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PG har ordet    Enthusiast

Laminerade omslaget åt oss.
Tack för det!
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är den svenska Austin Healey-klubbens medlemstidning.

Redaktör och grafi sk form: Tommy Lyngborn
Ansvarig utgivare: Per Gunnar Johansson 

Redaktionen välkomnar medlemmar och andra med intresse för 
sportbilar, i synnerhet Austin Healey, att medverka i tidningen. 
Tekniska tips, reseberättelser, renoveringserfarenheter, bilder m m, 
allt är välkommet och publiceras med glädje.

Redaktionens adress:
Tommy Lyngborn

Tylögränd 6
121 56 Johanneshov

e-post: enthusiasten@telia.com
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Tack!
alla som hjälp mig med Enthusiasten 2007

- PPPrint i Farsta som tryckt
- Svenska Laminator som gratis laminerat
  omslagen
- British Sport Car Center
- CAPE International
- Tidningen Automobil
- Tidningen Klassiker
- British Motor
- Ekerhjulsservice
- JIGE Instrument
- Min fru Monica som korrekturläst
- PG vars energi aldrig sinar
- Samt inte minst alla ni som bidragit med                    
   artiklar och bilder och som förhoppningsvis   
   även kommer att göra så framöver

Jag önskar er alla en riktigt God Jul samt
ett Gott Nytt Healeyår!

/Tommy

Onsdagen den 13:e februari 2008 kommer att gå till klubbens historia som den dag då gamla 
medlemmar mötte nya.
Vi har tänkt oss följande upplägg. Vi träffas för att ha en trevlig kväll i nostalgins tecken. En speciell 
inbjudan kommer att skickas ut till de som var med och startade klubben. Alla dessa är inte medlem-
mar i klubben längre, men vi tror att de fortfarande har ett hjärta som klappar för Austin Healey och 
därför kan vara intresserade av att komma och uppleva gamla minnen. Givetvis är alla medlemmar 
i klubben välkomna. Du som har tar gärna med bilder från ”gamla” tider elller andra saker som kan 
vara värda att delge oss andra. Vi hoppas på en bred uppslutnining och att vi får en kväll att minnas.
Detta kommer att ske i MHS lokal på Bondegatan 74 i Stockholm. Vi startar upp vid 18.30 och 
håller på så länge intresse finns. Vi fixar förtäring, macka och öl samt kaffe, och för det vill vi ha en 
femtiolapp per person.
Anmälan sker till Tommy 070-639 45 07 eller Anders 0709-29 42 62 senast en vecka innan så vi kan 
planera inköpet. Glöm inte detta!!!
Hjärtligt välkomna!

Anders och Tommy

Onsdagen den 13:e februari 2008 kommer att gå till klubbens historia som den dag då gamla
medlemmar mötte nya.
Vi har tänkt oss följande upplägg. Vi träffas för att ha en trevlig kväll i nostalgins tecken. En speciell 
inbjudan kommer att skickas ut till de som var med och startade klubben. Alla dessa är inte medlem-
mar i klubben längre, men vi tror att de fortfarande har ett hjärta som klappar för Austin Healey och 
därför kan vara intresserade av att komma och uppleva gamla minnen. Givetvis är alla medlemmar 
i klubben välkomna. Du som har tar gärna med bilder från ”gamla” tider elller andra saker som kan 
vara värda att delge oss andra. Vi hoppas på en bred uppslutnining och att vi får en kväll att minnas.
Detta kommer att ske i MHS lokal på Bondegatan 74 i Stockholm. Vi startar upp vid 18.30 och
håller på så länge intresse finns. Vi fixar förtäring, macka och öl samt kaffe, och för det vill vi ha en 
femtiolapp per person.
Anmälan sker till Tommy 070-639 45 07 eller Anders 0709-29 42 62 senast en vecka innan så vi kan 
planera inköpet. Glöm inte detta!!!
Hjärtligt välkomna!

Anders och Tommy

 Följande nya medlemmar (tom 31 oktober) hälsas varmt välkomna till 
Austin Healey Club of Sweden.   F = familjemedlem

536  Odd Spandow   Grödinge  AH 3000   1960
537  Martin Jämtgren   Bålsta  AH Sprite  1959
538  Kari Hautakangas   Fagersta  AH Sprite Mk II   1961
538F  Anna Stina Bergman
539  Klas Sjöberg  Lidingö

Följande nya medlemmar (tom 31 oktober) hälsas varmt välkomna till 
Austin Healey Club of Sweden.   F = familjemedlem

536  Odd Spandow   Grödinge  AH 3000   1960536  Odd Spandow   Grödinge  AH 3000   1960
537  Martin Jämtgren   Bålsta  AH Sprite  1959537  Martin Jämtgren   Bålsta  AH Sprite  1959
538  Kari Hautakangas   Fagersta  AH Sprite Mk II   1961
538F  Anna Stina Bergman538F  Anna Stina Bergman
539  Klas Sjöberg  Lidingö

                                                                                                    Följande nya medlemmar (tom 31 oktober) hälsas varmt                                                   Följande nya medlemmar (tom 31 oktober) hälsas varmt                                                                                                     

Merry Christmas
to you all

From the Frogeye factory

Austin Healey Club of Sweden är ansluten till MHRF,
Motorhistoriska Riksförbundet

Retroträff 

År 2007 kan vi nu lägga till handlingarna och  konstatera att 
Healeysäsongen inte varit den allra bästa. Detta har kanske gett 
utrymme till mer omvårdnad och uppgraderingar av fordonet 
inför nästa säsong. 
Styrelsen har haft två möten på detta verksamhetsår och bl.a. 
beslutades det att utse Nils-Fredrik som marknadsansvarig. 
Uppdraget innebär kontakter med andra klubbar, sponsorer 
och annonsörer. Dessutom har vi beslutat att genomföra en 
nostalgikväll för alla Healeyägare på vårkanten, se annons inne i 
tidningen.
Man måste beundra engagemanget bland de ideella bilklubbarna 
i landet, den 6 och 7 oktober genomförde Mariestads 
Sportvagnsklubb och Mariestads Motorsällskap Art & Speed 
Design i Mariestad. En kombination med historiska race- och 
sportbilar, motorsportkonstnärer som ställde ut på gallerier, 
bildesigners uppväxta i Mariestad berättade om jobbet som 
designer, Ronnie Pettersson utställning och Bosse Bildoktorn, 
allt detta plus mycket annat dvs. ett helt helgpaket utan inträde, 
DET KOM UPPSKATTNINGSVIS 25.000 BESÖKARE! Vilket 
är fantastiskt för denna stad.

I tidningen fi nns en inlaga med inbetalningskortet för 
medlemsavgiften 2008, vi uppskattar om ni betalar in på utsatt 
tid. 

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, DE STÖDJER OSS!   

   
PG Johansson
Ordförande



106Enthusiast  nr
4 5106Enthusiast  nr
4 5106Enthusiast  nr
4 5

U
nder de senaste tiotal åren har 
sportbilsintresset ökat enormt. 
Det är en fantastisk utveckling 
som alla sportbilsfantaster 

kan njuta av. Det har också inneburit att 
mängden evenemang under sommarhalv-
året har ökat till ett antal som faktiskt 
gör det svårt att välja ibland. Ett positivt 
problem för oss fordonsälskare av alla de 
sorter. Det blir att prioritera hårt ibland.

Ett evenemang som ligger bland de 
översta på min högst personliga lista är 
British Sports Car Meeting (BSCM). 
Detta eminenta arrangemang har funnits 
sedan 1976 och går av stapeln den 
tredje lördagen i augusti i trakterna runt 
Mälaren. Själv har jag deltagit både med 
och utan egen bil sedan början av 90-talet, 
med höjdpunkten 2002, när jag med co-
driver Börje Engwall lyckades ta hem det 
åtråvärda förstapriset. 

Det som gör att BSCM är så lyckat är 
enligt min mening tre saker, för det första 
är det ett samarrangemang mellan de 
brittiska sportbilsklubbarna, förbrödring 
mellan klubbarna är verkligen roligt. För 
det andra är det alltid mycket väl planerat, 
fi na sportbilsvägar, och roliga frågor som 
passar alla. Slutligen och kanske bäst 
av allt, enkelheten! Ingen föranmälan, 
kom som du är, ta med matsäck och HA 
KUL! – tyvärr är kanske det också ett av 
problemen, men låt mig återkomma till det 
lite senare i texten.

Lördagen den 18 augusti samlades 
ett gäng Healeys och ett par MG:s vid 
Shellmacken i Hallunda för gemensam 
färd till Gnesta och starten för årets 
BSCM vid STOPP Matmarknad mitt 
i samhället. Arrangörerna brukar ha 
tumme med vädergudarna, så också 
detta år. Även om morgonen var lite 
kall så värmde sensommarsolen under 
dagen. På startplatsen samlades ett 70-
tal bilar av olika sort, artighetsfraser 
utbyttes, startavgift betalades och efter 
lite vänskapligt däcksparkande så styrdes 
nosen norrut mot den första kontrollen. 
Lika bra att sätta svårighetsgraden på en 
gång. Kast med plastlock i halv storm. 
Rolf Lindholm hade som vanligt klurat ut 

en lämpligt knepig övning. Att kasta 
prick med frisbee gjorda av plastlock 
från kakburkar i bakluckan på en 
BMW 320 (inte så brittisk….och 
inte känd för sitt stora lastutrymme 
där bak) från tio meter kan vara nog 
så svårt. Men att göra det i kastbyar 
adderar lite extra adrenalin. Många 
skratt och glada miner senare kunde 
vi i alla fall åka vidare med 6p i 
bagaget. Frågorna, som handlade om 
allt från whiskysorter till Giorgio 
Armani, avverkades efter hand och 
vi tyckte att vi hade bra fl yt när vi 
helt plötsligt började möta andra 
ekipage åt andra hållet, hm… var det 
tänkt så tro…? Inte riktigt, en miss i 
roadbook’en gjorde att de fl esta åkte 
förbi infarten mot Skottvångs gruvor 
och fi ck en liten extratur innan det 
gick upp för oss alla att vi kommit 
på avvägar. Det gjorde inget, hur ofta 
är man ute på vägarna och möter fl er 
gamla sportbilar är vanliga bilar. 

Skottvångs gruvor ligger väldigt vackert 
inbäddat i den sörmländska naturen 
och är värd ett längre besök, men det 
får bli en annan gång. Fika hann vi i 
alla fall med innan färden fortsatte mot 
Åkers Styckebruk där vi skulle jämföra 
olika oljor i plastfl askor. Platsen var 
samma grusplan som vi för ett antal år 

sedan körde manöverprov i form av att 
passageraren fi ck dribbla en innebandyboll 
framför sig medan bilen kördes i 
en snitslad bana. Jag har ett mycket 
klart minne av hårt kämpande Thord 
Landerholm och hans fru Karin i deras 
röda Healey 3000. Karin hängde med 
nästan hela kroppen utanför bilen för att få 
med bollen, mycket dramatiskt – och kul.

Efter Åkers Styckebruk fortsatte vi 
mot Strängnäs och sen vidare på gamla 
E20 mot Mariefred där målet hägrade. 
Eftersom Mälaren Runt på motorcykel går 
samma helg så var det så dags att tampas 
med alla motorcyklarna en stund. Kul det 
också och många glada vinkningar från 
det stora gäng som hade parkerat vid en 
bergsknalle längs vägen när vi brummade 
förbi. 

Vid målet som var en gräsplan modell 
större, granne med museijärnvägen vid 
infarten till samhället väntade det sista 
kraftprovet, att gissa tyngden på en 
svetsfl äns – i hg. Vilda gissningar hördes, 
men det var inte så många som gissade 
rätt. Rätt svar var 127 hg, vilket vi nästan 
gissade, så vi tjänade några poäng även 
där.

Efter en andra picknic, mer däck-
sparkande (herrarna) och en kort 
shoppingtur i Mariefred (damerna), så 
blev det prisutdelning.

Healeyklubben har en fi n svit av vinster 
och framträdande placeringar i BSCM. De 
beryktade parhästarna Clacke och Börje i 
Clackes gröna groda hade en svårslagen 
radda av vinster i början av 90-talet, 
det var alltså innan Börje drabbades av 
”Japanska febern”. I år var det Mauri o 
Lena Auvinen i deras fi na Sprite -58 som 
kom bäst till av Healey-ekipagen med 
en fi n andraplats. Själva så kom vi på en 
femteplats av 70 startande och det får väl 
betraktas som godkänt.

Stort tack till arrangörerna, vi kommer 
tillbaka nästa år!

Du hittar mer information, resultatlista, 
bilder mm på www.bscm.se. 

Så vill jag komma tillbaka till inled-
ningen igen. Tyvärr har antalet deltagande 
klubbar i arrangörsgruppen minskat och de 
senaste åren är det en liten grupp på fyra 
personer som representerar MG-klubben, 
Healey-klubben, British Automobile 
Club och Triumph Club of Sweden som 
kämpat på. Detta trots att blandningen av 
ekipage är betydligt mer varierad än så. 
Detta påpekades av Mats Månsson när 
han avslutade arrangemanget i år, utan fl er 
hjälpande händer i arrangörsgruppen så 
blir det inte fl er BSCM. Gruppen är liten 
och samtliga har hållit på många år, några 
av dem ända sen starten. Det blir ett tungt 
lass att dra år efter år.

Sanningen är den att det krävs fl er 
medlemmar i arrangörsgruppen för att 
BSCM ska överleva. Det vore verkligen 
synd om ett arrangemang som drar så pass 
många deltagare varje år ska försvinna för 
att det inte fi nns några fl er som är beredda 
att lägga lite tid under vinterhalvåret 
med planering mm. Självklart måste vi 
hjälpas åt att ordna detta. Dels genom att 

någon/några fl er i vår klubb ställer upp 
tillsammans med Roffe, men vi måste 
också inspirera de andra klubbarna att 
bidra igen. Läs gärna på www.bscm.se om 
vad dessa verkliga entusiaster skriver om 
hur det går till att arrangera BSCM. Här 
återges slutklämmen på deras berättelse:

” Rallyt har alltså körts varje år 
sedan 1976, antagligen svenskt rekord. 
Kommittén har med åren tunnats ut. Av de 
ursprungliga 10 medlemmarna återstår 
idag endast fyra. Vi söker därför ny energi 
och gärna från de klubbar som idag inte 
är med i planeringsarbete. Vi ser det som 
viktigt att mångfalden behålls.”

Det ställer vi väl helhjärtat upp på, eller 
hur?

Kontakta Rolf Lindholm, 08-768 17 66 
eller någon i styrelsen om du vill hjälpa 
till med BSCM

Text och foto: anders gustafson

Rapport från 2007 års upplaga

Lennart och Sophie funderar över Beatleslåtar

Frisbeekastning mot liten BMW

Andrapristagarna

Målet vackert beläget vid Gripsholms slott

Täckning fanns som tur var vid Gripsholm

BSCM  - en klassiker i farozonen?
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MIN HEALEY
Av: torbjörn ström

Hej alla Healeykamrater!

Det blir en annorlunda marknadsrapport 
denna gång! Det har varit väldigt lugnt 
på auktionsfronten under sommaren 
och det har bara sålts en Healey sedan 
förra rapporten. Så det blir i stället lite 
reflektioner och mycket personliga 
funderingar på hur den s.k. marknaden 
fungerar, och njutningen av att äga en 
Healey.
Vi börjar med den bilen som såldes.

Christies’s Greenwich CT, USA.
1954 Austin Healey 100 BN1. BN1 
158875. Mörkgrön med samma färg på 
inredningen. 23 879 miles. Renoverad 
2004 med full dokumentation. Bra lack 
och passform på karossen.
Inredning är inte bytt men i mycket bra 
originalskick.
Kondition 2+.
Såld för 66 000 USD – ca Sek: 460 000.
Kommentar:
Bilen såldes för ett lägre pris än vad vi 
förväntat oss. Bilen var väl presenterad, 
och all dokumentation fans på plats. 
Ägaren var där och kunde svara på alla 
frågor och förklara vad som var gjort etc.
Vi anser att köparen gjorde en mycket bra 
affär!

Det var den enda Healey bilen som SCM / 
vi kunde rapportera om denna gång!

Så vad säger man då om ”marknaden” så 
här långt? Detta är min högst personliga 
reflektion!

Vi har sett fallande börser, bolån kris i 
USA, allmän oro på finansmarknaden 
mm. Kan vi förvänta oss en upprepning 
av det som hände i slutet på 80 talet? Jag 
bodde själv i USA när börsen rasade. 
Vilken panik det var! Flyttade dit 1986 
och jag och en kompis tänkte köpa en 
Mercedes Gullwing. Men jag backade 
ur, priset 66 000 USD var för mycket för 
min plånbok. Låna ville jag inte för det 
var ju en osäker placering! Två till tre 

år senare var bilen uppe i 200 - 230 000 
USD! Vilken vinst man kunde ha gjort, 
eller……???? 
De som var med i racet och sålde i rätt 
tid gjorde stora pengar men många andra 
förlorade enorma belopp. Som vanligt är 
det fråga om timing! 
Så vad händer nu? Under 2007 har vi 
sett nya rekord hela tiden, inte bara när 
det gäller våra kära Healey bilar. Ett 
exempel från dem som leker med de stora 
pengarna!

1962 Ferrari 330 TRI/LM Testa Rossa.
Denna bil såldes på en exklusiv Ferrari 
auktion som RM Auktions höll i 
Maranello Italien i år.
Priset blev 9 250 000 USD – ca Sek: 
64 750 000. Hur f…n kan någon betala 
så mycket för en bil? Jo det är nu inte bil 
älskaren som är i farten utan en som bara 
ser detta som en placering.
Hans Thulin från Sverige var ett bra 
exempel på ”placerings hungriga” 
investerare som på 90 talet satte nya 
rekord på auktioner världen över. 
Ägaren som sålde bilen köpte den år 2002 
för då en rekordsumma, 6 490 000 USD 
– ca Sek:
45 430 000. Fem 
år senare har 
man då gjort en 
nätt förtjänst på 
19 320 000! Helt 
enormt, man har nu 
fått en förräntning 
på ca 42%, och 
samtidigt har man 
förhoppningsvis 
också njutit av 
bilen. Men mitt tips 
är att den inte rullat 
allt för många mil 
mellan köpet och 
försäljningen.  
Men klart roligare 
än aktier!
Nu ska man ha 
klart för sig att 
just denna bil var 

unik. Det var den enda 4 liters Testa Rossa 
byggd och den vann Le Mans 1962!

Vi har ju sett våra bilar öka dramatiskt 
i värde under året men här är jag nog 
benägen att säga att det är mer bil 
intresserade människor som köper en 
Healey och de flesta rullar på vägarna!
En Healey kommer aldrig, förutom 100S 
att bli en bil som spekulerarna köper utan 
det är sanna entusiaster (med god smak) 
som köper och använder bilen!

Trösten för oss som lagt ner alldeles för 
mycket på vår hobby är väl då att vi gjort 
en bra placering! Vi har något som vi kan 
glädjas åt. Något som vi använder lite 
sporadiskt men ändock nyttjas. En bil 
som för oss samman och ger möjlighet att 
träffa likasinnade på årsmöten, eller privat 
över en helg.

För min del kan jag bara säga att Healey 
ägandet har varit och är en enorm glädje! 
Bilen är kul, klubben är toppen och jag 
har genom åren lärt mig mycket, träffat en 
massa nya och trevliga människor och helt 
enkelt haft enormt kul. 
När jag träffade Goran i Båstad för många 
år sedan tog det hela en mer radikal 
vändning men det får man väl stå ut med! 
Man lever ju bara en gång!
Vad mer kan man begära av livet? Ja det 
vore väl då en 100S! Men drömmar ska 
man ha, det gäller ju att ha ett mål i livet! 

Ha det så bra och se till att vintern ägnas 
åt puts och översyn så att vår klubb visar 
alla på 2008 mötet vem som har de bästa 
och mest radikala bilarna!

Hjärtliga Healey hälsningar från,
Uffe & Johan    

Min Healey är en 100/6 (BN4) 
som levererades från fabriken 
den 20 juni 1957. Den 

privatimporterades till USA och hamnade 
hos familjen Mason i San Fransisco.

Familjens son Stephen övertog 
sedermera bilen och 1976 flyttade han till 
Sverige och tog med sig bilen hit. Stephen 
behövde få loss pengar till en bostad och 
jag fick reda på att bilen var till salu. 

Min bror Erik hade tidigare köpt en 
TR 5:a och gått med i TR-klubben. Där 
kom han i kontakt med bland andra Far 
och son Andrén. Brorsan hade också 
en kompis med i klubben. AHC:s man 
i Norrland: Anders Lindman. Det var 
Anders eller Kenneth som tipsade mig 
om ”Healeyoraklet” Bosse Johansson 
i Kungsängen.  – Ett mycket bra tips 
skulle det visa sig!!  Bosse konsulterades 
och tyckte att bilen var köpvärd. På så 
sätt blev jag ägare till min Healey och 
medlem i AHC. Stephen ville efter ett par 
år köpa tillbaka bilen. Jag erbjöd honom 
möjligheten om han skaffade en likvärdig 
bil till mig. Han kom aldrig med något 
förslag. Bilen användes ganska flitigt fram 
till 1981, bl.a. vid klubbens Englandsresa 
1978. 

Min kära BN 4 bodde i husets källare. 
En dag 1981 kom ett skyfall bl.a. 
över Bromma där jag bodde och bor. 
Dagvattenledningarna från 1939 var ej vad 
de borde ha varit. När jag kom hem från 
jobbet hade vattnet stått 70 cm.upp i hela 
källaren. Grannarna berättade om fontäner 
i brunnarna. Strålkastarna var fulla av 
vatten. Till och med i bakaxeln hade det 
trängt in vatten. 

Som tur var så hade jag MHRF- för-
säkring, så efter samråd med MHRF 
och Hans Tornebäck på Folksam (själv 
motorhistoriker, författare och renoverare) 
fick jag bilen sanerad på en nyöppnad 
veteranbilsverkstad. Den anvisade 
verkstaden gjorde inget vidare jobb, men 
jag accepterade jobbet, när jag fick en 
slant extra av Folksam. 

Finishen kändes aldrig riktigt bra på 
bilen, så efter ett tag började jag plocka 
ner den. 

– Att plocka isär är en sak, att plocka 
ihop något annat!!  Det gäller särskilt som 
den egna kompetensen inte alltid räcker 
till. I slutet av 80-tale gifte jag mig med 
Boguslawa (Bogda) från Polen. Några 
bilkunniga vänner o. släktingar till henne 
började hjälpa mig att plocka ihop bilen 
när de besökte Sverige, Under 80-talet 
lärde jag också känna Mauno Lehtinen i 
Södertälje. Redan då hade vännen Mauno 
mer än 40 års erfarenhet av plåt och lack 
m.m. - Där fanns det kompetens. När 
man sett honom göra en ”ny” bil av två 
tillknycklade vrak, då blir man imponerad. 
Mauno kunde en hel del mer än plåt o. 
lack, och när inte verkstadshandboken 
gav svar konsulterades Bosse Johansson. 
Förutom med goda råd, hjälpte Bosse 
också till handgripligen med en del 
detaljer bland annat med översyn och 
montering av overdriven, som jag efter 
ett tips fått tag i på en skrot. Min Healey 
är levererad som standard - inga ekerhjul, 
ingen overdrive men extrautrustad med 
värme. En del gamla medlemmar kanske 
minns bilen som vit och svart, men enligt 
British Motor Industry Heritage Trust 

var den helt lackerad i Ivory White vid 
leveransen. Det är den nu igen!

I början av 90-talet började jag förlora 
min syn, varför bilen blev stående en 
tid tills min gamle KAK-kompis Bosse 
Janzon, Mauno och ”Oraklet” slutförde 
jobbet med bilen. TACK!  Tack också till 
andra AHC-medlemmar och till Thomas 
Brandt på Brittisk Motor för goda råd!

Den 17 augusti i år besiktigades bilen 
och blev godkänd med reservation 
för CO-värdet.  Första träffen för min 
återuppståndna Healey blev BSCM i 
Gnesta. Åkturen dit och till Mariefred gick 
bra. Lördagen efter var det dags att åka till 
Rosersberg och visa upp bilen i klubbens 
monter.  Några måndagsträffar på Röda 
Caféet har det också bli innan säsongen 
tog slut. Varför är det så långt till vår? 

Trots att jag inte kan köra längre är det 
en otroligt skön känsla att efter 26 år få 
åka med min Healey igen och träffa gamla 
och nya vänner i AHC. 

”Jag vill se den på vägen igen” har 
Bosse Johansson uppmuntrat mig med då 
och då under den långa renoveringstiden. 

För att hålla den kvar på vägen behöver 
jag hjälp. Min minimala syn räcker inte till 
alla servicemoment. Chaufförer kommer 
jag nog  också att behöva. Jag räknar inte 
med att de i artikeln omnämnda alltid ska 
ha tid för mig och min Healey. Finns det 
någon som (mot ersättning) har några 
timmar över så ring eller maila. 

Ha också förståelse för att jag har 
mycket svårt att känna igen Er när vi 
möts.
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Wildens första äventyr

En reseskildring av Ditte Freudental

Den 6 juni var det dags. Efter 
drygt 2 års slit med svetsning och 
lackning och utbyte av slitna delar 
kunde Austin Healey Mk II, WLD 
102, kallad Wilden, komma ut ur 
garaget.

Den första provturen gick till Rimbo 
några mil norrut. Lämpligt nog hade vi 
följebil med oss. Efter det att Wilden 

stannat två gånger och fått starthjälp för att 
komma igång igen var det tomt i batteriet och 
Wilden vägrade starta en gång till. Det var bara 
att åka till närmsta mack och köpa nytt batteri. 
Väl hemma igen var det dags för lite fix och 
nya kol i generatorn och det gjorde Wilden pigg 
igen. Nästa testfärd gick till Loka Brunn och 
årsmötet. Det gick utan problem. 
Nu var Wilden redo för att ta oss till Italien 
där vi skulle tillbringa en vecka tillsammans 
med släkt och vänner ca 30 personer. Alla var 
inbjudna för att fira en födelsedag. Det var 
därför vi skulle åka till Italien.
Torsdagen den 21 juni startade vi från Huddinge 
för att köra till Göteborg. Wilden hade fått 
extrautrustning i form av en GPS med 

JUST PRESS 
THE LOUD PEDAL!
Automobil är tidningen som ger den mest njutningsfulla läsningen om 
de läckraste, snabbaste, vackraste och mest intressanta bilarna. 
Klassikerna är lika viktiga som de heta nyheterna – om inte viktigare, 
faktiskt. Vi kan inte lova storslagen läsning om engelska bilar i varje utgåva 
(fast bra nära!), men i Automobil möter du alltid spännande bilar presen-
terade i läskande förpackning.

STEKHETA AUDI R8. ALLT DU

VERKLIGEN VILL VETA
OM SUPERBILEN

SOM SKA KLÅ 911.
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OLDTIMERS PÅ RINGEN

     Sömnig pensionärsträff? Inte 

precis, de här rariteterna går på 

fälgkanterna runt Nürburgring.
VI KÖR BRISTOL 
      Nu förstår vi varför 

kommissarie Lynley 
ser så himla nöjd ut!

2

NYA OPEL GT. NU 

BLIR DET SVÅRT 
ATT RÄDDA 
FRISYREN.

JARLMARK! 
VÅR EXPERT
GUIDAR TILL

ROLIG BILTEKNIK.

AUDI S3
MAZDA3 MPS

VOLVO C30 T5

MINI COOPER 

 KÖPLUST CIVIC R

07-01-29  13.46.37

HÅLL UNDAN, M3! NU LADDAR LEXUS 
MED V8 OCH 
PASSAT FÅR

300 HK.
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Äntligen! Honda Civic Type-R har landat!

ÖVERTYGA CHEFEN!

     Skoda Octavia RS med 170 hk 

diesel, Saab 9-5 med 210 hk 

etanol – eller en Cayenne Turbo!

5 × DRÖMBIL! 
      Alpina B10 Bi-turbo,

Lancia Thema 8.32,
Mercedes 500E, 
Lotus Omega och ...

3.07

KÖPLUST! FYNDA
FAMILJERACER
FÖR 50, 100, 200
OCH 400 TUSEN!

SUNDFELDT:
MIN VILDA 
JAKT PÅ 
SPORTKOMBIN!

43 
 F
  MERCEDES E63 AMG MOT 

AUDI S8.   ALFA 159 V6 

MOT OPEL OPC, LEXUS IS OCH MAZDA MPS
V10-bil med 450 hk 

jagar V8-bil med 514 hk 

– vilken tror du vinner?

BILARNA DIN PAPPA 

DRÖMDE OM!

07-02-26  12.40.50

ERBJUDANDET GÄLLER 

MEDLEMMAR I AUSTIN 

HEALEY CLUB OF

SWEDEN

MEDLEMS- 
RABATT!

15 %
MEDLEMSERBJUDANDE – 10 FULLMATADE NUMMER 
FÖR ENDAST 415 KRONOR! BESTÄLL DIN PRENUMERATION 
PÅ  WWW.AUTOMOBIL.SE/AHCS
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Automobils Calle Carlquist fi ck leva livet som kommissarie Lynley för en dag i Bristol 407.

Alldeles nyss var den hypermodern! Aston 
Martin Lagonda i klassikerartikel.
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En Rolls-Royce Phantom på svenska vägar 
– stor provkörning.
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Den äldsta sportbilen i det modernaste 
biltestet: Morgan Roadster V6.
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WUNDERBAR!  Världens mest slitstarka 
sportbilsklassiker 

Mercedes SL 
i superskick!
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KÖPLUST! 350Z! 
NISSAN ÄR RÅ, 
ROLIG OCH HELT 
RÄTT I PRIS! 

CARLQUIST
Nu kan det sägas:
De här bilarna borde 

jag aldrig ha köpt!

25ÅR

 TEST. 

ETT VARV PÅ RINGEN 

MED RALLY-STIG

BMW 335i 
HONDA TYPE R

HETT! 
Hur klarar sig det japanska eldklotet

i världens bästa sportbilstest? Svar på sidan 30!

Peugeot 407 Coupé med 

björnstark diesel utmanar 

BMW 335i Coupé.

 MATCH. 

Den är liten. Den är lätt. Den har motor på 300 hk

från Passat R36 och DSG-låda. Du vill ha den, men du vet inte om det än. 

Wow, Artega!

RAKT UR GARAGET

     Vårens häftigaste bilar tittar 

fram! Alfa, Lancia, hybrid-

Honda och en svensk Ford 

GT40 som slår det mesta…

07-03-30  13.00.58

701AMB0605P.ps   701 07-04-04   14.54.27
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europakartor så att vi säkert skulle hitta 
hela vägen ner. Den pratade hela tiden och 
ville att vi skulle svänga vänster när vi 
svängde åt höger och sen skulle hon (för 
det var en hon) räkna om rutten. Hon var 
rätt tjatig så vi döpte henne till Kärringen. 
En rejäl regnskur strax före Linköping 
visade var alla läckor fanns. Det regnade 
så mycket att vi beslöt att stanna, torka 
upp allt vatten som runnit in i bilen och 
sätta på taket för att kunna köra vidare. 
Efter någon timme upphörde regnet så 
vi tog av taket igen och fortsatte mot 
Göteborg i strålande sol.
Från Göteborg åkte vi nattfärjan med 
Stena Line och landade fredag morgon i 
Kiel. Därifrån körde vi till Hamburg för 
att ta biltåget. Det är bara ca 8 mil och 
vi hade hela dagen på oss. Vi trasslade 
oss ut ur Kiel och stannade för lunch och 
kom fram till Hamburg på eftermiddagen. 
Vi parkerade utanför stationen och efter 
en promenad och en kopp kaffe gick vi 
tillbaka till bilen och sov och läste och 
väntade på att får köra ombord på tåget. 
Då kom det fram en man som sa: Det här 
är också ett sätt att fira midsommar på. Vi 
kunde bara hålla med. Han var också på 
väg till Italien men för att vandra i alperna. 
Han hade haft en Healey för många år sen 
och var lite nyfiken på Wilden men nu åkte 
han BMW Z8. 
Vi bestämde oss för biltåg för att på ett 
enkelt och (ganska) bekvämt sätt ta oss 
genom Tyskland. Vi åkte från Hamburg på 
fredag kväll och kom fram till München 
på lördag morgon. Sen hade vi bara den 
roliga delen genom och över alperna ner 
till Italien.
Lördag morgon, solen skiner och vi har 
hela dagen på oss att njuta av krokiga 
och backiga vägar med fantastisk utsikt. 
Vi valde att bara åka på småvägar för att 
slippa hetsen på motorvägarna och det 
var fantastiskt att se hur motorvägen gick 
högt upp i luften och genom bergen när vi 

snirklade fram längst ner i 
dalen. Efter ett lunchstopp 
med pizza (naturligtvis, 
vi var i Italien) fortsatte 
färden söderut och vid 
sjutiden på kvällen var vi 
framme i Lazise. Bilen 
gick bra hela vägen så när 
som på överväxeln som 
slutade fungera. Men det 
var lätt fixat när vi kom 
fram. Lite kontaktproblem 
bara.
Det var vid Gardasjön 
strax ovanför staden Lazise 
som vi bodde hela veckan. 
På söndagen var alla lite 
trötta på att åka bil så då 
åkte 
vi båt 

till staden Garda. En 
behaglig dag då vi bara 
strosade runt några 
timmar och sen åkte 
hem till hotellet och 
badade i poolen.
På kvällen var det stora 
födelsedagskalaset. 
I en liten by uppe i 
bergen norr om staden 
Garda, med en makalös 
utsikt över Gardasjön 
i solnedgång, 25-30 
grader varmt, åt vi en 
fyrarätters middag. 
Sämre kan man ha det.
Måndagen var det 
utflykt till Sirmione, 
längst ut på en 
landtunga som går 
ut i Gardasjön längst 
ner i söder.  Det var 
meningen att vi skulle 
titta på grottorna 
men det var stängt på 
måndagar så vi får nöja 
oss med att bada fötterna i Gardasjön och 
shoppa lite efter lunchen. På vägen hem 
från Sirmione börjar Wilden protestera 
och stannar till slut. 
Ingen bensin i tanken, 
soppatorsk på ren 
svenska. Mätaren visar på 
¼ tank men det kommer 
inte en droppe. Vi står på 
en väg i Italien mellan 
Sirmione och Lazise och 
har ingen reservdunk. Då 
ringer min syster, som är 
hos slaktaren för att köpa 
biffar till tisdagkvällens 
grillning, och frågar om 
hon ska köpa biffar till 
oss också. Det tycker 
vi är ett bra förslag och 

dessutom blir hon vår räddare i nöden som 
får komma med en reservdunk med bensin 
också. På kvällen går vi ner till Lazise och 
äter en pizza.
Tisdagen var det planerat att åka bil 
Gardasjön runt. Alla som var med hade 
antingen bilat ner till Italien med egen 
bil eller tagit flyget och hyrt bil. Första 
stopp på dagens utflykt var byn Malcesine. 
Malcesine är med sin medeltidsborg, 
Palazzo dei Capitani palatset och de små 
mysiga gatorna i centrum en av de mest 
charmiga byarna vid Gardasjön. Bakom 
byn ligger berget Monte Baldo. Det går en 
linbana upp på toppen och några valde att 
åka linbanan medan andra stannade i byn. 
Lunchen intogs på en uteservering vid 
hamnen och underhållningen var båtarna 

som lade ut eller kom in. Efter lunch 
fortsatte vi till den nordligaste änden av 
sjön och tittade på ett fantastiskt vattenfall 

inne i grottor i berget. Sen fortsatte vi 
på färden runt sjön och tittade på byarna 
och utsikten och hade det väldigt bra i 
solskenet. Wilden var snäll hela tiden. 
På kvällen hade vi gemensam grillafton i 
hotellets trädgård.
Onsdagen var det besök i Venedig, en 

mycket fascinerande stad med sina 
trånga gränder och kanaler. Lunch intill 
Rialtobron och naturligtvis gondolfärd 
på kanalerna. När det var dags att vända 
hemåt öppnade sig himlen i ett häftigt 
skyfall. Som tur var hade vi bilen parkerad 
i ett parkeringsgarage så vi kunde sätta 

på suffletten i skydd 
av garaget. Väl ute 
på gatan var det så 
mycket vatten att det 
var nästa omöjligt att 
köra. Så småningom 
upphörde regnet 
och vi kom hem till 
hotellet men var 
ändå ganska blöta. 
Torsdagen hade inget 
gemensamt program 
och det blev lite sol 
och bad i poolen 
och några åkte på 
utflykt eller shoppade. 
Fredagen åkte vi 
och tittade på ett 

olivoljemuseum och en vintillverkare som 
också hade ett litet museum.
Området mellan Garda och Lazise är där 
man gör Bardolinovinerna.
På fredagskvällen åt vi en gemensam 
middag tillsammans alla som varit med 

på den händelserika 
veckan och det gjorde 
vi på en restaurang 
känd för sin goda 
mat, och sin fina 
lavendelträdgård. 
Lördagen var det 
dags för uppbrott 
och vi vände hemåt. 
Klockan 8 lämnade 
vi Lazise och för att 
få lite variation på 
hemvägen bestämde 
vi oss för att åka 
motorvägen till 
München. Wilden var 
nöjd och vi höll en 
marschfart på ungefär 
100 km/tim. Det gick 
bra hela vägen och 
vi kom till München 

vid 3-tiden på eftermiddagen. Vid 9-tiden 
på kvällen lastades bilarna på tåget och 
vi lämnade München i störtregn och 
somnade gott i vår kupé.
Söndag morgon kom vi till Hamburg och 
hade hela dagen på oss att köra till Kiel.
För att gör det lite roligare fick 

”Kärringen” visa vägen. GPS-en var 
inställd på att undvika motorvägar 
och då blev det de allra minsta 
vägarna i stället, de som inte ens 
finns med på vår karta. Men vi kom 
till Kiel vid 12-tiden och parkerade 
vid Stena-terminalen. Tyvärr var 
vädret ganska tråkigt med småregn 
och vi hade många timmar kvar 
innan vi fick köra ombord.
Det fick bli promenad i Kiel. Det 
visade sig att det pågick en enorm 
loppmarknad, på alla gator och torg 

stod det försäljare av diverse krimskrams 
så vi roade oss med att titta på allt. Det tog 
några timmar och när vi kom tillbaka till 
bilen var det snart dags för incheckning på 
båten.
Vi fick köra ombord redan halv fyra och 
därefter passade det bra med en tupplur 
i väntan på middag. När vi vaknade 
ösregnade det. Då var vi glada att vi 
inte gjort någon längre utflykt i Kiel och 
kommit tillbaka i ösregnet.
Måndag morgon landade vi i Göteborg 
och det var lite smådugg men 
väderleksrapporten hade lovat bättre väder 
längre norrut så det blev nerkabbat. Vi 
kom ända till Mantorp innan det hände 
något. 
Då spricker en kylarslang och vattnet 
rinner ur. Vulktape finns med i Wildens 
utrustning så slangen går att laga men vi 
har inget vatten. Vi står på motorvägen 
med baklucka och motorhuv öppna och 
viftar med tomma vattenflaskor men ingen 
stannar. Jag kontaktar polisen och berättar 
att vi behöver vatten till bilen för att kunna 
ta oss därifrån men han har ingen polisbil 
i närheten som kan hjälpa oss och önskar 
oss lycka till.
Då kommer han, ”vägens riddare”, i en 
ROSA DeSoto -59:a 
Han stannar naturligtvis och frågar vad 
vi behöver hjälp med. Vi behöver vatten 
och har varken egen dunk eller vatten 
i närheten. Han öppnar sin enorma 
baklucka, rafsar runt en stund och hittar 
en 5-liters plastdunk. Det finns en gård 
långt bort på andra sidan viltstängslet och 
det är dessutom ett elstängsel innanför 
det. Men med några raska kliv är han över 
både viltstängsel och elstängsel och på 
väg mot gården men hittar en brunn på 
ängen innanför stängslen. Det finns vatten 
i brunnen och med dödsförakt hänger han 
sig över kanten och fyller dunken. Wilden 
är törstig och vill ha mer så han får dyka 
ner i brunnen en gång till.
Med 7-8 liter vatten i kylsystemet och 
hoptejpad kylarslang är Wilden nöjd 
och vi kan fortsätta hemåt. Ett stopp på 
Biltema, Linköping, för inköp av ny slang 
om lagningen inte skulle hålla och till 
macken för tankning och sen fortsatte vi 
hemåt. 18.30 är vi hemma i Huddinge 
igen. 
Med 250 mil bakom oss, ett 
kontaktproblem med överväxeln, en 
soppatorsk och en brusten kylarslang får 
man väl ändå summera semesterresan som 
lyckad. Vi hade varmt och sol nästan hela 
tiden och Wilden skötte sig bra, vad kan 
man mer begära?

Hälsningar från
Ditte (som navigerade med hjälp av 
Kärringen) och Per (som körde Wilden)

Per och hans nya ”kärring”
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Under normal circumstances I 
would have wanted to detail 
greater progress since my last 

report and I can only repeat what I have 
already said to Carl and that is that the 
painters have let us down and we are not 
as advanced as I would have hoped.

Our painters are great to work with, 
they have produced consistent high quality 
work for us for many years and they know 
every contour of these great cars and the 
high standards we insist upon for our 
clients.

However, what they sometimes forget is 
that maintaining Cape International’s high 

profile involves 
extensive 
marketing 
(including 
features for 
the Swedish 
magazine) 
which means 
that we operate 
in a transparent 
world where 
visitors can 
check our 

standards and progress at 
the flick of a page or the 
click of a mouse.

We are not afraid of 
this but we are only 
human and any issues 
such as time delays are 
hard to conceal.

But this is water under 
the bridge and I am sitting 
here a little embarrassed 
but nonetheless quite 
happy that the job is now 
back at Cape and back up 
to speed again.

I know you can see the superb quality of 
the painted body – I wished you could see 
it in person as it is fantastic, I haven’t told 
the painter yet as he still thinks I‘m angry!

During every painting job I visit the 
painters regularly and as the job nears 
completion the panels receive their 
individual coats hung up in the spray-
booth like washing on a washing line – it 
always makes me smile!

Back on the assembled body I’ve added 
a close up of the louvered bonnet as Carl 
insisted we fit this and I must agree that 

in this situation, in this colour, when I 
stand back from the car the louvers do add 
something so I am glad 
Mr Florman pushed this 
idea.

Slightly less obvious 
but equally impressive 
are the polished stainless 
mesh grilles behind 
the wing vents and oil 
cooler slots which add a 
touch of quality to these 
trademark CapeSport 
modifications.

We fitted black 
mesh behind the 
first CapeSport 3000 
wing vents as this 
complimented the two 
tone colour split but 
behind the Colorado red 
the stainless looks even 

more 
impressive.

It’s interesting to see 
how quickly the external 
brightwork and body 
fittings, the lights, door 
handles and wing piping 
give the car a finished 
look, its also interesting 
to see fitted parts such as 
the custom rear number 
plate bracket.

These things can look 
fine when made but often 
loose there impact when 
fitted so I was relieved 
to see how well this item 

worked against the red background, the 
look should improve further when the MC 

registration plates are fitted.
The front grille is also adding something 

special to the overall feel of the project. 
For those that prefer standard grilles this 

will not impress and the photo here does 
not show it off very well but the finish 
is great and the cooling efficiency will 
improve as all of the air entering the front 
of the car will be directed through the 
radiator by the ducting.

Those with keen eyes will also see the 
stainless spot lamp brackets which are 
manufactured for us in Sweden, we felt 
that this choice was quite patriotic and 
they are certainly more suited for ‘Monte-
Carlo’ than the standard black ones!

The under dash image shows the routing 
of the wires and the location of the relays 

and fuses located above the parcel shelf 
for easy access.

The CapeSport heater conversion is 
installed and coincidentally has also 
provided an upper support for the centre 
console switch panel also pictured.

The need for a console was not 
anticipated at the start but as we have 
designed a far more comprehensive 
electrical system with more functions 
including sockets for Sat-Nav and mobile 
phones extra space is needed.

The console will also enable Carl to access 
important items such as fire extinguisher 
cables and electrical isolator switches.

Carl enjoys a few hill climbs each year 

The Cape restoration of the 
”Monte Carlo Healey”  PART 3By steve norton

LET PAINTING BEGIN

LIKE WASHING ON A LINE

CARL’S LOUVERED BONNET

I THINK IT WAS WORTH THE WAIT

CAPESPORT AIR INTAKE DUCTING
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and these should be conducted as safely as 
possible and I know his local scrutineers 
will be pleased to see these items.

This report would be incomplete 
without a look under the bonnet and as 
you can see we have completed quite a 
few of the smaller detail jobs, many that 
required one-off brackets that make all the 
difference.

We are particularly impressed with 

the design of the fuel supply hoses 
with individual pipes feeding each 
carb rather than the rear carb being 
supplied from the front.

Threaded unions have also added 
a professional touch rather than the 
usual jubilee clamps and braided 
rubber hosing which are fi ne but 
not in keeping with the many other 
special features included in this car.

The general interior shot also shows 
the heat insulation material which we 
are using both inside the cockpit and 
the engine bay.

With the exhaust manifolds and 
silencer literally inches away any 
driver of a LHD car knows only too 
well how hot a Healey can become.

Carl is far luckier than most in 
that we are shielding him by using a 
double layer of specialist insulation 
material with refl ective faces to keep 
him as cool as possible (driving this 
car he’ll look really cool!)

We’ve encased the sill panels, 
footwell and fl oor area together with 
the gearbox cover which will also have 
a lining of neoprene between the cover 
and the gearbox to help eliminate heat 
and noise from this direction too.

Staying with the interior the roll 
cage is causing some issues as Carl 
wants to be able to remove the roll 
cage when not competing when the car 
is used in its ‘open-sports’ mode.

Finding a happy medium so that the 
trim retains an image of quality whilst 
enabling the car to be used in a variety 
of ways may be diffi cult to accomplish 
but I’m happy we have the skills at our 
disposal to give it our best shot.

Carl has chosen leather samples 
and colours even stitching methods so 
that the bespoke interior enhances his 
ownership and refl ects his personal 
taste.

At this moment the car is almost 
ready for trimming, we await delivery 
of our latest new product – replicas 
of the famous Restall reclining seats. 
These will be trimmed to suit the 
interior and installed to make Carl as 
comfortable as possible.

Some of the boot area is already 
trimmed, we prefer to trim before we 
fi t the fuel tank so that the fi nished job 
is the best possible in this sometimes 
rather scruffy area of the car.

Our plan is to assemble the hardtop 
while the car is away at the trim shop, 
with the hardtop fi tted there will be 
some exterior detailing specifi ed by 
Carl which you will have to wait to 
see.

I hope your chairman allows me the 
space for one fi nal instalment of this 
story when we hand Carl the keys to 
his ‘new’ car.

The 2008 season promises to be 
such a busy one especially as you are 
hosting the European Meeting in July 
where you may even get the chance to 
see Carl and his car in person.

FUEL HOSE INSTALLATION

SPECIAL WIRING LOOM AND HEATER INSTALLATION

HEAT INSULATION AND CENTRE CONSOLE

15
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G a l l e r i
Marianne Waplans Sprite -60
Foto: tommy lyngborn



106Enthusiast  nr
18 19106Enthusiast  nr
18 19

Återigen har vår käre ordförande  
fört en son till altarringen. 
Denna gång var det Andreas tur 
att äkta sin Jenny.
Saaben i bakgrunden har 
förmodlingen ingenting med den 
lyckliga händelsen att göra.

Skrearallyt 2007 med Austin-Healey 3000 MK I
Text och foto: thomas nordberg

Medlemmar och bilar A-Ö

Inedalsgatan 14 2 tr

08-664 47 99Jonasson Stig

112 33 Stockholm

314 AH 3000 Mk II
HBJ7L22354 CZX 693

Röd1963

stig.jonasson@yarrow.se

Lena Malm
Familjemedlem

0708-56 07 01,
070-797 0694

Gränsridarvägen 5
08 540 272 66Kasesalu Pia

184 94 Åkersberga

244 AH Sprite Mk II
HAN6L20788 EBR 952

Blå1962

070 678 33 44

Sleipnervägen 5
08-7530609Lundholm  Thomas

182 61 Djursholm

96 AH 100/6
HBT7O9666 ADT 363

Blå/Vit1959

tl@b4industry.com

Kvibergsgatan 70
033-12 37 13Nordberg Thomas

504 67 Borås

393 AH 3000 Mk I
HBN7L3439 TYH 907

Vit1959

thomas.nordberg@telia.com

Ingegerd Nordberg
Familjemedlem

0708 52 70 24

Drottninggatan 53 A
042-131307Sjöström Pierre

252 22 Helsingborg

220 AH 100/6
BN4L29185 GFN 187

Röd/Vit1957

Sjögläntan
0171-59821
070-576 1395

Åhlin Bertil

746 91 Bålsta

411 AH 3000 Mk II
BN4L33455 RRP 346

Röd1961

familjemedlem
Familjemedlem

Järntorget 85
Reuterskiöld Adam

111 29 Stockholm

404 AH Sprite
AN52909 BHX 183

Vit1958

ar@saatchi.se

Mälarlunden 4
Larsson Johan H

645 33 Strängnäs

522 AH 100
BN1L156605 GLA 534

Röd1954

Sundholmsgatan 24
Olsson Tommy

216 41 Limhamn

523 AH 100
MGF 528

tommy.olsson@napagoy.se

070 1467866

Envägen 3
0250 470 50Callerstig Gunnel

794 31 Orsa

525 AH 3000 Mk II
HBT7L12670 CAE 771

Röd1961

berc@swipnet.se

Bernt Callerstig
Familjemedlem

Idrottvägen 13
036 71 13 79Hammarnäs Sigge

554 54 Jönköping

25 AH 3000 Mk I
HBT72051 FDA 361

Healeyblue1959

sigge@telia.com

0708 166003

TRYCKFELSNISSE SLOG TILL MOT MATRIKELN

Tyvär så blev det ett litet fel i matrikeln som distribuerades tillsammans med förra numret av Enthusiasten. 
Nedanstående medlemmar föll bort av en anledning som vi inte lyckats utreda. Felet uppstod vid konvertering från 

databas till tryckbar fi l. Vi kan inte annat än beklaga och be de drabbade om ursäkt. För de som vill komplettera sin 
matrikel  är det bara att höra av sig till grodprinsen@bredband.net  så skickar vi en pdf-fi l som går att skriva ut och lägga 

i matrikeln.

Hälsningar från matrikelredaktionen.

Tyvär så blev det ett litet fel i matrikeln som distribuerades tillsammans med förra numret av Enthusiasten. 
Nedanstående medlemmar föll bort av en anledning som vi inte lyckats utreda. Felet uppstod vid konvertering från 

databas till tryckbar fi l. Vi kan inte annat än beklaga och be de drabbade om ursäkt. För de som vill komplettera sin 
matrikel  är det bara att höra av sig till 

i matrikeln.

Hälsningar från matrikelredaktionen.

Skrearallyt genomfördes
traditionsenligt i början på september i 
härligt sommarvarmt väder. Efter sedvanlig 
presentation av deltagande bilar i centrala Falkenberg gick färden 
i år norrut på vackra småvägar med kontroller vid bland annat världsarvet 
radiostationen Grimeton utanför Varberg och även vid Stigs Mc- och cykelmuseum. 
Kluriga uppgifter varvades med behaglig nercabbad körning på en ca 10 mil lång slinga. Målgång sker på
Falkenbergs Motorbana där historisk racing körs under weekenden. Healeyn trivdes alldeles utmärkt med omgivningen förutom 
ett av framdäcken som fi ck fyllas på ett par gånger för att klara hela sträckan. Detta fi ck fi xas hjälpligt dagen efter inför hemfärden till 
Borås. Skrearallyt som anordnas av Sportvagnsklubben i Göteborg (SVKG) och Classic Motor kan verkligen rekommenderas. Det är mycket 
aktiviteter och motor hela helgen.
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GOODWOOD
Revival 2007

Äntligen blev den av! Den livsnöd-
vändiga resan till Goodwood 
Revival! Den som PG och jag talat 

om sedan höstmörkret 2006 obönhörligen 
infunnit sig och alla vackra och mullrande 
Healeys gått i vinteride. Uppstigning kl 
04.20 fredagen den 31 augusti. Äntligen! 
Snabbfrukost  och avfärd till Skavsta. Vi 
hade bestämt att vi skulle ta morgonplanet 
så att vi fi ck en dag till på Goodwood. Det 
visade sig vara en GROV felbedömning. 
Vi borde ha åkt redan onsdag eftermiddag 
(eller t o m tisdag). Fredag till söndag var 
alldeles för kort tid. Det fi nns ju så mycket 
att titta på och njuta av.  Helt fantastiskt! 
Lördag och söndag är racedagar . På 
fredag är det tidsträning och testkörning 
samt Bonhams bilauktion.  Och så hela 
marknaden. För att inte tala om den 
särskilda parkeringen med bilar från 1965 
och tidigare. Allt detta inramat av dånet 

från topptrimmade racingmotorer, lukten 
av avgaser och bränd olja. 

Tidsmässig klädsel är påbjuden och 
önskad. Det innebär i praktiken från 
50- eller 60-tal. Och den överväldigande 
majoriteten hörsammar uppropet. Vill man 
dessutom komma in innanför banan och 
in i den innersta depån, där de allra fi naste 
bilarna står, så måste man vara tidsenligt 
klädd. Nina tyckte nog egentligen att 
det var ganska kul det här med kläderna, 
särskilt när det gick upp för henne att 
hennes man konstigt nog inte alls höll lika 
hårt i slantarna som när det gäller vanliga 
kläder. En vit pillerburkshatt med fl or för 
700 kr betraktades som en bra investering! 
(det är ju ändå bara vad ett tredjedels däck 
till racerbilen kostar och hatten håller nog 
längre/förf anm/)  Hon passade också på 
att hitta en särskild utstyrsel för lördagens 
och en annan för söndagens race.  Smakar 

det så kostar det sa hon och skrattade. 
Fint blev det i alla fall. PG inhandlade 
ett par mörkblå äppelknyckarbyxor med 
skotskrutiga knästrumpor till och Rigmor 
var elegant i sin grå tweedkavaj. Själv 
tog jag det som fanns i garderoben dvs 
en tweedkavaj och knäbyxor. Till det tog 
jag en vinröd fl uga med elefanter på och 
tänkte att alltid retar det någon. Det gjorde 
det – hustrun förlöjligade fl ugan under 
hela  vistelsen!  Men det var länge sedan 
jag fi ck så mycket uppmärksamhet.

Landande på Stanstead, hyrde bil och 
körde in på parkeringen på Goodwood kl 
11.30. Bra jobbat PG!

Det var då det började. Redan på 
parkeringen. DET VAR DÅ JAG 
VERKLIGEN FÖRSTOD VAD DET 
INNEBAR ATT VARA BARN I EN 
KARAMELLBUTIK! Hade väl i och 
för sig fått följa med några gånger som 

liten till Augusta Janssons karamellbutik 
i Stockholm. Men det här var ju som 
hundra karamellbutiker på en gång. Och 
jag kunde bestämma själv (nåja!) vad som 
skulle intas. Titta där borta står en….., 
och där är en….,och där borta är en…… 
Men är det inte en….. Värre blev det när 
vi kom in i depån. Rad efter rad efter rad 
efter rad av de mest fantastiska bilar i 
toppskick. Hundratals!! Här fanns allt från 
Alfa Romeos vinröda 30-talsracer (från 
den tiden då Ferrari var deras dotterbolag) 
till formel 1 bilar från 50-talet med front 
motor som t ex Ferrari Dino 246 och 
Maserati 250 F (den absolut vackraste 
tycker jag). Eller Aston Martins, Jaguarer, 
Bugattis, Ferraris, Lotus, Chevrolet, 
Lister, Allard, ERA ja tom Corvetter och 
AC Cobror hade smugit sig in. Plus förstås 
mängder av sk standard vagnar som Ford 
Galaxie, Dodge Dart, Plymoth Barracuda, 
Ford Mustang, Lotus Cortina, hundkojor, 
Ford Anglia (med Lotus motor! ) mm mm. 
Och formel 2 och 3 bilar i långa rader. 

What a show!
Goodwood Motor Circuit 

är byggd runt ett gammalt 
militärfl ygfält på initiativ av 
dåvarande ägaren Lord Freddie 
March. Här bedrevs racing under 
perioden 1948 – 1966. Sedan kom 
en mindre aktiv period ända till 
lordens sonson, den nuvarande 
Lord March, tog initiativ till 
att återuppbygga den gamla 
banan med alla sina läktare och 
depåer helt i tidtypisk anda för 
ca tio år sedan. Så 1998 kunde 
Goodwood åter öppnas och i år 
fi rade man alltså 10-års jubileum 
efter återöppnandet. En fantastisk 
anläggning med gräsfl ygfältet 
omgärdat av en snabb 3,8 km lång 
asfaltbana med jordvallar klädda 

med däck och TUSENTALS ROSA 
HORTENSIOR.

Endast en Austin Healey hade blivit 
inbjuden i år. This is by invitation only! 

Förra året var det visst mer än ett dussin. 
Men det var inte vilken Healey som helst 
utan en 100S med registrerings nummer 
RWD 323, som verkligen gick som ett 

Text: nils fredrik nyblæus
Foto: pg johansson

Stuart Graham rattar sin Austin Healey 100S till en enastående andra plats. Här i chikanen 
mellan den segrande Lagondan och en Jaguar C-type som blev trea

Mottar publikens jubel efter att silvret är bärgat

3 sekunder kvar för BRM Type 25, Ferguson-Climax Project 99 och 
Maserati 250 F, samtliga urvackra formelracers från 50-talet

Ferrari 250 GTO som rattades av Stirling Moss

21

Startgriden för The Royal Automobile Club TT Celebration - det kan man väl kalla Premier Legue

Celebert sällskap - PG, Nina och Nisse 
tillsammans med BMC-legenden Rauno 
Aaltonen
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spjut. Ägare var Robert Waterhouse, en 
distingerad engelsk gentleman. Ungefär 
som vi fast äldre! När vi till slut hittade 
bilen i en hörna av depån var huven 
öppen och ägaren i full färd med att 
ställa ventilerna så där en timme före 
racet. Det gjorde han iklädd sin gula 
tweedkavaj, vit skjorta, slips och keps 
(en riktig tweedkeps och inte en sådan 
där som våra barn kallar keps men som 
egentligen är en skärmmössa) samtidigt 
som han kontinuerligt diskuterade de olika 
bladmåtten med tre likasinnade herrar. 
Kanske hade han dragit upp de manchett-
knapps-sammnhållna nedre delarna av den 
vita skjortan någon cm, f’låt jag menar 
halvtum för att inte smutsa ner sig. Med 
ventilkåpan av såg vi också rullvippor som 

kompletterade de dubbla Webrarna! Undra 
vilket FIA reglemente engelsmännen kör 
efter? Men det är väl som med allt annat, 

inte så noga bara man har ”a jolly good 
time”. När det var dags konstaterade vi att 
bilen gick som bara attan, eftersom man 

inte får svära 
i Enthusiasten 
enligt Tommy. 
Förare var den 
kände Stuart 
Graham som 
verkligen 
körde 
kanonbra. 
Racet var 
The Freddie 
March 
Memorial 
Trophy till 

den gamle lordens ära, han som en gång lät bygga banan. Det 
var öppet för bilar som en gång deltagit i det kända Goodwood 
niotimmars 1952, 1953 och 1955. Man brukade starta kl 3 på 
eftermiddagen och gick i mål vid midnatt. Graham hade skaffat 
sig plats fyra på startplattan och redan på första varvet passerade 
han en Allard J2R och en HMW Jaguar och gick upp till en andra 
plats. Sedan började jakten på den ledande Lagondan med sin 
4,7 liters V12:a. Det skiljde 5 sek, 4 sek, 3 sek och till slut 2 sek 
och var en riktig kamp. Allt emedan en Jaguar C-type tryckte på 
bakifrån. Healeyn gick som sagt riktigt bra men kom aldrig helt 
ifatt. Men en andra plats var alldeles utomordentligt bra. Vi var 
faktiskt riktigt stolta.  Det var ju ändå en 2,7 liters fyra mot en 4,7 
liters tolva.
En morgon i bilen när vi var på väg till banan sa PG; -vad kul 
det här är! Det är SÅ kul. Det är så kul som det bara är möjligt 
att ha – OCH DET PÅGÅR HELA, HELA TIDEN! TIMME 
EFTER TIMME, DAG EFTER DAG. Och jag håller med. Vilket 
fantastiskt arrangemang. 

Helgen innehöll hela 16 race. Ett av de mest intressanta var 
The Royal Automobile Club TT Celebration, öppen för täckta GT 
bilar från perioden 1960-64. Eller vad sägs om följande startfält: 
fem Corvette StingRay, en Lister Jaguar Coupe, fyra Jaguar E-
Type, en Jaguar E-Type Lightweight, en Jaguar E-Type Low Drag 
Coupe, en Jaguar E-Type Lightweight Low Drag Coupe,  fem AC 
Cobra,  en AC Cobra Le Mans Coupe,  en Shelby Cobra Daytona 
Coupe, en Ferrari 250 GT Lusso, två Ferrari 250 GTO, två Ferrari 
250 GT/SWB/C, en Ferrari 330 LMB, en ISO Bizzarini A3C och 
en Aston Martin DB4 GT. Alla oförsäkrade, i vart fall på banan. 
Men det hindrade inte förarna eller ägarna (inte alltid samma) 
från att stå på för fullt. Och då menar jag för fullt. Det snurrades 
och åktes av både här och där.  DB4an fick sig en kyss så hela 
högersidan blev intryckt men kunde fullfölja. Bizzarinin kom in 
för fort i en kurva fightandes med en annan bil och rände rakt 
in i den gummidäcksklädda skyddsvallen. Det blev bara skrot 
kvar och föraren fick skäras loss. Som tur var klarade han sig 
med en bruten arm. Who wants to come in second! Vinnaren fick 
dessutom en lagerkrans överlämnad till sammans med en rejäl 
kyss levererad av en äkta Marilyn Monroe replica....

Mellan racen läskade man sig gärna med en lagom kall öl, men 
det fanns också ostron och champagne för hugade spekulanter. 
Lunchen intogs med fördel på uterestauranten bredvid depån och 
flygfältet, för där pågick hela tiden i pauserna flyguppvisning av 
olika slag. Det är svårt att undvika att titta upp när det kommer 
två störtdykande Mustanger rakt ner mot en med sina 1200 hk 
motorer vrålande. Riktigt, riktigt, häftigt! 

Rough, fast and beautiful! Just like a Healey!! Vore man något 
mindre!? kunde man åka Austin  J 40 karusell. Annars fanns 
det massor av andra bilar till salu, modellbilar, trampbilar och 
för all del ”riktiga” bilar. Vi nöjde oss med att ekipera oss i 
Goodwoodshopen det sista vi gjorde. Där träffade vi på två andra 
Gentlemen from Sweden: Börje och Klacke som ochså tyckte att 
hela arrangemanget var helt fantastiskt. OUTSTANDING!! Vi 
åker nästa år igen!! Fast tidigare!

St Marys Trophy vanns av en röd Mustang med guldtak (inte snyggt men fort!) 
följd av en Plymouth Barracuda som kördes med riktiga Healey uppställ

Den flygande skotten - Sir Jackie Stewart

Stirling Moss, 82, kör Roy Salvadori, 85, en av Englands allra mest 
kända racingförare, i en läcker Aston Martin DBR1 

En hel karusell med Austin J40 - fast vi 
var för stora för att komma ner i en

Richard Attwood, nöjd segrare i sin Ferrari Dino 246

Världens vackraste sportbil - Ferrari 250 GT SWB/C (short wheeel base) En av de häftigaste - Ford GT 40

PG och Rigmor framför sin drömbil - Aston Martin DB 5

Nina och Nisse vid Ninas drömbil - Jaguar XK 140 Roadster
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FOTO
TÄV-

LINGEN
AVGJORD

Glädjande många, närmare be-
stämt 43 stycken från 14 täv-
lande, bidrag kom in till Hea-
leyklubbens fototävling. Juryn 
hade ett svårt arbete med  att 
vaska fram en vinnare. Vi fi ck 
kalla in en tredje medlem för att 
kunna skilja bidragen åt, men 
till slut blev vi överens.
En tydlig fi ngervisning var att 
djur intar en framträdande po-
sition i Healeyägarens liv. På 
många av bidragen förekommer 
inte bara människans bäste vän 
utan också andra arter från Vår 
Herres hage.
Vi gratulerar Leif Sundqvist 
från Skellefteå till förstaplat-
sen och en årsprenumeration på 
tidningen Klassiker. En härlig 
bild  med glada människor och 
en hund som njuter av utsikten 
från baksits.
Andra platsen knep Adam Reu-
terskiöld från Stockholm med 
bilden på sin groda i det sköna 
ljuset och med den surrealsitska 
bakgrunden i form av ett grus-
tag. Grattis till ett års fritt med-
lemskap i klubben.
Berit Almér, nybliven medlem 
från Uttran, sände in fl era fi na 
bilder med djurtema. Juryn föll 
för hennes bild av Healeyn i får-
hagen. Denna gav henne tredje 
pris och möjligheten att kvittera 
ut klubbregalia för 200 kronor.
Alla övriga deltagare kom på 
fjärde plats.
Tyvärr fi nns inte plats i detta 
nummer att visa alla bidragen 
men alla deltagare får i alla fall 
en bild med denna gång. Säker-
ligen kommer det att dyka upp 
fl era bidrag i kommande num-
mer av Enthusiasten. 
Ett stort tack till alla deltagare 
kanske kan det komma en ny 
fototävling i framtiden. 
PS redaktionen är givetvis in-
tresserad av bilder från med-
lemmarna även när det inte är 
tävling. 

1:a pris

2:a pris

3:e pris

Kjell Eriksson Lars Bengtsson
Se även sidan 31!

Ulf Håkansson

P G Johansson

Carl Ljustermo

Jonas Lindquist

Nils Fredrik Nyblaeus

Torgny Gunnarzon

Magnus Karlsson

Robert Eriksson
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Nu har jag precis avslutat min andra 
racingsäsong med min Healey 3000. 
Efter varje tidsträning och race har 

upplevelsen varit total. Med årets starkare 
motor, bättre växellåda och differentialbroms 
har bilen blivit ännu roligare att köra. Alla 
vet att om man kör med sladd så går bilen 
saktare, däcken överhettar osv. Faktum är 
att en Healey går som allra bäst när den körs 
hårt och brett... tycker jag. När däcken börjar 
överhetta blir bilen ännu mer kontrollerbar 
och nöjet ökar.

Av de 11 race som körts har jag bara 
behövt bryta 1 pga ”häng-gas” (spännande i 
3 varv!) på Anderstorp. Övriga race har gått 
bra och de flesta gånger har jag lyckats vinna 
vår klass och skrämma några Lotus Elaner 
också.

Till säsongen 2008 kommer en hel del 
uppdateringar förhoppningsvis att ske. 
Lite mer effekt i motorn med hjälp av en 
stålvevaxel och därmed höjt max varv.  
Även hjulupphängningar och chassi ska få 
en översyn och styvas upp och ställas in. 
Förhoppningen är att ha en bil som är 100 % 
pålitlig och kunna köra några internationella 
tävlingar förutom de nationella.

Jag vill passa på att tacka alla som stöttat 
och hejat på mig under säsongen, mekat, 
skickat bilder, videos osv. 

Ett stort tack förtjänar även Martina, min 
fästmö som alltid följer med och finns vid 
min sida när det behövs.

Vi ses på banorna 2008!
/Anders Schildt

Målet den här säsongen var 
att köra och komma i mål. 
Och att ha kul! Den förra 

slutade ju med ”att vattnet gick” på 
Gelleråsen. Kinnekulle i maj – det var 
årets första race. Klockan två på natten 
innan gav Magnus och jag upp – de nya 
skivbromsarna runt om gjorde inte som 
vi ville och utan att ha testat dem vore det 
dumt att starta. Klokt beslut skulle det visa 
sig. Vi fick istället titta på när andra roade 
sig och koncentrera oss på Gelleråsen. 
Bromsarna testades och ställdes in  på 
landsvägen hemma, vilket lockade till sig 
några nyfikna och gav många svarta ränder 
i asfalten. Tack Nina som hjälpte mig att 
se vilka hjul som låste först.

Litet nervöst men det gick vägen och 
Karlskoga Here we come. Kanonväder på 
lördag och första regnköret på söndagen. 
Jag var helnöjd men det var väldigt vad 
fort alla kör!! Fast jag tog ett par stycken i 
starten – bilen har ett riktigt bra drag där. 
Snurrade dock ett par gånger. Bra början.

Nästa Knutstorp. Hornen ute redan i 
första racet. Tog fyra i starten, för ivrig 
och kom för fort in i första kurvan, 
bromsade för sent, hamnade i ytterspår, 
blev omkörd av rutinerade Henjer i Alfan 
på insidan, fick ett kast som jag lyckades 
häva men blev ofelbart efter. Orutinerat! 
Gick bättre i andra racet. Klippte Hondan 
och Divan tidigt och även Henjer fick ge 
sig.

Anderstorp och förrace till WTCC var 

nästa. Som att vara förband till Beatles. 
Fick kast och snurrade några gånger på 
träningen. Bakbromsarna tog trots alla 
tester och provbromsningar fortfarande 
för tidigt. Plågade Mats Svanberg med 
frågor och hjälp att diagnosticera och 
skruva. Fast han såg inte så plågad ut! 
Blev påkörd av Alfan bakifrån. Mats 
tog fram plåtverktygen. Fick vakum i 
frambromsarna som nöp efter första 
rakan. Bara att bryta. Dessutom gick inte 
overdriven ur. Andra racet, utan overdrive, 
gick efter diverse justeringar kanonbra. 
Såväl Alfan som Frogeyen fick se sig 
passerade. Snurrade men körde ifatt. 
Fast den långa rakan var litet långtråkig 
utan overdrive. Kom upp i de 5200 varv 
jag vågar köra redan på första halvan. 
Sen är det bara att sitta och åka. Till slut 
passerade en MGB som jag annars höll 
stången. Fast oj vilken kul helg!!  

Sista racet var 
Falkenberg. 
Ombyggd 
overdrive och 
annan olja 
fungerade nu 
perfekt.  Justerat 
bromssystem bak. 
Dock luft i bakre 
bromsledningarna 
som efter 
några hårda 
inbromsningar 
expanderade och 

Över förväntningarna 
-och skitkul!

då tog för tidigt med kraftigt kast som 
följd efter stora rakan. Nära att köra av 
ordentligt. Tur att inte Nina såg.  Mycket 
mekande med Mats och Magnus hjälp 
igen. Tack!  Racen gick bra särskilt det 
andra. Lyckades ta flera bilar i starten igen 
och gick in i första kurvan direkt efter SID 
1. Fick också Högman i den röda Porsche 
911an efter mig för första gången. Han tog 
in i kurvorna men hade inte en chans på 
rakan (enligt honom själv). Körde så fort 
och slugt som jag tordes. Det höll i fem 
varv tills jag snurrade i chikanen framför 
publiken. Vad gör man inte för publiken! 
Men det var kul så länge det varade. Och 
säsongens mål var uppfyllt!

Vinterarbetet begränsas till en 
omlackering och litet bromsarbete. Resten 
får vänta till pensioneringen. 

/Nisse Nyblœus

Racingsäsongen 2007
-på banan igen
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The ice blue Mk I 3000 was pretty
original and from the swage line
upwards the panels and paint were
fine, the chrome was good and the
general appearance was pretty honest.

The problems started from the swage
downwards. Like many cars, the 
doors had dropped and were letting
the car down badly. The wings were
bubbling, there were one or two dents
and our customer was keen to re-style

his car by installing wing vents with
CapeSport flashes. 

Work had already been started
elsewhere on restoring the car’s 
‘rather ugly’ replica hardtop, so we
inherited this job as well. Creating a
one-off acrylic screen and re-creating
an original looking headlining was all
part of the service.

Our customer now has a car to be
proud of, a car that has a new lease 
of life and is now being used regularly.

In his own words... “I know I have said
it before, but I will reconfirm, you and
your team have worked miracles on 
my car. I have now done about 3,000
thoroughly enjoyable miles since 
I collected if from you. It has been
totally reliable and a pleasure to drive.

“I attended a show last week and the
car was voted ‘best in show’ …
because it has been sympathetically
renovated to a very high standard and
was obviously used as more that just a
sunny Sunday show queen. I took that
as the nicest of compliments.”

Let us know what’s annoying you 
about your car, performance-wise or
cosmetic. We can help and quoting is
free! And keep an eye on our website
www.cape-international.com for
details of our latest restoration projects. 

Cheers,

Steve Norton

Here at Cape, we apply the same passion to every car 
we work on. You’ve been reading in this magazine about 
a complete one-off restoration for a customer in Monte
Carlo. Pictured here is a UK customer’s car which
illustrates the difference we can make on a smaller budget.

Perfect door gaps and body contours,
uninterrupted swage line, new wing vents 
and flashes, a restored colour-coded hardtop,
new chrome wire wheels complimented by
original patinated lights and brightwork. 
Job done!

K E E P I N G T H E L E G E N D A L I V E

Cape Swedish 3000 restoration  3/10/07  12:11  Page 1

När vi 1996 bestämde oss för att 
köpa en Austin Healey var det 
naturligtvis bilens formgivning 

som var avgörande. Dessutom hade bilens 
ljud en mycket stor betydelse. 
När bilen sedan stod i vårt garage och jag 
startade upp 
min rullande 
renovering, 
som fortfarande 
pågår, 
konstaterade jag 
till min stora 
förtjusning 
att den var utrustad med ett rostfritt 
avgassystem. Detta får ju en som jobbat 
i den rostfria industrin i hela sitt liv att 
verkligen gå i spinn.

Första akten 
var att montera ned hela systemet, 
ersätta ett yttre hölje på en av de främre 
ljuddämparna, tillverka nya rostfria 
fästen samt polera hela systemet, sätta 
det på plats, naturligtvis med rostfria 
bultförband.

Andra akten 
här kom en viss Herr Svanberg in i bilden 
som höll på att färdigställa sin Healey 
(vilken i ordningen vet jag inte). Han blev 
triggad av det högglanspolerade systemet 
och föreslog att vi skulle tillverka 
både grenrör och side-pipes i rostfritt.  
Ritningar tillsammans med prover sändes 

till Ferrita för tillverkning. Side-pipe 
systemet polerades och monterades med 
två 50 millimeters rör framför vänster 
bakhjul. Det var bara att konstatera att 
ljudet blev enormt, det var till och med så 
att granndamen kom ut och kommenterade 

att hon blev störd av att bilen stod på  
tomgång på garageinfarten när hon skulle 
se på TV. Från och med att vi installerat 
detta system använde vi hörselproppar. 
Grenrörsprojektet slutfördes inte, rören 
tillsammans med fl änsar fi nns fortfarande 
på hyllan.  

Tredje akten 
kom efter 50:th Anniversary i England 
2002 och Second European Healey 
Meeting i St Moritz 2004. Långa 
kontinentala resor, bilen är högerstyrd 
och hustrun har haft möjlighet att njuta av 
ljudet på sin sida men hon tyckte att det 
blev lite ”too much” varpå min vänliga 
inställning till henne föranledde nästa 
operation. När vi sedan var i Australien 
och besökte Steve Pike fi ck jag se en 
annan dragning av avgasrören som jag 
kopierade.

Det viktiga ljudet 
 PG:s funderingar i fyra (t)akter

Det gamla systemet plockades fram, 
endast de främre ljuddämparna med de 
långa rören som går förbi bakaxel med 
en böj till de bakre dämparna skulle 
användas. Rören kapades av där böjen 
började och nya 50 mm´s pipor beställdes 

av Ferrita för att 
svetsas, poleras 
och monteras 
igen. Ljudet 
blev mer dovt 
men avsevärt 
mer macho än 
originalet. Man 

kunde också konstatera att bilen fi ck en 
något jämnare gång.

Fjärde akten 
startades av hustrun 2006. Hon tyckte 
fortfarande att ljudet  var i högsta laget. 
Då min förståelse för hennes synpunkter 
fortfarande är stor efter 40 års äktenskap 
har nu systemet plockats ner igen. De 
dubbla piporna är kapade, 90 graders 
böjarna är påsvetsade, de 50 millimeters 
piporna ersätter de tidigare avgasrören 
på de tvärgående ljuddämparna, som 
mest liknar avgasrör från en Saab 93:a. 
Systemet får en ny polering och när jag 
startar upp till våren blir det en ny symfoni 
att lyssna till.          

Vem har sagt att ljudet inte har stor 
betydelse!   

Min säsong började i Knutstorp 
pga att jag hade haft alldeles för 
mycket att göra. Hämtade bilen 

i ”hönshuset” (Det är ett vinterförvarings-
garage på 300kvm som faktiskt har varit 
hönsfarm) och åkte till Knutstorp. Väl där 
lastade jag av och startade upp, den hade 
stått på släpet orörd sen Falkenberg. Men 
med lite bogseringshjälp av Kaj Wallin så 
hostade den igång. Träningen gick bra och 
jag fi ck en hyfsad tid. Lördagsracet  gick 
riktigt bra, 6:a bakifrån räknat, med en ny 
rekordtid, under 1.20. Närmast före var 
Frank med sin 911:a. Tyckte inte att det 
var riktigt drag i motorn på slutet. Kol-
lade över motorn lite men hittade inga fel, 
provade att höja tändningen lite men då 
missade den. Söndagsrace, kom iväg hyf-
sat släppte gasen efter rakan bromsade och 
gasade igen men då gick det bara att gasa 
knappt halvvägs... Om det var någon som 

tyckte jag körde vingligt så var det för jag 
försökte kolla på gaspedalen. Själva pedal-
delen hade slitits så den vreds runt och 
gick emot golvet. Så fort jag släppte gasen 
hände detta. Försökte hålla foten på gasen 
hela tiden samt bromsa och koppla med 
vänstern, det gick inget vidare. På slutet 
kom jag på tricket, sparka underifrån och 
snabbt gasen i botten. 5:a (bakifrån räknat 
såklart). Men fi ck sen ett fi nt pris, Alf Näs-
lunds kanna, ett vandrigspris som delas ut 
till meetingets mest uppskattade/trevliga 
bil. Det blev jag mycket glad över.
Med gaspedalen fi xad var det klart till 
nästa race som var Anderstorp. En helt 
underbar bana, vilka kurvor, lite väl lång 
raka kanske, men då kan man ju kolla mä-
tarna och skruva fast växelknoppen som 
brukar lossna. Bilen stannade på bägge 
träningarna, det visade sig att rotorn inte 
stämmde med fördelarlocket, så jag bytte 

till en med större kontaktyta, då gick den 
igen. Racet gick bra tills sista varvet, efter 
den lååånga rakan och över 8000 varv bör-
jade det ”klonka” lite i motorn! Men den 
gick ju och det var bara ett halv varv kvar, 
jag körde vidare mot mål men där blev det 
ingen målfl agg! Vi fi ck ett extravarv... just 
när man inte vill och kan... så det blev till 
att bryta. Av med toppen, jo ena vevstaken 
hade blivit lite ”längre” och gått i toppen. 
När jag skulle dra runt motorn upptäckte 
jag att skruven på vevaxeln var fl era varv 
lös. Krysskilen som också är till kam-
drivningen var halverad så tändning och 
kamtider ändrade sig lite som dom ville. 
Hoppas vi syns på tävlingarna nästa år, jag 
kommer med en översedd och uppfrächad 
motor 

Mvh Leif Molin, 96% sprite

Spriteracing
med motorn i otakt
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Redaktörens hedersomnämnande i årets fortotävling går till George Heuwing 
för hans läckra svartvita motljusbild av Spriten.

SÄLJES
Överraska din vänsterstyrda AH Sprite MK II med 
lite nya fräscha prylar till nästa säsong. Vad sägs 
om en helt ny tonneau i svart med fästen till priset 
800 kr. Eller varför inte en ny komplett mattsats 
också i svart för 900 kr. En helt ny grill skulle 
säkert också uppskattas. Den kostar en tusenlapp. 
Vill du ge Spriten ett riktigt lyft förser du den 
med nya förgasare (1098cc se bild) för ett seriöst 
bud. För att meka kan du också komplettera med 
en ”Workshop Manual”, original i blå ringpärm 
utgiven av British Leyland (Austin-Morris) Ltd, 
11th edition, för 500 kr. Prylarna fi nns i Borås och 
eventuell frakt betalas av köparen. Intresserad? 
Kontakta Thomas Nordberg på tel 070-6483253.

KÖPES
Jag söker en Sprite mkI eller II helst en bil i bra 
skick.
Klas Sjöberg
Tel 08-765 68 35 mobil 0739-466 365 hem 08-
767 97 14 eller redaktionen@spoca.se

Söker efter en groda där allt är av intresse. Ett 
stort plus om den är fri från rost.
Per Montén
Tel. 08-290607 eller monten@brevet.nu

Healey MarketHealey Market

Hederspris

Denna fi na bild kom tyvärr till fototävlingen efter att juryn haft sitt samman-
träde. Fotograf är Sofi e Nilsson, 14 år, från Finja. 
Ytterligare ett exempel på att hunden är Healeyägarens bäste vän. Borderter-
riern heter Lucas (!) och är fyra år. Bilen är pappa Mikaels 1962 mkII Sprite. 
Om Lucas fi ck som han ville så skulle han åka Sprite varje dag.

Reservdelar och Tillbehör till din M.G. Triumph,
Austin Healey och BMC-Saloon car

årsmodell 1955 och framåt

Tel. 08-664 53 10
Fax. 08-664 53 18

Lidingövägen 75 - 115 41 Stockholm

www.britishmotor.se
Klubbens styrelsemedlem sedan många år Per Schoerner, till 
höger, fyllde i oktober 60 år. Han uppvaktades av klubben med 
blommor. Festlokalen hade valts till Röda Kaféet för att de 
närmaste Healeyvännerna lätt skulle hitta dit.

MHRF-stämman 2007
Lördagen den 13:e oktober hölls MHRF:s ordinarie årsstämma. 
Hela 82 klubbar närvarade med representanter och ytterligare 
fyra valdes in som nya medlemmar. Mötet inleddes med en 
intressant panelutfrågning med representanter från myndigheter 
som Vägverket och Bilprovningen. En representant från riksda-
gens trafi kutskott samt folk från media och MHRF-försäkringen 
närvarade också. Helt klart är att miljö- och säkerhetsfrågor 
nu tas på största allvar inom fordonshobbyn här i Sverige och 
utomlands.
Efter lunchpaus fi ck vi tillfälle att presentera TEHMIS. Anders 
Gustafson gjorde en mycket bra insats och församligen lät sig 
villigt imponeras av upplägget.
Slutligen hölls också årsmöte vilket trummades igenom med 
mycket liten friktion. Fyra nya klubbar valdes in i gemenskapen.
Mera information och senaste nytt fi nns på MHRF:s hemsida 
www.mhrf.se där också förbundets nyhetsbulletin På Gång fi nns 
att läsa.

Pubkvällar
Stockholmssektionens traditionella pubträffar har 
redan börjat. Stället vi träffas på är som vanligt The 
Black and Brown Inn på Hornsgatan 50 vid Maria-
torget, endast ett stenkast från Slussen.
Du är välkommen följande kvällar från 19-tiden 
under vintern/våren 2008:
Torsdagen den 6 december
Tisdagen den 15 januari
Onsdagen den 20 februari
Torsdagen den 27 mars
Tisdagen den 15 april
Därefter Röda Kaféet igen

ANNONSPRISER I ENTHUSIASTEN

Helsida: svartvit 1.000 kr, färg 1.250 kr
Halvsida: svartvit 600 kr, färg 1.000 kr
Kvartssida – spalt: 400 kr
Baksida färg: 2.000 kr
Web: Banner på hemsidan, 1.500 kr för 12 
månader
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Därefter Röda Kaféet igen

Mera MHRF
Klubbens medlem Marianne Wapland, ekonom till 
yrket, har valts in som förbundsekonom i MHRF:s 
styrelse. Marianne har även blivit utsedd till revisor i 
FIVA, bilhobbyns internationella organ.
Mariannes bilintresse startade 1979 då hon köpte sin 
första Sprite. Sedan dess har ett antal engelska bilar 
passerat revy i hennes garage, MGB och hundkojor
bland annat.
Den nuvarande fordonsparken innehåller AH Sprite 
-60, Jaguar E-type -68, AC Greyhound -62, Morris 
Cooper S -65, Austin A35 -59 samt en MB 220SE 
coupé -63 som maken valt för att den är tät och alltid 
fungerar...
Marianne har även tävlat en del med Sprite och MGB 
samt med de två 
Formula Junior-
bilar som hon 
tidigare ägt.
Vi önskar 
Marianne lycka 
till med sina 
nya uppdrag 
och hoppas att 
Healeyklubbens 
intressen blir väl 
tilgodosedda.

EFTERLYSNING
Finns det någon i klubben som vet med sig äga en ljusblå Sprite av 1958 års modell 
med tidigare  reg nr AC 22414? Den byttes in av en bilfi rma  i Stockholm 1967. 
Första ägaren Bo Lundström i Skellefteå är mycket intresserad av att få veta mera 
om sin ungdoms kärlek. Bo nås på telefon 0910-55567 eller ab.lundstrom@telia.com




