint väder.
Vi hade inte något strikt tidsschema, så
därför blev vi egentligen inte så försenade av att en pys-punka upptäcktes på
Ronalds bil. Många hjälpande händer
fanns på plats och på några få minuter
var reservdäcket monterat. Eftersom
bilen har en centrummutter gick det avsevärt fortare med hjulbytet än på en
modern bil.

Runsvenska: ... : auk kair litu : kiara :
brou : þasi ... ... litu risa stin : þisa : aifR
s:kar/s:karf| |f-ita : sin kuþan
Nusvenska: ... och Geir lät göra denna
bro ... lät resa denna sten efter Sker/Skarf,
sin frände.

Längs mindre och vackra vägar tog vi
oss in till Linköping för att vandra runt i
det vackra kulturreservatet Gamla Linköping. Vi var lite tidigt ute, så det dröjde en timme innan de olika gårdarna,
butikerna och hantverksmuseerna slog
upp sina portar. Det var trevligt att strosa runt där och besöket avslutades med
en gemensam lunch på värdshuset. Därefter var det uppsittning i våra fordon
och färd till Malmslätt för att där titta
närmare på Flygvapenmuseet. Det visade sig vara en fantastisk anläggning,
med ett stort antal flygplan från flygets
barndom fram till vår egen tid. Vi kunde

Därmed kunde vi återvända till vandrarhemmet för att avhålla årsmötet. Nu
började det regna lite stillsamt, så det
var skönt att dra sig inomhus. Årsmötet
följdes av en utmärkt middag med helstekt fläskfilé och potatisgratäng samt
pannacotta efteråt. Vid årsmötet blev de
avgående styrelseledamöterna omvalda,
liksom revisorerna. Den enda förändringen var att Per Lindson ersattes av
Anders Lindner i valberedningen.
På söndagen hade vädret blivit ganska
fint igen. Efter den egna frukosten var vi
snart iväg och efter tio minuters körning
anlände vi till Kaga kyrka, invigd av
kung Sverker den äldre år 1137, dvs.
exakt 800 år innan Håkans Lynx skruvades ihop! Kyrkan var mycket sevärd, en
av dessa kulturhistoriska klenoder som
finns kvar sedan medeltiden. I ett av
valven fanns helgonet Kakukilla (eg.
Columquilla/Colomba av Sens) avbildat.
Om henne (som eg. var en han) berättar
den folkliga traditionen att hon blev
uppäten av råttor. Detta hemska öde har
nu besökarna kunnat förfasa sig över
sedan målningarna tillkom vid 1400talets mitt. Mellan vapenhuset och kyrkorummet satt originaldörren från 1100-

Lågflygande tornfalk siktad vid Flygvapenmuseet
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Lars Hedborg från Norrköping kom i
en Bentley 3 litre från 1925
talet med en tätningslist av bättre hållbarhet än de vi använder nu – ekorreller mårdpäls! Utanför kyrkan satt en
runsten inmurad i väggen.

Den nedskjutna DC-3:an på Flygvapenmuseet

”Det är underbart att inte göra någonting alls och sedan vila ut riktigt ordentligt.”

Nästa etapp i programmet var ett besök
på Ljungs slott – en tidigare helt obekant
sevärdhet för oss alla. Slottet ligger strax
utanför Ljungsbro och kort innan vi var
framme kunde vi passera Göta kanal på
en mycket liten bro. Kanalen var här så
liten att den närmast var att betrakta som
ett vattenfyllt dike. Slottet, som uppfördes på 1770- och 80-talen efter ritningar
av Jean Eric Rehn, har inte varit bebott
sedan 1939 och är invändigt i behov av
en fullständig renovering. Under beredskapstiden fanns här militär som busade
och förstörde en del av inredningen,
men på senare tid har en vänförening
kunnat inleda ett långsamt renoveringsarbete. Efter 11-kaffe fick vi en timmes
utmärkt guidning i slottet. Det blev en
intressant programpunkt i en vacker
miljö.
Avslutningsvis for vi till Bergs slussar
där vi åt lunch intill vattenleden innan
var och en for hemåt. Tack Monica och
Ronald för allt arbete som ni lade ned på
denna mycket lyckade träff!
Åsa Henningsson & Erik Hamberg

Day Jarnøys film från mötet går att se
på YouTube där du skriver in:
Riley Treff i Linkjøping 2013
eller internetadress:
http://youtu.be/vAs8ICo-WU0
”Det besvärligaste med söndagsbilister är
att man kan råka på dom vilken som helst dag i veckan.”
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Kronhjul, pinjong och en Rileyweekend på Bardon
För ett år sedan for red och fru till stora
Rileymötet i Cartmel i The Lake District. Som alla Rileybladsläsare vet, så
stannade ”the editorial Riley” på väg dit
och vi fick fortsätta i en Vauxhall Astra
från Avis. Detta medförde att vi gjorde
alla våra utflykter tillsammans med Alan
Kirby i hans RMA. Som förste man i
England hade han försett sin bil med
nytt kronhjul och pinjong med utväxling
1:4,3 isf originalet med 1:4,9. Hans
RMA gick lugnare, tystare och hade
gynnsammare växellägen än min egen
RMA. Detta MÅSTE jag ha - hellre
ingen skinka till jul - och beställde ett
set (£ 480) från Firma Vintage Shock
Absorbers. Alan lovade i ett svagt ögonblick att montera det åt mig… och red
nappade.
För att inte behöva köra oändliga sträckor med sin gamla bil bokade red passage
på RO-RO fartyget Transpulp, Göteborg-Tilbury, en avkopplande sjöresa på
36 timmar. Vi var två passagerare vid
avgången den 2 maj, red och en jämnårig norrman med en Austin Healey 100.
En intressant man, född i Japan under
kriget, gått på engelsk internatskola, och
ägnat sitt liv åt airbrokerage - skakar
fram flygplan åt dem som behöver ett.

Två pax till Tilbury
Väl framme i Tilbury tryckte red in Alan
Kirbys adress på sin GPS och 45 minuter senare var han framme.
Under några dagar låg vi i garaget från
morgon till kväll, med tea-break var 90e
minut, och bytte kronhjul och pinjong
(med massor med noggranna mätningar), nya packboxar till bakaxlarna, nya
gummibussningar till främre kardanaxelupphängningen nya gummibussningar
till fjäderupphängningen samt nya fiberbelägg runt U-bultarna som håller fjäderpaketen. Dessutom rengjordes och
målades kardanaxel, bakaxelkåpan, kar-

Alan och Barry mäter och mäter

Passerar 4500 år gamla Stonehenge

danväxelhuset och bromssköldarna. Flera Rileyfantaster hjälpte till, bland dem
Barry Hyam och Eddie Smith. Nu hade
min Riley fått ”longer legs” som man
säger.

Så var det dags för RM mötet på Bardon, 270 km västerut, vid Bristolkanalens södra strand. Alan och jag hade
anmält oss. Sju Rileys från Londonområdet samlas vid puben The Mayfly, vid
en liten flod strax söder om Andover.
Efter lunchen kör vi i kortege till Bardon
och passerar Stonehenge, Wincanton
och Taunton på vägen. Andra Rileys
kommer farande norrifrån, bl a Phil Halam, RM Clubs ordförande. Han får
dock vända hemåt med sin RM som
började rassla betänkligt, och byta till en
modern Jaguar. Totalt blev vi 28 personer och 12 Rileys.

Philip Buckoke’s 1932 Gamecock
En kväll besökte vi ett Riley Register
möte med ett 20-tal deltagare. Åkte dit i
Alans Blue Streak Kestrel och tillbaka i
Philips Buckokes 1932 Gamecock. Det
är f-n vad de kör fort på sina smala, krokiga, gropiga vägar. En annan kväll kör
vi över till Roger Lamb som har en liten
renoveringsverkstad för RM Rileys.
Råkade nämna för Roger att jag söker
efter drivmekanismen till varvräknaren
och vips, hade jag en. Helt otroligt, eftersom alla sagt mig att de är omöjliga
att få tag på. Besökte även bilsadelmakeriet Harrison Trimming där Adelswärds Drophead blir som (bätte än) ny.
Den ägs numera av Barry Hyam, som
hjälpte till med min bil.

Rileys framför del av Bardon House
För 13:e året i rad arrangerar Rileyprofilen Carl Rich en träff på Bardon där vi
ska bo och umgås. Bardon är ett stort
gammal hus, med anor från 1300-talet,
Släkterna Scudamore, Throckmorton
och Heythman var tidiga ägare. Släkten
Leigh har ägt huset mellan 1589 och
1924. År 1834 upptäcktes där en samling dokument, The Bardon Papers, som
rör fängslandet 1567, rättegången 1586
och avrättningen 1587 av Maria Stewart
(Mary Queen of Scots).
Sedan flera år annonserar inte Carl Rich
om Bardon träffen. Den är alltid fullbokad långt i förväg och er red fick bo i
”The Boys Quarters” med Alan Kirby
och Eddie Smith.

The Mayfly
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Även om det inte regnade så var det en
sval weekend (13-14 grader) och huset
saknade uppvärmning så när som på
stora öppna spisar. Många anlände med
vedsäckar i baggageluckan. Som tur var
hörde det till en elektrisk värmedyna till
alla sängar i huset!

På väg till Simonsbath
Eftersom det var 13e gången man träffades på Bardon hade man nog hunnit beta
av de intressantaste utflyktsmålen. Denna helg inföll ”National Mills Weekend”
så det blev besök på vattenhjulsdrivna
gamla sågverk både på lördagen

och slutligen står en spelare kvar som
segrare. Ja, det var muntert även om red
blev utslagen någonstans mitt i.
Så besökte vi The Bakelite Museum i
Williton, en stor privat samling prylar
gjorda i bakelit (polyoxybenzylmethylenglycolanhydride), detta vintage
plastic material uppfunnet av amerikanen Leo Baekeland och patenterat 1907.
En Riley innehåller många delar gjorda i
detta material vilket, bara det, motiverade ett besök. Det största och ovanligaste
bakelitföremålet var en likkista tillverkad av The Ultralite Casket Co. Ltd. i
Manchester. Hygienisk, tät och skadedjurssäker. Tillverkades i modellerna:
The Halo (Glorian), The Valley (Dalen),
The Presence (Närvaron), The Harmonious (Lugnet) samt The Noble (Värdig)
som kunde fås med ett fönster (ifall den
döde ändrade sig). Emedan bakelitkistan
inte kunde användas vid kremering och
heller inte var lämplig att sättas i jorden
eftersom den var vatten- och syrabeständig gick produkten själv tidigt i graven.

The infamous Porlock Hill
(Simonsbath Mill) och söndagen
(Cowbridge Mill i Timbercombe). Men
Alan och jag besöker även några små
orter vid kusten; Porlock och Dunston
där båtarna låg på sidan i gyttjan eftersom tidvattnet dragit sig tillbaka. Middagarna intogs på The White Horse Inn i
Washford och en kväll spelade alla traditionsenligt skittles (ett slags minibowling) på värdshusets bana. Alla börjar slå
men med tiden tunnas spelarantalet ut

Om kvällarna, efter återkomst från puben, samlades vi i stora salen där en
brasa, av medtagen ved, brann i öppna
spisen. Vin, öl och whisky stod uppdukat på en flygel, och bidrog till de animerade samtalen om Rileys, deras förträffligheter och tillkortakommanden.
Vid midnatt bjöds varm korv med bröd.
Ja, som sagt, det var muntert!

Porlock. Två av Englands största diktare, Samuel Taylor Coleridge (The Ancient Mariner och Kubla Khan) och William Wordsworth (Daffodils och The
Prelude) kom båda härifrån och brukade ta långa nattpromenader längs
stranden och uppe på kullarna. Ryktet
gick att de var franska spioner. Myndigheterna undersökte men kom till
slutsatsen att de endast var ”någon
slags poeter”.
Nya kronhjulet och pinjongen hade givit
min RMA en lugnare, tystare gång och
växellägena låg betydligt bättre än tidigare. På hemvägen till Alans hus i Banstead var vi tre som körde tillsammans;
Alan först i sin RMA, sedan jag och sist
Eddie i sin RMC. Stundtals var vi uppe i
farter som jag aldrig tidigare pressat
bilen i, kanske 110 km/tim. Det gick.
Det gick fint. Det gick undan. Men normalt tycker jag 75 är lagom för en 60 år
gammal bil. Detta gällde inte den 1927
års Bentley som flög förbi oss och all
annan trafik på motorvägen. Ett öronbedövande vrål och bakom ratten en distingerad herre i 75-års åldern iförd stor
mustasch, tweedkostym och läderhuva.
Är det konstigt att man är anglofil?
Efter återkomsten till Banstead meddelade rederiet att fartyget var fyra dagar
försenat varför Alan föreslog att en del
små oljeläckage på min bil borde åtgärdas. Det första jag gjorde var att bryta av
AA.10.95 (oil filter oil delivery adaptor), en mutter med hål både på tvären
och längden. Delen som satt kvar i
blocket satt som berget och tog en hel
dag att få ur och ersätta. Dock fortsatte
det att läcka från någonstans. Det visade
sig att packningen runt den mekaniska
bensinpumpen hade vikt sig vid tidigare
montering. Tillverkade ny packning och
nu blev det tätt.
En skön seglats från Tilbury tillbaka till
Göteborg och nattkörning ner till Vejbystrand. Allt gick som smort med nytt
kronhjul och pinjong!
Red reste och skrev

Sida 6
RILEYBLADET

Äventyr i Sydamerika i en Riley Imp 1949
Fortsättning från förra numret av Rileybladet. Andra och sista delen. Bill
Calthrops Imp-minnen från Sydamerika.
Uppdraget för Argentinas flygvapen led
sig mot sitt slut och nästa uppdrag var
hos Linea Area Nacional i Chile som
hade köpt 12 de Havilland DH-104
Dove I flygplan. Dessa sjöfraktades i
trälådor och skulle monteras, provflygas
och överlämnas till landets president vid
en ståtlig ceremoni. Jag skulle alltså åka
dit och hjälpa till med hopmontering och
testning.

Chilensk de Havilland DH-104 Dove I
Detta medförde ett problem; att korsa
kontinenten från Atlanten till Stilla havet i Impen, tvärs över Pampas halvöken
och Andernas bergskedja där det lägsta
passet låg på 3.100 möh. Allt detta i en
1935 års 9 hp Riley Imp som redan var
14 år gammal. För att späda på problemet sade Automobile Club de Argentina
och Automobile Club de Chile att passet
på 3.100 m höjd inte kunde passeras pga
jordskred. ”Ni kan inte – ni får inte –
köra” sa man. Vad visste de om vad en
Imp kan klara! Och jag måste erkänna
att det skulle bli ett ”en gång i livet”
äventyr!

vidare till San Luis och genom en halvöken fram till Mendoza vid foten av
Anderna. Pga hettan startade vi från
Buenos Aires vid midnatt och körde i 18
timmar med en medelhastighet av 63
km/tim. Längs vägen såg vi många döda
hästar och strutsar. Påkörda. Vi såg
hundratals skelett. Jag erinrar mig följande statistik: 22 miljoner människor,
22 miljoner nötkreatur, 29 miljoner hästar och 40 miljoner strutsar.
Det var fruktansvärt hett på dagen och vi
brände oss illa av solen. Vi hade fått en
liten tunna portvin som avskedsgåva i
Buenos Aires och gned faktiskt denna
vätska på våra armar och huvud för att
svalka oss. Vårt medhavda vatten var
alltför värdefullt för detta ändamål.
Så händer det värsta tänkbara. Hundratals kilometer från ingenstans, ensamma
ute i halvöknen, börjar motorn misstända. Ofattbart! Jag hade ju ställt in den
före avresan. Det skulle inte hända, men
gjorde det. Det blev värre och jag visste
att det skulle bli ännu värre och sluta
fungera helt och hållet om jag inte hittade felet och åtgärdade det. Tanken på att
våra egna skelett skulle ligga där bland
alla vilda djurs och fåglars for genom
huvudet. Obekymrat sa jag till min hustru att jag skulle bara titta under huven
och fixa problemet. Det fanns inget
gnistgap kvar på Scintilla magnetons
brytarspetsar! Varför? Jag hade ju justerat dem i Buenos Aires och satt fett med
hög smältpunkt på kamskivan. Pga den
höga värmen hade fördelararmens fiber-

sko slitits helt ner och alltså fanns nu
inget brytargap. Enkelt! Allt jag behövde göra var att justera gapet men upptäckte att det inte fanns någon justeringsmån kvar. Jag antar att jag svor. Min
hustru frågade vad problemet var och
hur snart vi kunde vara på väg igen.
”Vilken minut som helst” ljög jag. Allt
jag behövde var 0.014 tums gap och jag
hade absolut ingen justermån kvar! Till
slut tog jag min tobaksburk och klippte
med hustruns nagelsax ut, och formade,
en plåthätta att sätta över den slitna fiberskon. Detta gav oss det nödvändiga
fjortontusendelsgapet och vi kunde fortsätta till Mendoza. Första drinken vi tog
när vi kom fram var gudomlig. Tobaksburkshättan satt kvar ännu när vi återvänt till England flera månader och några tusen miles senare.
Vi tillbringade två dagar i Mendoza och
laddade upp sökte råd inför uppgiften att
korsa Anderna. Det fanns en grusväg
som förband Argentina med Chile där
det lägst belägna passet låg på ca 3.100
möh. Vid sidan av passet reste sig Aconcagua, västra hemisfärens högsta berg,
7.000 möh. Förutom vägen fanns även
en gammal kugghjulsjärnväg. Vi fick
veta att grusvägen var spärrad på Argentinska sidan pga flera ras och att det
skulle ta månader innan vägen kunde
öppnas igen. Kugghjulsjärnvägen hade
sluppit jordskred så motvilligt, och till
stor kostnad, satte vi Impen och oss själva på tåget. Vi hoppade av vid första
möjligheten att kunna köra vidare på
grusvägen. Ungefär halvvägs över An-

Det första jag gjorde var att justera alla
inställningar, speciellt brytargapet i
Scintilla tändfördelaren. Vi höll ett fantastiskt avskedsparty för våra vänner på
Anglo-Argentine Country Club. De
tyckte att vi var tokiga, men önskade oss
lycka till. Vi tyckte att vi haft en fin tid i
Argentina trots att jag retade mig på
deras mañana attityd till arbete. Människorna var vänliga och deras musik,
dans, viner och superba stekar var förstås fantastiska efter fem krigsår med
matransonering.
Första etappen på resan var, om jag
minns rätt, ca 1.100 km över det gröna
Pampas till staden Mercedes. Därefter

Bill Calthrops eget foto av utsikten från kugghjulståget
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derna. Platsen hette del Inca och låg på
2.600 m höjd. Tågresan var häftig med
det typiska kugghjulsljudet och utsikten
över bergsmassiven makalös.
När vi steg av tåget räknade vi med att
ha en kontinuerlig nedförsbacke under
en dag till Santiago, Chiles huvudstad.
Första motgången var att Impen vägrade
starta. Finns det något mer deprimerande
än att befinna sig högst upp i Anderna
med en elektrisk bensinpump som bara
levererar luft och ett tick-tick-tick ljud!
Efter en del svordomar och blåsande ner
i bensintanken - vilket kräver en inte så
liten ansträngning av lungorna på den
höjden – tände motorn och jag slog inte
ifrån den förrän på en väsentligt lägre
höjd. Vid det här laget hade jag ådragit
mig dysenteri och tappat intresset för
äventyret. Allt jag ville var att gå på toa
och uppsöka en läkare i Santiago. Rileyn
klarade strapatserna och vi var mycket
stolta över henne och hon drog åskådarskaraor varhelst hon syntes i Santiago.

den från chassiet och tog ur motor, växellåda och bakaxel.
Eftersom en av växlarna hade en tendens
att hoppa ur skickade jag växellådan till
en Wilson Pre-selecor specialist som
gjorde en fullständig genomgång. Jag
vill minnas att kostnaden för det (1950)
var £ 21.

Strax före ankomsten till Santiago
ran svarade han på engelska! ”Varför
köra så fort? Var kör ni? Vad gör ni? Jag
ser er varje dag köra zoom zoom, så fort
– eh?” Som tur var, efter att ha berättat
vem jag var och vad jag gjorde i Chile
och visat honom Impen, visade han sig
vara en trevlig kille med stort intresse
för bilen och lät mig fortsätta mot att jag
lovade att fortsättningsvis inte köra för
fort i hans revir.

Calthrops foto av Santiago de Chile år 1950
Min dagliga rutin i Chile var att lämna
bostaden tidigt på morgonen och köra
till flygplatsen och återvända hem till
lunch. Den senare turen fick göras i god
fart för att hinna med. En dag kom jag i
över 100 km/tim på en hastighetsbegränsad sträcka då en polis hoppade fram ur
buskaget, ut på vägen och sträckte upp
sin arm till stopp. Det kunde ha blivit
hans sista stund på jorden eftersom wirebromsarna på en 1935 års Riley inte var
konstruerade för sådana situationer. För
att undvika att köpa på honom girade jag
skarpt och fick stopp på bilen 70 meter
längre fram.

Vid ett annat tillfälle körde min hustru
och jag längs kustvägen från Santiago
till Valparaiso vid Stillahavskusten. När
vi kom till det mysiga lilla kustsamhället
Vina del Mar upptäckte vi att sandstranden var för het att stå på utan skor så vi
sprang ut i havet… som var iskallt! Alla
semesterfirare under parasollerna på
stranden skrattade åt oss! ”Loco Ingleses!”. Anledningen till detta fenomen är
att Humboldt strömmen för arktiskt kalla strömmar längs Chiles kust. Längre
norrut, i Peru, vrider den västerut och
det var där Kon Tiki expeditionen nådde
strömmen och tog dem till Polynesien.

”Caramba, por que mucho velocidad,
bla bla bla”, skrek han. Som vanligt, när
man har att göra med uppretade utlänningar svarade jag vänligt ”Jag är ledsen, ursäkta mig. Jag är turist och förstår
inte spanska”. Till min förtret och förfä-

Impen uppförde sig exemplariskt under
våra sex månader i Chile. Vid vår återkomst till England tyckte jag att den
förtjänade (inte så att det var helt nödvändigt) en fullständig renovering. Karossen var i gott skick men jag lyfte av

En tredjedels kugge saknades i kronhjulet i kardanväxeln. Det hade nog varit
skadat länge. Jag ringde sålunda Rileyagenten i norra London, Jimmy James
och frågade om de hade ett kronhjul till
en 1935 års Riley Imp. ”Javisst Sir, £
15”, sade de. ”Alltför dyrt”, sa jag. Eftersom enheten hade fungerat utan problem skruvade jag ihop det hela och den
fortsatte att fungera perfekt trots att det
saknades en tredjedels kugge. Jag nämnde naturligtvis förhållandet för näste
ägare till BYY 909.
Bromsarna hade tagit mycket stryk i
Sydamerika och fick en fullständig
genomgång. Chassiet rengjordes och
målades. Tyvärr tappade jag en hylsa
(5/16” tror jag det var) ner i lådsektionen i ramen och trots allt trevande i världen med ståltråd och magnet fick jag
inte tag i den. Ligger väl fortfarande där!
Fjäderbladen och shacklarna hade också
fått ta emot många smällar på de
potthålspepprade vägarna och gjordes
också vid.
Motorn var egentligen i bra skick men
jag tog ändå helt isär den och gjorde vid
allt. Här gjorde jag något dumt. Jag rengjorde noga de två kugghjulen till kamkedjan så när jag startade upp motorn
igen så rasslade det ordentligt. Mitt råd
till den som renoverar en förkrigsrileymotor är alltså att låta den gamla smörjan sitta kvar på kuggarna eftersom det
fungerar ljuddämpande. Kan det vara så
att moderna, rengörande, oljor tar bort
sådan välgörande gammal smörja?
Slutligen lackerade jag om karossen från
vit till blå. När vår dotter kom till världen behövde vi tyvärr en större bil och
jag sålde BYY 909 till en annan de Havilland ingenjör, Norman Vince, som
jag visste skulle ta väl hand om den.
Den hade kostat mig £500 och jag sålde
den för £500 efter att den givit mig mer
körglädje än jag någonsin upplevt, varken förr eller senare. Oj vad jag saknar
den!
Bill Calthrop
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Riley i Sverige på 30- och 40-talet
1933 Riley Mentone 6/12 Saloon
Chassi nr 44 T 311
330701
330701
370809
390207
390418
400710
460820
460829
461004
480607
501024
501024
510811
510811

Reg A 5215
Löjtnant Bo Axel Duse Klint, Stockholm
Gymnastikdir. Elly B.I. Löfstrand
AB Begagnade Bilar, Stockholm,
Bilmontör Hilding H.R. Fridell, Midsommarkran
Avförd enl § 15 mom 2 tillsvidare
Inregistrerad ånyo
Verkm Harry Lindström, Midsommarkransen
Reg B 13940
Spårvägsbiträde Henry Eriksson, Hagalund
Fru Annie Winberg, Stockholm
Överförd till BF
Avregistrerad
Biks Bilskrotning, Stockholm

1935 Riley Falcon 12/4 Saloon
Chassi nr 22 T 735
(bilen finns även listad i Styles bok med
UK reg nr VV5722)
350425
350425
350914
351112
351112
360220
360220
360919
360919
400521
400521
400531
410331
460329
460601
471111
471111
480505

Reg A 1786
Dir. Fredrik Lambert-Mueller, Norrmalmstorg
Philipsons Förs. AB, Stockholm
Reg C 3730
Agronom Lennart Nathansson, Granhammar
Reg D 3407
Handlare Erik Annerstedt, Nyköping
Reg B 149
Fru Margit Lindkvist, Lidingö
Reg A 12172
Svenska Hanomag Importen, Stockholm
Avföres tills vidare
Chaufför Stig Löfdahl, Stockholm
Lagerbiträde Carl Bertil Hagman, Stockholm
Trafikflygare Jan Andersson-Lööf, Stockholm
Reg B15642
Org. chef Olof Severin, Lidingö
Avregistrerad

Uppgifter om dessa, tidigare okända,
svensksålda förkrigs Rileys har tagits
fram av bilhistoriker Jan Ströman.
Två Stockholmsbilar med officerare,
gymnastikdirektör (husmorsgymnastikens grundare och årets idrottskvinna
1963) m. fl. som tidiga ägare. Varför
valde dessa människor detta ovanliga
märke? Kanske hade de kontakter med
England i sina yrken? Kanske återförsäljaren Lindblad hade ett intressant klientel? Vilka andra märken företrädde
Lindblad?
En Rileyägare
Fredrik Lambert-Meuller, 1908-2001,
var en svensk militär och flygare. Han
var son till direktören på Svenska Liv,
Fredrik August Lambert-Mueller och
Elsa Flygare. Lambert-Meuller började
på Krigsflygskolan i Ljungbyhed 1928,
blev fänrik i Flygvapnet 1931, överstelöjtnant vid sin avgång från aktiv flygtjänst 1964. Han arbetade som flyglärare
vid Ljungbyhed och provflygare för
Edmund Sparmanns flygplansfabrik.
Han engagerades 1935 av Per-Axel
Branner som stand-in för Kotti Chave i
flygscenerna vid inspelningen av Ungdom av idag. Under en flyguppvisning i
Jönköping 25 augusti 1935 utförde Lambert-Meuller ett flygprogram som var
mycket noga intränat och genomfört vid
många tidigare uppvisningar både i Sverige och utomlands. Han skulle gå i
spinn på 600 meters höjd och han visste
att varje rotation av planet innebar en
höjdförlust på 80 meter. Troligen räkna-

Eddie Lidholms Roadster börjar ta form. Bilden är tagen i
Eddies garage den 10 april. Ny kofångardel provas in.

de han fel på antalet varv och hade till
slut otillräckligt utrymme att räta upp
planet så han slog i marken med cirka
200 km/tim. Hela förloppet visas i filmen, man ser hur planet gör en roll åt
ena sidan och bryter vingen där -- gör en
roll åt andra sidan och bryter den
vingen. Flygplanskroppen rullar sedan
runt fyra gånger på marken och åstadkommer ett stort dammoln och ur det
kommer sedan bland annat vingarna
farande. Själva flygkroppens förarrum
var ganska lindrigt demolerat och Lambert-Meuller tog sig ur vraket.
Under andra världskriget var han chef
för en jaktdivision på F8 och i slutet av
kriget provflög han ett antal stridsflygplan från andra länder som nödlandat i
Sverige. I slutet av 1940-talet var han
chef för Försökscentralen (FC). Under
hans översinseende modifierades i början av 1948 en J 26 för flygspaning vid
FC, flygplanet försågs med en kamera
som lånats från USA:s flygvapen. 10 juli
1948 flög Lambert-Meuller den modifierade J26an på en spaningsflygning över
Ösel, som då var sovjetiskt territorium.
Syftet var att försöka hitta avskjutningsramper för spökraketer som man misstänkte fanns där (i själva verket fanns
inga). Spaningsresultatet delgavs även
USA:s flygvapen. Lambert-Meuller tilldelades 4 juni 1949 Vasaorden för flygningen; han hade Svärdsorden sedan
tidigare.
Red + Google

Red och son som också håller på med en Roadster passade på
att beställa en uppsättning kofångare.
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Riley Redfern Saloon Tourer
Trots att man på det tidiga 30-talet hade
tillverkat eleganta små saloon- och
sportbilsmodeller och lyckats samla på
sig en avundsvärd lista tävlingsmeriter
så hade Riley vid slutet av detta årtionde
förlorat kampen om att förbli ett självständigt företag och var nu en del av
Nuffield-organisationen.
En av de sista modellerna som introducerades av det gamla familjeföretaget
var 16 hp ”Big Four”, med ny 2½ litersmotor baserad på den fyrcylindriga motorn med dubbla kamaxlar som sett dagens ljus 1927. Den treväxlade Borg
Warner växellådan hade överväxel på
andra och tredje vilket gav totalt fem
växellägen. Överväxel kunde väljas automatiskt vid farter över 60 km/tim. När
tidskriften The Motor testade en Big
Four Adelphi Saloon i januari 1938 fick
man upp den i 140 km/tim.
Vagnen på bilderna här bredvid är en
1938 års Riley Big Four med en öppen
fyradörrars ”Redfern” kaross från karosserifirman Maltby, ett företag som grundades vid 1900-talets början i Folkstone
i Kent. 1926 sålde företagets grundare,
John Maltby, firman till en herr Redfern,
som var ordförande i whiskydestilleriet
Johnnie Walker och denne tog nu över
driften av karosserifirman. Det nu återupplivade företaget fick ett antal agenturer och presenterade kataloger på karosser till flera biltillverkares chassin.
Bland dessa fanns dropheadkarosser
som gick under namnet Redfern. Maltby, för övrigt, är kända för att vara den
första brittiska karosserifirman som
1935 erbjöd en automatiskt upp- och
nedfällbar sufflett, först med Jackallsystemets hydrauliska pump och senare
via en elektrisk motor. (En del förkrigs
Rileys hade ett hydrauliska domkraftsystem; The S. Smiths & Sons, Cricklewood, Jackall System).
Maltbys kaross är ett öppet allväderskarosseri med rutor som kan vevas upp
och med en utskjutande baklucka, av
ovanlig design för denna typ av bil. Dörrarna är upphängda i mittstolparna på ett
sätt som påminner om karosser byggda
på Rolls-Royce 20/25 chassier av närliggande karosserifirman Martin Walter.
Uppenbarligen tog man intryck av varandra på 30-talet. Dörrarna kan öppnas
180 grader för enkel i- och urstigning.
EKT 335 är möjligen det sista kvarva-

rande expemplaret av en Riley med Redfern kaross från Maltby. Bilen inregistrerades ursprungligen 12 maj, 1938
och köptes av nuvarande ägaren 1965
för £50.
Så vitt red kan se så har bilen i Maltbyannonsen här ovan samma reg nr som

bilen på fotona överst. ”Det sista kvarvarande exemplaret” är kanske helt enkelt ”det enda exemplaret”.
All-Weather Body är ett bra epitet på en
öppen bil byggd för Englands usla väder. Vacker?
Red
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Ur andra Rileyblad

RMB renoverad av Robert Wong i Malaysia
Bilen har bak– och framsäten i teak!

R. Memoranda March/April 2013

The Riley Roadster—British blunder in US marketing
Om att få kärlekslivet att gnistra igen...

Magazine of the Riley RM Club
Klubbens hemsida: www.rileyrmclub.org.uk
Redaktör: Alec Gatherer

Bilder från Brooklands 500 1932 och1934
Chairman’s Views (stående spalt): ”Av klubbens 650
medlemmar arbetar redan 25 ideelt med klubben, men nu
behövs sedan länge en ny kassör. Kris!
Cars for sale
RMA 46, Absolute basket case needing total restoration,
not for the faint hearted! Strictly enthusiasts only, no
dealers or breakers, £500

Ur innehållet
Renoveringsartikel av RMB av Ole Pedersen, Danmark
inkl. 8 färgbilder. Renoveringskostnad: 198.000 Dkr

The Riley Register Bulletin

Technical Topics: Testing coolant/5 speed-gearbox in
RMF
From the Riley RM Club on-line Forum: Inner sill capping/Correct coil/Noise from gearstick/2½ camshaft
bearings/New cam followers too big/cold water in radiator, hot in engine
Pathfinder gearshift linkage
RM Rileys competing at Siverstone 1953-1956
Events
Riley RM Club National Rally, Wincanton, 19-21 July
Australia National Rattle, Adelaide to Darwin, 2-13 Aug
Riley Motor Club National Rally, 9-11 Aug, Telford
Beaulieu International Autojumble, 7-8 Sept
RM Club Pennine Weekend 4-6 Oct, Sheffield
Classic Motor Show 15-17 Nov, Birmingham
Cars for sale
RMD 50, Excellent condition throughout, £27.000
RMF 53, professional restoration, £15.000
RMA 48, requires some restoration, £4.000
RMF 53, stored in Chicago, US$ 15.000
RMA 47, good condition, £4.500
RME 53, full restoration needed, £1.650
RME 54, good runner but need cosmetics, £4.500

R. Memoranda May 2013
Magazine of the Riley RM Club
Klubbens hemsida: www.rileyrmclub.org.uk
Redaktör: Alec Gatherer
Ur innehållet
From the Riley RM Club on-line Forum: 2½ bonnet
centre panel/Starter ring replacement/RMB water manifold/Rear blind for RMA (rullgardinen)/RMF master
cylinder/To glue and screw or screw only? (om hur att
sätta ihop chassistommen i trä)

Cars for sale
RME 54, lovingly restored, £4.400
RME 53, chassis up restoration, £9.000
RMF 53, excellent condition, £8.000
RMA 50, absolutely outstanding in every respect, £11.000
RMA 50, needs restoration, £2.000
RMA 46, very solid original condition, last used 1964
£2.000
RMA 47, good condition, £4.500
RMA 46, absolute basket case, needs total rest. £500
RME 48, requires some restoration, £4.000
RMD 50, Excellent condition throughout, £27.000
RMF 53, stored in Chicago, US$ 15.000

The Riley Record 2/2013
The Journal of the Riley Motor Club
Klubbens hemsida: www.rileymotorclub.org
Redaktör: David Pipes
Ur innehållet
From the Editor’s Desk (stående spalt): Hårddisken
pajade och hela aprilnumret av The Riley Record fick
göras om på nytt. Inte roligt!
The London to Edinburgh Run 2015
Riley Merchandise (rileyprylar)
Riley Books (rileyböcker till salu)
The VSCC John Harris Derbyshire Trial
David Whittle’s 1937 Touring Saloon
How many left? (registrerade i UK, inkl avställda):
Elf
356
1.5
287
1100/1300
113
4/68
17
4/72
69
2.6
25
Pathfinder
51
RM 1½
484
RM 2½
260
Rileys at the Le Mans Classic, July 4-6, 2014
Camping with a Riley (ur Riley Record 1930)

Omslaget: Enda kända kvarvarande exemplaret av en
tidig 1929 Mark III Biarritz

March 2013, Issue 229
Klubbens hemsida: wwwrileyregister.com
Redaktör: John Glenn
Ur innehållet
Unreliable electrics, Rotax switch faults
Restoration of 1937 1½ litre Kestrel 6-Light
Maltby bodied dropheads
Imp Archives
Redaktören svar på fråga från ny medlem om att förbjuda
artiklar om specials och replikor för att inte uppmuntra
slakt av originalbilar: ”När The Riley Register bildades
1954 fanns det bland grundarna ägare till ”specials”.
Många av dessa var inte endast ”hobby-bilar” utan ägar-
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nas enda bil för dagligt bruk. Många hade satts ihop av
delar från skrotfirmor eller saloon-vrak som gick att få tag
på för några pund. Sådana fanns det ofta ett urval av i
tidskriften Exchange & Mart. Jag köpte min första förkrigs Riley via en annons i denna härliga publikation. Det
var en handmålad 1938 års Touring Saloon med Briggs
kaross som nu efter 40 år fortfarande är en saloon, dock
fullständigt renoverad av Roy Preston. Då, för 40 år
sedan, drömde jag om en öppen sportig Riley Special…
förutsatt att inte en renoverbar bil hade slakats för att
tillverka denna Special.

Skotsk Special baserad på RMA chassi från 1948 med
Rover P5 bakaxel och Pathfinder 2½ litersmotor

Riley Motor Club - March 2013, April
2013, May 2013
The Riley Motor Club of Western Australia Monthly Publication

Klubbens hemsida: www.rileywa.org.au
Redaktör: Steve Higgins
Ur innehållet
Elektronisk tändfördelare för RMB (A$ 70)
Cars for sale
RMA 50, A$ 10.000 or resonable offer
RME 54, good looker, runs perfectly, A$ 15.000
Briggs bodied Falcon, A$ 30.000
RMB 49, not driven for 40 years, A$ 5.000

Bakre omslaget på senaste Bulletin
Omslaget på The Practical Motorist från 1935

Bob and Wendy Hadaway and
their fabric bodied Monaco

Riley Club Schweiz
Newsletter 1/2013 och 2/2013
Klubbens hemsida:
www.riley-club.ch
Redaktör: Bruno Mazzotti
Omslagsbild: 1933 2-door Lynx Nine
the so-pretty “Disappearing Hood” model

Scottish Riley Enthusiasts Newsletter
March 2013, No 30, April 2013, No
306
Klubbens hemsida: www.sre.gb.com
Redaktör: Gordon McAllan
Ur innehållet
Getting it wired (Falcon 1937)
Events
Scottish Riley Enthusiasts Summer Driving Weekend, 5-8
July, The Rhinns of Islay

Träffar
Årsmöte, 27 april
Riley Club Schweiz höstmöte, 24-25 augusti
Hock in Hünenberg, 26 oktober
Swiss Classic British Car Meeting, 5 okt i Morges

Roamer 141 - Mars 2013
Medlemsblad för Riley Club Holland
Klubbens hemsida: www.rileyclub.nl
Redaktörer: Jan-Willem Nieuwenhuis och Kees de Kock
Ur innehållet
Nätverk för intresserade av klassiska bilar:
info@welkomklassiekervrienden
Vad göra åt det sjunkande medlemsantalet? F.n. 79 st.
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Säljes

Säljes

Annonser läggs in för en (1) publicering.
Säljare som vill ha kvar sin annons i
följande Rileyblad måste höra av sig.
Riley 1300 saloon 1969
Besiktigad u.a.. Verkstadshandbok och
reservdelar medföljer. Bud kring
30.000 kr. Kaj Talik, Knäred, 043050053 Mail: taliks@telia.com

Riley RMA 1950
Renoverigsobjekt. Chassi 40 S 18700.
Bud. Dennis Ekblom, 070-739 76 86
E-post: azrid@spray.se

Riley RMA 1952
Chassi nr 42 S 20249. Bilen är behov
av renovering. Alla delar finns. Bilen
finns i Bjuråker, Hälsingland.
Pris: 30.000 kr eller högstbjudande.
Sven Ohlsson 0653-20094
Riley RMA 1950
Chassi 40 S 18665.
Renoverad och körklar. Bud.
Per Lindson, tel. 013-811 30
E-post: per.karin@bahnhofbredband.se

Riley Lynx 12/4 Sports Tourer -37
Renoverad, Toppskick! I min ägo i 30
år. Ring/mejla för mer information.
070-6570150 b.h.wikstrom@telia.com

Riley RMB 1949
Sten Erikssons bil. Chassi nr 59 S
3867. Renoverad och körklar. Renoveringsbeskrivning i Rileybladet 1/96.
Bud till Per Bylund, 070-540 97 89
eller 018-340 450

5 stk Riley knock on egerhjul
17" x 2½" til salg. De 4 er med helt nye
dæk. Karsten Wikkelsø
E-post: kw@topsoe.dk
Blockley Tires 4,75 x 19
Däck för racing och landsväg. Nya med
slang och fälgband. Pris 8.000 kr.
Ronald Pfändtner, 021-357817
E-post: ronald.pf@hotmail.com

SVENSKA RILEYREGISTRET
Sensommarträff i Sigtuna lördagen den 31 augusti 2013
Preliminärt program:
11.00
12.00
12.30
13.30
15.30

Ankomst till Skånelaholms slott SO om Märsta
Visning av Skånelaholms slott
Avfärd till Sigtuna
Ankomst till Sigtuna; lunch
Rundvandring i Sigtuna
Mötet avslutas

Kontaktpersoner:
Erik Hamberg
Ronald Pfändtner

Lái li
Kontakterna med Kina blir
tätare på alla områden. Lika
bra att ni lär er ordet för
Riley. Kineserna har svårt
för R-ljudet vilket gärna blir
till ett L-ljud. Hur många Lái
lis det har funnits i Kina är
inte bekant men några såldes
i kronkolonin Hongkong.

Svenska Rileyregistret
Grundat 1977

SvenskaHemsida
Rileyregistret
Grundat 1977
www.rileyregistret.org

Hemsida
Ordförande
www.rileyregistret.org
Erik Hamberg
Walleriusvägen 9
Ordförande
752 36 UPPSALA
Erik Hamberg
Tel. 018-12 82 83
Walleriusvägen 9
Mobiltel. 070-530 62 25
752 36 UPPSALA
e-post: erikhamberg@telia.com
Tel. 018-12 82 83
e-post: erik.hamberg@glocalnet.net
Kassör
Torsten Grönvall
Kassör
Kartvägen 2
Torsten Grönvall
175 46 JÄRFÄLLA
Kartvägen 2
Tel. 08-580 352 78
175 46 JÄRFÄLLA
e-post: torsten.gronvall@gmail.com
Tel. 08-580 352 78
e-post: torsten.gronvall@gmail.com
Redaktör Rileybladet
Anders Lindner
Redaktör Rileybladet
Blåmesvägen 12
Anders Lindner
266 53 VEJBYSTRAND
Blåmesvägen 12
Tel. 0431-45 22 22
266 53 VEJBYSTRAND
Mobiltel. 070-14 14 551
Tel. 0431-45 22 22
e-post: anders.lindner@ektv.nu
Mobiltel. 070-14 14 551
e-post: anders.lindner@ektv.nu
Webmaster
Holger Nilsson
Webmaster
e-post: hn@rileyregistret.org
Holger Nilsson
e-post: hn@rileyregistret.org


Rileybladet erhålles genom medlemskap i Svenska Rileyregistret.
Rileybladet erhålles genom medlemMedlemskap kostar 200 kr för år 2013.
skap i Svenska Rileyregistret.
Beloppet insättes på pg 45 61 63 - 5
Medlemskap kostar 150 kr för år 2012.
Beloppet insättes på pg 45 61 63 - 5


Cirkulation:
Medlemmar
Cirkulation:
The Riley Register
Medlemmar
Riley Club Holland
The Riley Register
The Riley RM Club
Riley Club Holland
Riley Club Schweiz
The Riley RM Club
The Riley Motor Club
Riley Club Schweiz
Scottish Riley Enthusiasts
The Riley Motor Club
The Riley Club of Western Australia
The Riley Club of Western Australia



018 – 12 82 83
021 – 35 78 17

Rileybladet utkommer fyra gånger per år:
Rileybladet utkommer fyra gånger per år:

31/3, 30/6, 30/9 och 31/12
31/3, 30/6, 30/9 och 31/12

