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Nu när vi vänt blad i almanackan och börjar ett nytt år summerar 
vi 2011 och konstaterar att det varit ytterligare ett bra år för vår 
klubb. Vi har rekryterat 50 nya medlemmar vilket  är en fantastisk 

ökning med hela 17 %. Vi har deltagit i Gran Turismo- utställningen på ett 
mycket professionellt sätt samt medverkat i TV8 bilprogram under samma 
namn med ett reportage på ca 10 minuter med våra Healeys.

På Bonhams decemberauktion i Weybridge i England har historiens dy-
raste Healey klubbats för helt ofattbara 843 000 pund, närmare 10 svenska 
miljoner. Bilen är den mycket omtalade Austin Healey 100S med registre-
rings- numret NOJ 393 som var inblandad i en mega – krasch på Le Mans 
1955. Denna historiska ex- works Austin-Healey beslagtogs av de franska 
myndigheterna i cirka 18 månader innan den släpptes tillbaka till Donald 
Healey Motor Company. Den reparerades och renoverades på Warwick- 
fabriken och var åter på tävlingsbanorna i slutet av 1950-talet och början 
av 1960-talet. 1969 förvärvades bilen av senaste ägaren och har sedan dess 
- i 42 år - varit förvarad i en lada, orörd. NOJ 393 är en av fyra Austin 
Healey 100 testbilar från 1953 som ingick i Healey Racing Team. Efter att 
ha börjat livet som en Healey Special testbil blev den senare uppdaterad av 
fabriken till ’100S’- specifikation.

Nu är det hög tid att anmäla sig till årsmötet som är fastslaget att förläg-
gas till Kullagårdens Vandrarhem & Konferens i Mariannelund i Småland 
helgen den 8- 10 juni. Lotsengård har reserverat hela anläggningen för 
klubben som rymmer ca 80 personer. Vi samlas som vanligt på fredags-
kvällen och bryter upp efter årsmötesförhandlingarna på söndagsförmid-
dagen. Detaljerat program och anmälningsblankett finns inne i tidningen. 

Som flera av oss konstaterat är 4 EHM i Skottland 2013 redan fullbokat. 
Återigen kan jag konstatera att vår klubb kommer att bli den största ut-
ländska klubben med 32 anmälda bilar. Arrangörerna undersöker nu möj-
ligheten att komplettera med alternativt boende eftersom det finns en lång 
väntelista.

Mot ljusare tider!
PG 

AHCS Årsmöte 2012 

Tid: Fredag 8 juni – Söndag 10 juni 
Plats: Kullagårdens Vandrarhem o Konferens, Mariannelund, Småland. 
 (mer info om Kullagården på www.kullagarden.com)
Boende: Fyra olika rumstyper: WC finns i samtliga rum. 

A. De Luxe med dusch   1 250:- 
B. Standardrum med dusch   1 150:-  
C. De Luxe utan dusch (dusch i korridor)   1 050:- 
D. Standardrum utan dusch (dusch i korridor)  1 000:- 

Begränsad tillgång på A-C, först till kvarn gäller! 
Priserna gäller per person i tvåbäddsrum inkl två övernattningar, handdukar och 
sängkläder. I priset ingår dessutom: 
Frukost lördag och söndag. Lunchkorg till rundturen lördag. 
Enklare middag fredag inkl måltidsdryck och kaffe. 
3-rätters middag lördag inkl måltidsdryck och kaffe. 
Vin och öl finns till självkostnadspris (AHCS sköter baren etc. själva!). 

Grovskiss Program: (däckssparkning och ljug schemaläggs ej!). 
 Fredag em: ankomst incheckning, baren öppnar 15.00, middag 20.00 
 Lördag Rundtur 10.00 inkl lunchstopp. Baren öppnar 15.00. Middag 19.00 
 Söndag Årsmöte 09.30. Hemfärd. ”Frivillig” lunch för de som önskar. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Din bokning vill vi ha senast 31 mars enligt nedan och helst med e-post: 
Ange:
1. Namn, adress, tfnnummer och mycket gärna /helst e-postadress för att 

underlätta/förbilliga bekräftelser etc.
2. Antalet personer och rumstyp (vid överbokn. flyttas du till närmast tillg. billigare altern.) 

Sänd till: 
Anders Lotsengård, e-post anders@anlon.se
Ljustervägen 5, 572 40 Oskarshamn 

Har du frågor, kontakta på ovanstående sätt, eller till 070-580 13 83 .
Med Healey-hälsningar 

Anders Lotsengård
”kommitterad” tillsammans med Mats Svanberg m fl.

AHCS Årsmöte 2012

Foto: Anders Gustafson
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Det här är en unik bil genom sin 
svenska registrering och sin täv-
lingshistoria, men tyvärr finns bi-

len inte längre i Sverige.
Bilen tillverkades i februari 1954 och köp-

tes av direktör Victor Blomgren i Ljusdal 
den 14/5 1955. Victor Blomgren använde 
till en början bilen för enbart tävlingsverk-
samhet och det var troligen under denna tid 
som ett ”Le Mans kit” monterades.

Den 29/3 1956 registrerade han emellertid 
in den med registreringsnummer X36836, 
som Austin Healey 100 Le Mans, årsmo-
dell 1955 med en motoreffekt på 110hk. 

Bilen levererades ”spruce green” vilket är 
anmärkningsvärt. Grön var en av de minst 

populära färgerna vid den här tiden och 
ganska få tillverkades. Till den låga po-
pulariteten bidrog också att det var kvali-
tetsproblem med just den gröna färgen och 
många bilar lackerades om under garanti. 
Bland de Austin Healey 100 som kom till 
Sverige hittar man dock förvånansvärt 
många gröna.      

Victor Blomgren sålde bilen den 8/10 
1956 till Thore Andersson i Sollentuna. 
Redan i januari 1957 köptes den av Lars 
Erik Rydh, sedan han sett den hos en bil-
handlare i Stockholm. Den registrerades 
då som H28949 för att sedan bli KGZ083.

I Lars Erik Rydhs familj fanns bilen kvar 
ända till 2005 då den såldes till en släkting 

som strax därefter sålde den till Holland 
där den restaurerats. Den har därefter sålts 
vidare och ägaren sägs nu vara en kvinna i 
Italien. 

Under 1955 och 1956 tävlade Victor 
Blomgren framgångsrikt med bilen, men 
han blev alltid slagen av Arne Lindberg 
som då körde sin Austin Healey 100S.

När Lars Erik Rydh köpte bilen i januari 
1957 ville han se till att allt var i perfekt 
skick så han kontaktade Ostermans och be-
gärde in priser på nya kolvar och cylinder-
foder. Kolvar fanns att köpa hos Ostermans 
för 44:- per st, men cylinderfoder behövde 
beställas från England med en leverans-
tid på 2 månader.  Betalade man extra för 

en flygleverans kunde man få dem på 2-3 
veckor.

Bilen var fortfarande grön när Lars-Erik 
Rydh köpte bilen , men eftersom han tyckte 
att vita sidor gjorde bilen elegantare körde 
han den direkt hem och lackerade sidorna i 
old English white.  

Lars-Erik älskade sin Austin Healey. Han 
använde bilen flitigt men tog väl hand om 
den och bibehöll den i sitt ursprungliga 
skick. 1978 lackerade han om den röd över 
vit.

Senare under 1970-talet råkade Lars-Erik 
komma förbi en liten verkstad i Småland 

där det stod en gammal Austin Healey, av-
ställd sedan 1968. Priset var rimligt så han 
köpte den på stående fot. Den var en an-
nan tidig Austin Healey 100 med chassi nr 
153851, tillverkad i mars 1954. Märkligt 
nog var också den bilen grön.

Lars Erik började renovera på bilen men 
fick aldrig tillräckligt med tid utan sålde 
den till Göteborg där den renoverades och 
registrerades som SHD574. Den bilen sål-
des sedan vidare till Danmark. 

2005 annonserades Lars-Erik Rydhs röd-
vita Healey ut till försäljning. Bilen hade 
då varit avställd en längre tid. Bilen var 
inte särskilt rostig men i behov av en to-
talrenovering. 

Spår av tävlingsverksamheten syntes fort-
farande i form av förstorade urtag för hju-
len i framskärmarna och skador på chassit. 
Bilen hade galonklädsel.

Idag uppskattar vi Austin Healey’s skinn-
klädda originalstolar, men när bilarna an-

Sveriges enda registrerade 
Austin Healey 100 Le Mans 

Text och bildanskaffning: 
Ulf Håkansson

noterade tävlingsresultat för victor blomgren

14/8 1955  Karlskoga     6:e plats
11/9 1955  Örnsköldsvik     2:a plats
12/2 1956  Ludvika 2:a plats
26/2 1956  Piteå 1:a plats
18/3 1956  Skellefteå 2:a plats
2/5   1956  Skellefteå 2:a plats

vändes som bruksbilar under 1950-talet 
var det många som bytte ut originalkläds-
larna mot galon. I våra nordliga länder för 
att galonet tålde väta bättre, i sydliga län-
der för att galonet tålde den ultravioletta 
strålningen från solen bättre. 

Fyndskick 2005

Galoninredning

Lars-Erik i sin bilNylackad med vita sidor våren1957

Skellefteå 1956. I Austin Healey bilarna ses Folke Sjöberg, Signar Burlin, Victor Blomgren och 
Arne Lindberg (100S).

forts
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I motorrummet på Lars-Eriks bil, det orörda Le 

Mans kittets H6 förgasare och cold air box

Le Mans kit

De tidiga Austin Healey ägarna i Sverige, som Folke Sjöberg, Arne Lindberg, 
Victor Blomgren, m.fl. använde ofta sina bilar i tävlingssammanhang. En an-
passning av bilarna för att göra dem mera konkurrenskraftiga var väsentlig för att 
uppnå goda resultat. De viktigaste anpassningarna var minskning av vikten, bättre 
bromsar, modifierad bakaxelutväxling och en ökning av motoreffekten.
Efter framgångarna på bl. a. Le Mans började Donald Healey marknadsföra sitt 
Le Mans kit, vilket var en väldefinierad sats med delar för att höja motoreffek-
ten. Det fanns emellertid även en mängd andra trimningstillbehör tillgängliga, 
t. ex. Alfin bromstrummor, aero screens, m.m. vilka presenterades i en folder 
som gemensamt gavs ut av Austin Motor Company och Donald Healey Motor 
Company.
Foldern tillhandahölls även i Sverige av generalagenten Aktiebolaget Hans Os-
terman. På grund av det stora intresset och på grund av att foldern bara fanns till-
gänglig på engelska, fann man emellertid det lämpligt att ta fram en översättning 
som skickades till de svenska återförsäljarna.
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Tel: 0044 (0)1926 817181
Fax: 0044 (0)1926 817868

Email: sales@ahspares.co.uk

Southam, Warwickshire
CV47 0JH

Looking for Quality?
Look no further...

The A.H. Spares team are continually looking at ways to improve the quality of the 
parts and service we offer to you our valued customer, and it has always been our main 

to none in the Austin Healey market. We strive to deliver 

Contact us now for a reassuring service 
from a company that  stands by its 

unrivalled quality, service and expertise.

We continue to develop new and improved items 
which will be released into the market so:

KEEP WATCHING THIS SPACE!Stockists For:

Join us on Facebook or follow us 
on Twitter to keep up to  date with 
our new items and special offers!

We are now on Facebook and Twitter!

Our experienced and enthusiastic team are 
ready to assist with your requirements.

BY ENTHUSIASTS FOR ENTHUSIASTS!

Join us on Facebook or follow us 
on Twitter to keep up to  date with 
our new items and special offers!

We are now on Facebook and Twitter!

REVCOUNTER TEMPLATE - LATE 2011.indd   1 9/15/2011   5:46:54 PM

Vill du jobba med Enthusiasten?
Nya krafter behövs för att se till att vår tidning fortsätter att vara 

den bästa klubbtidningen!
Klubben söker dig…..
• som är intresserad att skriva artiklar och påverka andra att också skriva,
• som tycker att det är kul att skapa ett bra, blandat och intressant innehåll,
• som gillar att jobba med layout,
• som är intresserad av att göra bildbehandling i t ex Photoshop,
• som vill hantera ett bildbibliotek och påverka vilka bilder vi ska publicera i tidningen och 

på hemsidan,
• som vill hålla ihop helheten och bidra till att medlemmarna får tidningen fyra gånger om 

året,
• som kanske inte vet exakt vad du vill hjälpa till med, men som känner att du vill bidra till 

att göra Sveriges bästa klubbtidning.

Vi tror inte att det är en person som fyller alla dessa roller. Vi tror att det behövs flera 
engagerade medlemmar som vill bidra till Enthusiasten.
Visst är det bra om du har kunskap i t ex Photoshop, InDesign eller liknande program, men 
det är inget krav för ett flertal av uppgifterna.
Du som är intresserad och vill veta mer, hör av dig till Anders Gustafson (076-115 0242 eller 
secretary@healeysweden.com) eller till Tommy Lyngborn (070-8700454 eller 
tommy@lyngborn.se) så berättar vi mer.

MHRF-försäkringen
Medlemsförmån för dig och din klubb
¤ Prisvärd försäkring för ditt samlarfordon
¤	 Stödjer MHRF:s myndighetsbevakning
¤	 Stödjer din klubb

MHRF-försäkringen, Sveriges första och största 
samlarfordonsförsäkring. Ägs och drivs av 
Motorhistoriska Riksförbundets 170 medlems-
klubbar i samarbete med Folksam.

För bil och mc 20 år eller äldre. Moped från 
1980 eller tidigare, traktor och husvagn från 
1975 eller tidigare, rullande renovering med 
flera varianter finns. MHRF-FÖRSÄKRINGEN

I SAMARBETE MED FOLKSAM
Läs mer på www.mhrf.se eller ring 08 - 32 03 54
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Förr var det viktigt att ha låga ettor på bilarna 
eftersom vägarna var dåliga och det var 
nödvändigt med bra backtagningsförmåga. 
Samtidigt var det för dyrt och komplicerat 

att tillverka växellådor med många växlar. 
Alltså fixade man en låg etta med att ha en låg 
bakaxelutväxling men fick istället bilar som varvade 
mycket i landsvägsfart. Många familjebilar från 
femtiotalet är därför växlade för en toppfart runt 130 
km/tim, några sport- och prestandabilar från samma 
tid klarar kanske av att nå 170 och ett fåtal exklusiva 
bilar kom i närheten av 200.

Efterhand som tempot på våra vägar har blivit 
högre har det blivit svårare att hänga med i 
trafikrytmen med äldre bilar. I normal motorvägsfart 
varvar till exempel en MGA ungefär 4 200 varv. 
MGA:n har både chassi och bromsar som funkar 

bra i dagens trafikrytm men ligger man och nöter 
tillräckligt länge på höga motorvarv i sommarvärme 
så orkar inte kylningen med och motorn får ganska 
hög oljetemperatur som leder till lägre oljetryck, 
högre oljeförbrukning och sämre smörjning. En 
oljekylare fixar lätt till oljetemperaturen men 
fortfarande får man leva med surrig motor som 
dessutom drar onödigt mycket bensin.

En lösning kan vara att montera en växellåda 
med överväxel på bilen eftersom den ofta sänker 
motorvarvet med ungefär 20 procent jämfört med 
direktväxel. Triumphs TR-modeller och Austin 
Healey 3000 varvar till exempel ungefär 2 400 varv 
vid 100 km/tim med överväxel och knappt 3 000 
varv vid samma hastighet men med direktväxel. 
Idag går det att köpa färdiga satser till många äldre 

bilar som innebär att man kan montera en modern 
femväxlad låda i bilen. Ofta består kittet av en 
femväxlad växellåda från en bakhjulsdriven Toyota 
Celica eller Ford Sierra, ett nytillverkat kopplingshus 
anpassat för den motortyp som växellådan ska 
monteras på och en monteringssats.

Fördelarna är att man får en modern växellåda med 
tyst gång och effektiv synkronisering, nackdelen är 
att man avviker från originalskicket och ibland får 
en växelspak som varken ser ut som originalet eller 
hamnar på riktigt rätt plats. Och är det så att det är 
viktigt med en modern växellåda i hobbybilen så 
kanske man ska fråga sig om det inte är en modern 
bil man ska ha istället för en gammelbil. Det är väl 
trots allt ganska charmigt med vinande växellådor 
och långsamma synkroniseringar.

Till många bilar från femtiotalet och framåt fanns 

Lägre motorvarv och läg-
re bränsleförbrukning – så 
länge överväxeln funkar 
ja. Men rena svartkon-
sten att renovera. Eller? 
Nej, så svårt är det fak-
tiskt inte. Vi guidar dig 
genom hela renoveringen, 
i fyra avsnitt – med tydli-
ga instruktioner och tydli-
ga bilder.
TEXT & FOTO: JANNE ANDERSSON

RENOVERA DIN ÖV 

2        Underifrån är det ännu enklare att skilja de olika 
överväxelenheterna åt. En A-typ har ett stort mäss-

singslock, en D-typ har tre pluggar och en J-typ har ett 
stort aluminiumlock på undersidan.

3I mit
  ten ett 

solhjul (3), 
runtom sol
  hjulet de 
tre planet-
hjulen (2) 
montera-
de på en 
gemensam
planethål-
lare (1) 
och ytterst 
ringhjulet
(4).

4Vid direktdrift, det vill säga då överväxeln 
inte är inkopplad, pressas kopplingslamellen 

av fjädertryck mot ringhjulet och vridmomentet 
förs via frihjulsnavet till utgående axeln.

46
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V ERVÄXEL

Tanken på en 
elektriskt kontrol-
lerad överväxel-
låda väcktes 
1947 när Ken 
Walker, som då 
arbetade som 
ingenjör hos Lay-
cock, träffade 
kapten Edgar 
de Normanvil-
le. De Norman-
ville hade redan på trettiotalet 
konstruerat en överväxellå-
da åt Humber men det var ge-
nom det här mötet som Lay-
cock och senare GKN kom att 
tillverka hans planetväxelbase-
rade och solenoidstyrda över-
växel.
Ett år senare, i oktober 1948, 
introducerades den första bi-
len med överväxel från Lay-
cock de Normanville. Först ut 
med den fi nurliga tillsatsväx-
ellådan som reducerar motor-
varvet med ungefär 25 pro-
cent och alltså både minskar 
bensinförbrukning och motor-
slitage var Standard Vanguard. 
Sedan hängde Jaguar, Aston 
Martin, Ferrari, Austin Healey, 
Jensen, Bristol, AC och Arm-
strong Siddeley på och till Tri-
umphs TR-bilar fanns Lay-
cocks överväxel som tillbehör 
från starten 1953 och fram till 
att den sista TR6:an tillverka-
des 1976.
Den första överväxeln var av 
modell A och tillverkades till 
sjuttiotalets början då den er-

sattes av modell 
J. 1959 lansera-
de man en lite min-
dre modell som med 
engelsk precision 
döptes till D. Var mo-
dellerna B och C tog 
vägen kan man frå-
ga sig?
D-typen hamnade 
bland annat i Volvo 
Amazon och P1800 

men också i olika modeller av 
Sunbeam och i Triumph Spit-
fi re men storsäljaren var nog 
MGB. 1967 lanserade Lay-
cock modellen LH som till ex-
empel går att hitta i de MGB-
vagnar som har helsynkad 
låda och i en och annan Ford 
Zephyr. När J lanserades i bör-
jan av sjuttiotalet växlade Vol-
vo över till den och en J-typ är 
vad man hittar i de fl esta Vol-
vo 240 och 740 med överväx-
el även om Volvo de sista åren 
man använde överväxel an-
vände den förbättrade och för-
stärkta P-typen.
Under ungefär 40 år hann Lay-
cock med att tillverka tre och 
en halv miljon överväxellådor 
och av dessa hamnade drygt 
en miljon i bi-
lar från Vol-
vo. Hur man 
skiljer de 
olika lådor-
na från var-
andra går 
att se på 
bild 1 

en elektriskt manövrerad  överväxel som tillbehör. 
Att montera en sådan kan kännas bättre eftersom 
det är ett tillbehör som har funnits på bilen, samtidigt 
som man får en femte växel och lite lägre motorvarv. 
Dessutom är det rätt fräckt att ha tillgång till en 
extra växel som man lägger i genom att använda en 
strömbrytare på instrumentpanelen utan att använda 
bilens vanliga koppling. Även om överväxeln på 
en Volvo bara funkar på fyran så går det på flera 
engelska bilar att använda överväxeln på alla växlar 
utom ettan och backen och helt plötsligt har man 
alltså en växellåda med sju växlar.

De fl esta överväxlar som är monterade på 
svenska och engelska bilar tillverkades av Laycock 
de Normanville och för att göra det enkelt kan 
man beskriva överväxeln som en extra växellåda 
monterad efter den vanliga lådan. Utan inkopplad 
överväxel har man direktdrift via lådans fjärde växel 
och med inkopplad överväxel får man en högre 
utväxling som gör att motorn varvar mindre vid 
samma hastighet. Nu var inte Laycock först ut med 

överväxlar utan det var Cadillac som redan 1914 
lanserade en överväxel men som då var inbyggd i 
bakaxelns slutväxel. Efterhand som man började 
förstå begreppet ofjädrad vikt flyttades istället 
överväxeln från bakaxeln till växellådan.

Så här är en överväxellåda uppbyggd
Hjärtat i en överväxellåda är en planetväxel, bild 3, 
där hållaren (nr 1 i figuren)  för planethjulen (nr 2 
i figuren) är monterad med splines på överväxelns 
ingående axel och alltså alltid roterar med ingående 
axeln. Ringhjulet (nr 4 i figuren) är monterat på 
överväxelns utgående axel och solhjulet (nr 3 i 
figuren)  på splines på en kopplingskona som går att 
förskjuta i längsled på ingående axeln med hjälp av 
fjädrar och hydraulik.

När överväxeln är urkopplad är kopplingskonan, 
med hjälp av fjädrar, låst i sitt bakre läge mot konan 
på ringhjulet och ger direktdrift genom överväxeln 
eftersom planetväxeln då är låst, bild 4. Ja, kraften 
för drift framåt överförs egentligen via ett frihjulsnav 
i centrum av ringhjulet och motorbroms sköts av 

friktionsmaterialet på kopplingskonan som låser 
planetväxeln. På samma sätt förs kraften över 
via kopplingskonan när man backar eftersom 
frihjulet bara kan överföra vridmomentet i ena 
rotationsriktningen.

När överväxeln kopplas in, bild 5, flyttas 
kopplingskonan med hjälp av hydraulik framåt i 
lådan och spärras där av en bromsring som låser 
kopplingskonan mot överväxelhuset. Eftersom 
solhjulet sitter fast i kopplingskonan och inte kan 
rotera och planethållaren sitter monterad med splines 
på ingående axeln så börjar planethjulen att rotera 
och för kraften vidare till ringhjulet. Utgående axeln 
roterar då med högre varvtal än ingående axeln och 
vanligast är att utväxlingsförhållandet är mellan 0,7:1 
och 0,8:1.

Frihjulet som sitter i centrum mellan de båda 
axlarna och som överför kraften vid direktdrift är nu 
urkopplat så att utgående axeln kan rotera snabbare 
än ingående axeln. Här finns också förklaringen 
till varför det inte går att ha överväxeln inkopplad 
när man backar. Eftersom utgående axeln då 

1Släktporträtt på överväx-
ellådor. Från vänster urmo-

dern, en A-typ på en Triumph-
låda, i mitten en D-typ på en 
MGB-låda och till höger en J-
typ på en Volvolåda. Ett en-
kelt sätt att skilja en A- och en 
J-typ från varandra är att kol-
la hur solenoiden är monterad. 
På en A-typ sitter den vertikalt 
och på en P-typ horisontellt.

5När överväx-
eln kopplas in 

pressar oljetrycket 
i systemet de två 
kolvarna framåt i 
lådan och pressar 
då kopplingskonan 
mot bromsringen 
så att solhjulet blir 
fastlåst. På så sätt 
överförs vridmo-
mentet via planet-
växeln till utgåen-
de axeln.

6Överväxel inuti: 
 ovanför  mässingsfi ltret 

syns en av de kolvar med O-
ring som manövrerar kopplings-
konan. Ovanför kolven fi nns 
en av de fjädrar som pressar 
kopplingskonan mot ringhjulet 
vid direktdrift. Till höger, kopp-
lingskonan med nitat lamell-
belägg. I det uppslitsade ring-
hjulet skymtar planetväxelns 
kugghjul och till höger om den 
några av rullarna i frihjulsna-
vet. Gängan på utgående axeln 
driver hastighetsmätaren.
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försöker att rotera med högre varv än ingående 
axeln och frihjulet samtidigt binder ihop de båda 
axlarna så är det något som måste gå sönder. Oftast 
går frihjulsnavet sönder och då är det bara en total 
demontering och byte av en hel del dyra delar som 
kan rädda överväxeln.

För att hydraulsystemet som manövrerar 
överväxeln ska funka måste det finnas en oljepump 
i överväxeln. Pumpen drivs av en excenter på 
överväxelns ingående axel och en solenoid sköter 
om inkopplingen av överväxeln genom att öppna en 
ventil som gör att två kolvar pressar kopplingskonan 
mot bromsringen. I bild nummer 6 kan du se en 
uppkapad överväxel där axeln från växellådan 
kommer in från vänster och utgående axeln är riktad 
åt höger.  

Vad kan gå fel?
Servar man sin överväxel på rätt sätt och ser till att 
solenoiden som sköter till- och frånslag är korrekt 
justerad så håller den länge. Eftersom överväxeln 
delar olja med växellådan är det viktigt att 
regelbundet byta olja i växellåda och overdrive och 
att samtidigt göra rent filtret och magnetpluggen som 
sitter i botten på överväxeln.

Triumph rekommenderar i sina sextiotalsmanualer 
att man gör rent filtret var tusende mil och att 
man byter olja var tvåtusende mil. I Volvos 
instruktionsböcker från sjuttiotalet nöjer man sig 
med att rekommendera byte var fyra tusende mil 
utan filterrrengöring där emellan. Det är också 

viktigt att kolla oljenivån i lådan regelbundet så att 
lagren i överväxeln får bra smörjning.

Vad det ska vara för sorts olja i överväxeln 
kan man debattera i oändlighet och det verkar 
hänga samman med vilken olja tillverkaren tänkt 
sig i växellådan. BMC rekommenderar i sina 
instruktionsböcker vanlig motorolja, i Triumphs 
senare TR-modeller ska det vara hypoidolja och 
Volvo verkar ha vandrat från motorolja till att 
rekommendera ATF-olja i senare bilar. Helt klart är i 
alla fall att man ska passa sig för olja med olika typer 
av tillsatser.

Börjar överväxeln att slira gäller det att åtgärda 
felet på en gång så att man inte åker med slirande 
överväxel eftersom det förstör bromsbanden på 
kopplingskonan. Om man också lättar lite på 
gasen när man kopplar in överväxeln och ger lite 
lätt gas när den kopplas ur så minskar man slitaget 
på kopplingskonans bromsband som då håller 
i evigheter. Ett undantag är bromsbanden på 
kopplingskonan till LH-modellen. Där verkar det 
som om bromsbanden åldras istället för att nötas ut 
och med ökad ålder ökar risken för att stora bitar av 
bromsbandet ska släppa från konan. Det är ju annars 
rätt fräckt att koppla in överväxeln under kraftig 
acceleration eftersom det nästan funkar som en 
fullgasväxling men det kostar på i form av slitage på 
överväxeln. 

Det vanligaste felet är annars elfel. Antingen 
i strömbrytaren på instrumentpanelen eller i 

överväxelns solenoid. Solenoiden som manövrerar 
överväxeln är monterad under bilen och är utsatt 
för fukt och vattensprut och ett vanligt fel är 
dessutom ett sådant kabelbrott som du kan se i bild 
7 där kabeln är på väg att gå av just där den går in i 
solenoiden.

Slutar överväxeln att funka helt och hållet är 
det alltså en bra startpunkt att kolla det elektriska. 
Enklaste kontrollen är att lägga i fyrans växel, ha 
tändningen påslagen och sedan slå på överväxelns 
strömbrytare. Hör man ett klickande ljud från 
solenoiden under bilen är det elektriska ok. 
Samtidigt kan man passa på att kolla så att man 
också hör ett klickande ljud från solenoiden om 
man lägger i friläget. I locket på växellådan finns en 
strömbrytare som gör att överväxeln bara funkar på 
fyran och som bryter strömmen till överväxeln när 
fyran läggs ur.

Funkar inte den strömbrytaren kan man ha 
överväxel på alla växlar inklusive backen och att 
backa med överväxeln i kan bli väldigt dyrt eftersom 
det är dyra delar långt inne i överväxeln som ofta går 
sönder då. Funkar allt elektriskt som det ska är nästa 
steg att kolla så att solenoiden är rätt justerad. Hur 
det går till återkommer vi till i slutet av serien.

Till skillnad från en vanlig växellåda utsätts 
lagren i en overdrive för små radiella påkänningar 
vilket gör att de håller länge. När det gäller fel i 
hydraulsystemet brukar de visa sig i att överväxeln 
är trög och långsam i ingreppet, slirar eller hoppar ur. 

8Mät på den axel som går in i överväxeln 
och som också är växellådans utgående 

axel och tillverka en kopia i lämpligt material. På 
sista delen av axeln fi nns det splines men för att 
använda axeln för att linjera upp delarna i över-
växeln behöver bara en bom tillverkas.

9Efter att ha skruvat dit en plåtbit med försänk-
ta skruv och slipat bort den del av skruvskallar-

na som var för höga är axeln färdig att använda.

10Manometer för 20 kronor på 
en marknad, tryckslang till 

en fettspruta för 40 kronor och någ-
ra nipplar för några tior. Mer än så 
behöver inte ingredienserna till en 
tryckmätare kosta.

7  Det är ingen ovanlig syn att kabeln som för-
ser solenoiden med ström är dålig allde-

les innanför gummiskyddet som sitter på so-
lenoiden.
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För att åtgärda det kan man med överväxeln kvar i 
bilen kolla oljenivån, göra rent filtret och kontrollera 
pumpens backventil.

Som ett sista test kan man ansluta en manometer 
i testuttaget på överväxeln och kolla vilket tryck 
pumpen ger, men det brukar ändå bara leda till ett 
konstaterande att överväxeln måste upp på bänken 
och monteras isär. Ofta är det då de O-ringar som 
tätar de olika kolvarna i hydraulsystemet som har 
åldrats och inte längre klarar av att stå emot det höga 
oljetryck som finns i en överväxellåda som måste 
bytas eller att friktionsmaterialet på kopplingskonan 
är utnött. Är O-ringarna slitna så är det inte ovanligt 
att överväxeln funkar bra när oljan i lådan är kall men 
att överväxeln inte längre hänger med när oljan är 
varm och alltså har blivit tunnare.

Ett fel som går att fixa med överväxeln kvar i bilen 
är om kopplingskonan fastnar mot bromsringen 
och inte vill släppa. Då brukar några slag med en 
blyklubba mot bromsringen hjälpa.

Dags för demontering och inspektion
Det är inte särskilt komplicerat att renovera 
en överväxellåda från Laycock men en 
reparationshandbok är nödvändig. Volvos 
handböcker finns till och med på svenska och om 
man söker på Internet går det att hitta manualer. 
Dessutom är reservdelstillgången är god. I England 
finns till exempel Overdrive Repair Services i 
Sheffield (www.overdrive-repairs.co.uk) eller O/D 

Spares i Rugby (www.odspares.com) och båda har 
i stort sett allt man behöver på hyllan. I Sverige har 
CVI Automotive i Hudiksvall (www.cvi-automotive.
se) gott om delar till D- och J-typerna som satt i 
Volvo.  

De specialverktyg som behövs tillverkar man lätt 
själv. Det är nästan nödvändigt att ha tillgång till en 
ingående axel för att linjera upp innehållet i lådan. 
Att få tag på en ingående axel till en A-typ är inte 
så lätt men att plocka en axel till en J-typ från en 
skrotad Volvolåda är ingen match. Till en A-typ är 
det å andra sidan enkelt att tillverka en egen axel. 
Har man ingen extralåda att låna en axel från svarvar 
man till en av en rundstång i trä, plast eller metall 
beroende på vilken sorts svarv man kan låna.

Jag tillverkade en axel av en plaststång som efter 
svarvning såg ut som på bild 8. För att den ska kunna 
användas för att linjera upp delarna i lådan klippte 
jag sedan till en bit plåt i samma bredd som en av 
bommarna på axeln och skruvade dit den med 
försänkta skruv på plastaxeln. Det färdiga resultatet 
kan du se på bild 9. Funkade kanonbra.

Man behöver också en manometer så att man kan 
mäta trycket i lådan. Visserligen kan man provköra 
och konstatera att lådan funkar men det känns bättre 
att veta att trycket i lådan är okej efter renoveringen. 
Manometern ska helst vara vätskefylld annars får 
man lite spattiga visningar och kort livslängd men 
för en hobbymekaniker funkar det bra med ett 
billigt marknadsfynd, så länge som den klarar att visa 

tryck upp till sådär 60 kilo/cm2. Jag har använt en 
manometer kopplad till en bit hydraulsang från en 
smörjspruta och några nipplar för att få ihop det hela 
och det har funkat bra och kostade inte mer än någon 
hundring för hela paketet, se bild 10.

Överkurs om man ska renovera en A-typslåda 
kan vara att bygga en egen avdragare för att 
demontera ackumulatorn. Det går att få ut den 
ur överväxelhuset med hjälp av andra verktyg 
eftersom den bara hålls på plats av en O-ring men 
det kan alltid vara lite skoj och uppfriskande att 
göra några egna specialverktyg så jag tillverkade 
ett sådant också. Det är inte alltid målet som är det 
viktigaste, det kan också vara resan. Med hjälp av 
två rör, där det ena har samma ytterdiameter som 
ackumulatorns innerdiameter och där det andra 
passar precis i det grövre röret och några brickor, en 
O-ring och lite gängstång, bild 11, går det att tillverka 
en sådan avdragare.

Den färdiga avdragaren kan du se på bild 12 
och den fungerar så att när man drar åt muttern 
på gängstången så expanderar O-ringen och hela 
verktyget kläms fast i ackumulatorn som då går 
att dra ut. Slutligen går det åt ett verktyg för att 
montera ihop frihjulsnavet. Det kan funka med 
en gummisnodd men bättre är om man har en bit 
plaströr med ungefär samma innerdiameter som 
ytterdiametern på navet. Jag hittade en stos till ett 
avloppsrör som passade perfekt, men mer om detta 
senare.

11Materialet som går åt för att tillverka en
 avdragare för att dra ut ackumulatorn på 

en A-typ.

12Den färdiga avdragaren. Man pressar in 
O-ringen i ackumulatorn, skruvar åt mut-

tern till höger i bild så att O-ringen kläms ihop 
mellan brickan längst till vänster och det yttre 
röret och expanderar och på så sätt håller fast 
verktyget i ackumulatorn. Sedan är det bara 
att hoppas att ackumulatorn följer med ut när 
man lirkar ut verktyget.

13Överväxelenheten demonterad från 
lådan. Längst fram adapterplattan som 

ser olika ut beroende på vilken låda överväx-
eln ska sitta på, i mitten den del som hydrauli-
ken fi nns i och längst bak den del som rymmer 
planetväxeln och kopplingskonan.

14När adapterplattan är ur vägen kan man se fjädrarna som pressar kopplingskonan mot
ringhjulet vid direktdrift och de två kolvar som lyfter kopplingskonan mot bromsringen 

och låser solhjulet när överväxeln kopplas in. Fjädrarna är av två olika längder så det är bra att 
hålla ordning på var de korta respektive långa satt. På en D- eller J-typ sitter fjädrarna mellan 
pumphuset och kopplingskonan och kommer inte uthoppandes i det här läget.

15Efter att solenoiden är borttagen
 kommer man åt att montera bort locket 

över ackumulatorn.

16Lyft sedan ut fjädern och det distansrör
som omger fjädern. Fjädern styr trycket 

i systemet och bör bytas när overdriven reno-
veras. Det är inte ovanligt att man hittar shims 
mellan fjädern och locket som har lagts dit för 
att öka trycket i systemet.
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H&H’s Auction catalogue for their Buxton Sale in October 
2004 featured quite a few Austin Healey’s including some fairly 
interesting cars, not least the Mk II BT7 previously owned by 
Bruce Reynolds notoriously the brains behind the Great Train 
Robbery back in 1963!
Also listed was the BN2 demonstrator used at the 1955 Earls 

Court Motor Show and AHX11, one of the rare hand-made BN1 
prototypes 
There’s always a fair bit of interest when a few Healey’s go under 

the hammer, its good to check values, who knows, you might even 
grab a bargain and inevitably you bump into one or two faces you 
haven’t seen in a while so it’s a great opportunity to catch up. 
The Pavilion sale room at Buxton is an impressive building 

similar to a giant green-house and once inside having bought the 
obligatory cup of tea we started looking at the cars starting with 
Bruce Reynolds’ car which not surprisingly had been uprated with 
a Ruddspeed triple HD6 conversion – maybe he planned using it 
for his get-away?
……anyway, eventually the sale concluded, all the Healey’s had 

found new owners, values were noted and all the latest trade gossip 
was exchanged.
Back in the office the following week however, I soon realised the 

new owner of AHX11 lived just round the corner from us when he 
called to see if we would look at a “few small outstanding jobs” 
and arrange an MOT test.
Now, I must apologise for a slight diversion here, but, according to 

the Oxford Dictionary an exclamation mark “is used to demonstrate 
“dumfounded astonishment”. I only mention this because my first 
draft of this story contained so many I was worried their emphasis 
would be lost. 
You’ll understand what I mean as you read on, but I have decided to 

use the humble full-stop and let you add your own astonishment!

part oneTold by Steve Norton
AHX11 - the true story

Back at Cape the new owner couldn’t 
have known that I had seen AHX11 on a 
few occasions when it appeared in public 
including a fairly close look when it was 
displayed at a Club day at the Prescott 
Hillclimb track.
It’s a unique car so I took the opportunity 

to have a closer look and it didn’t take long 
to conclude that the standard of work was 
poor, but at this stage I had no idea Cape 
would be trusted with putting it right.
So, with the car transported to our 

workshops you can imagine the reaction I 
got when I suggested we start by removing 
the body panels! 
(final exclamation mark I promise)
I pointed out numerous issues far below 

the standards expected for such an 
important car and eventually he agreed to 
some exploratory investigations, we got as 
far as removing the alloy finishers from the 
b posts.
The pictures illustrate the point far 

better than words and I’m sure you are as 
horrified as we were. Fresh paint applied 
directly over rusty wounds and old screw 
holes this car had clearly been assembled 
and sold with complete disregard for any 
new owner or the preservation of Austin 
Healey history. 
Rather than waste time trying to understand 

the poor workmanship we concluded this 
was most probably the tip of the iceberg but 
before continuing I played devils advocate 
and very tongue-in-cheek suggested why 
not ignore the poor workmanship, bodge 
the last few jobs for the MOT and enter the 
odd show for some red carpet treatment 
now and again?
Remember that this car had already 

appeared at the marques prestigious 50th 
anniversary, at the Gaydon Motor Museum 
and featured in books, so clearly the 

‘prototype tag’ was blinding 
onlookers.
Thankfully the new owner 

appreciated my humour (he 
wasn’t laughing) he also knew 
that Cape International would 
have no part in perpetuating 
the façade, and the choice was 
simple, to restore it correctly.
To his credit this is the 

instruction he gave and the rest 
as they say “is history” and 
makes up the story I’m about 
to tell, a story of the restoration, 
discoveries we made and help 
from other owners that made 
it possible and a guide to the 
differences and evolution that 
resulted in the production 
models we all enjoy today.
AHX11’s provenance was 

undisputable, possibly the 
earliest example of the marque 
in existence, certainly outside 
of the USA and inextricably 
linked to the Healey family, 
driven by Geoff and Margo on 
their ‘working’ honeymoon via 
the 1953 Turin and Frankfurt 
Motor Shows where it appeared 
to launch the car.
Geoff Healey’s book ‘The 

Specials’ clearly identifies the 
car as AHX11, chassis no BN1L 
134370 and engine 1B136788.
Geoff’s list also highlights the 

absence of chassis AHX10 and 
closer inspection of AHX11’s 
body plate clearly shows this 
was destined for AHX10 but 
over-stamped 11. Removing 
this ‘missing’ car results in 19 
pre-production cars not the 20 
often referred to.
It was Donald’s practice to 

apply even greater attention to 
detail for Show cars including 
AHX11 which I’ll cover 
later, but in 2004 outside our 
workshops in Corley the car 
could not be further away from 
being an ambassador for the 
marque.
Restoring production cars 

is something we’ve done 
numerous times but this was 
different so before we went 
further I made contact with 
Blair Harbor in Canada. Blair 
has huge experience of these 
cars having restored AHX12 
and 14 and kindly provided me 
with the list of unique features 
he’d identified from his cars.
AHX11’s show preparation 

included detailing we also found 

Photo: Loretta Askill

AHX10 body tag, over-stamped with 11

After chemical
stripping

When we removed 
the alloy cover

The original chassis before repairs

Plain panels - pressing would come later

Every reference point is double-checked

Saving the original A post with careful repairs

Original chassis plate
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on the BN2 Earls Court Show that we are 
currently restoring and I’m sure as more of 
these cars surface more differences will be 
noted, especially when you appreciate the 
manic activity going on during this period 
at the Cape………………..
Donald’s team included some of the best 

post war technicians which was vital given 
the enormous task they were undertaking. 
Amongst others, Gerry Coker, Roger 
Menadue, Barry Bilbie, Harry Brandish and 
Bob Boardman were creating cars pretty 
much from fresh-air, being constructed 
mainly from flat folded sheet steel simply 
because press tooling for these parts wasn’t 
made yet.
The team were also recording everything, 

feeding the data to BMC’s suppliers 
who were preparing for production at 
Longbridge.
As if this wasn’t enough, Donald needed 

three cars for his promotional tour of the 
USA in March (travelling by sea), his team 
needed four race (special test) cars for the 
Mille Miglia and Le Mans in April whilst 
not forgetting the factory race team was 
still running Nash Healey’s too.
Thankfully things were a little quieter 

back at our Cape in 2004.
Those who have restored an Austin 

Healey will agree that dismantling is pretty 
straight forward, once the trim is removed 
along with the external brightwork, lamps, 
windscreen and bumpers etc a few screws 
and bolts allow the removal of outer 
bodywork and access to the inner structure 
and mechanics.
With the engine and gearbox winched 

clear all that remains is the rolling tub, 
sitting artificially high on its unloaded 
suspension.

Phase 1 – Chassis.
I’ve always felt lucky that this business is 

based in Coventry, a city linked with car 
manufacturing for a century or more. This 

industry has been forced to change with 
the times and whilst many companies no 
longer exist I’m happy to report the skills 
remain. Manufacturing trades essential for 
vehicle and product production are thriving 
and without which our reconstruction 
of AHX11 would simply have been 
impossible.
It was essential that AHX’s dimensions 

and alignment were checked and our 
custom jig was soon put to good use, at the 
same time our most experienced and time-
served welders gave their opinions of the 
construction techniques used at Warwick 
half a century earlier and the best methods 
for accurately duplicating them.
Although evidence of poor workmanship 

was clear to see I was pleased that many of 
the differences listed by Blair had not been 
compromised and we were able to identify 
areas in need of sympathetic repair and 
reconstruction.
Our main concern however was the rear of 

the chassis, the rear inner bodywork was 
from a later car and had been grafted on 
using crude angle fillets but once removed 
it was a relief to see the chassis was original 
and repairable.
There were many examples of the poorest 

work imaginable but the one that sticks in 
my mind is the thin sheet steel wrapped 
around the outriggers fixed in place with 
silicon sealant. I kept the part to help in 
conversations with customers who need 
proof of just how bad some of these cars 
can be, even when they appear to be okay.
As you’ll see from the pictures we ended 

up saving virtually all of the original 
chassis, new work included replacing the 
front cross member, an engine mounting 
and repairing areas around the rear shocker 
mounts. The front of the inner body 
structure was original and in good shape, 
the A posts needed some repairs low down 
along with the sills and main floors. (these 
had a smaller 100 design pressing which 

we made patterns to duplicate). We would 
reconstruct the complete rear superstructure 
together with new B posts.
With the individual panels hand made we 

temporarily assembled them to allow us 
to hang the unique alloy doors, make final 
adjustments before permanent attachment.
Anyone whose built a Healey from scratch 

will understand that its only at this stage that 
the car starts to resemble a motor vehicle, 
I think most wives or partners have lost 
faith well before now, unconvinced that 
this strange arrangement of steel shapes 
will ever resemble Gerry Coker’s original 
work of art.

Phase 2 – Outer Panels
At this stage it’s vital that the inner 

panels are correctly assembled as any 
discrepancies will be exaggerated when 
the outer panels are fitted. A degree out 
when setting the A posts and the doors 
will swing too high or too low, this will 
impact the wings and the swage line will 
be impossible to align.
Rear wings are tricky, not only where they 

meet the door must they create a superb 
shut line, they must also adjoin the boot 
floor and position the wheelarch concentric 
to the centre-line of the axle.
The front wings allow slightly more 

freedom but wing beading lines between 
wing and shroud are critical and attachments 
to the sills depend on the accuracy of earlier 
chassis work. Creating exact circles for 
head and side-lamps that are also perfectly 
aligned across the front of the vehicle takes 
hours and this particular area was made 
even more difficult as these cars do not use 
beading between the vertical joint of wing 
and shroud.
We managed to salvage the front and rear 

shrouds and the bonnet but the previously 
replaced wings had been made incorrectly 
and fitted so badly we had to make new 
ones from our tooling. Thankfully careful 

repairs saved the original and unique 
alloy skinned doors and original bootlid. 
Looking inside the bootlid you can clearly 
see where the original holes and raised 
area for the handle had been filled-in. An 
earlier owner of the car mentioned that the 
bootlid had become separated from the 
car, thankfully it was tracked down and re-
united with the car some years later.
Before the body unit could be signed off we 

needed to install the brightwork, including 
anything that might dictate some re-
working to panels. We had earlier realised 
that the hand made brass wing flashes 
were deeper than the standard mazak parts 
which explained why the original doors 
had a deeper swage line something we 
continued during the manufacture of the 
new aluminium wings.
The final change was made almost by 

accident. I had looked at so many pictures 
during this project that I must have become 

blind to some features. Photos of the 
prototypes are often of the special test cars 
in books such as ‘The Handsome Brute’ by 
Chris Harvey but it was looking at the shot 
of NOJ391 on page 67 of Bill Piggott’s 
book ‘Austin Healey 100 in detail’ that I 
realised the area around the rear lights was 
also different.
The rear end of AHX11 had needed the 

most care so it wasn’t surprising to realise 
the rear shroud had been affected but I 
simply hadn’t appreciated the differences. 
When you look at the rear of KWD 947, 
the very first Healey 100, you’ll see what 
I mean.
With this last minute revision completed 

we had a rare opportunity to capture some 
evocative images of the car before it was 
painted and we even connected the lights 
to add to the atmosphere.

To be continiued in Enthusiasten 125.

Photo: Loretta Askill
Main floor had unique ”100” design

Temporary fix before welding

Butt-welded chassis rails - no raised seam



G a l l e r i
Per Schoerner sträcker ut på Malmby 2011
Foto: Tommy Lyngborn
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Så var det redan februari. Det börjar 
bli hög tid att plotta in i kalendern 
vilka helger under sommarhalvåret 

som man vill/måste vara hemma! De an-
dra ligger vidöppna för racing. Eller i vart 
fall är möjligheten, eller risken om man 
hellre vill se det så, stor att det blir så. 
MAN KAN RACA HUR MYCKET SOM 
HELST, OM MAN VILL. 

Och bilen då, är den färdig? Det som inte 
är klart sista februari brukar leda till för-
senad säsongstart, så mycket har man lärt 
sig. Igår kom i alla fall licenserna, inklu-
sive den internationella som kostar skjor-
tan och dessutom kräver årlig läkarun-
dersökning. Men var är den nya overallen 
som jag beställde före jul? Nina tyckte den 
andra såg litet sjaskig ut. Har de inte fått 
beställningen? Bäst att ringa imorgon och 
kontrollera. Hur den ser ut? Lika som den 
gamla förstås – den klassiska ljusblå femti-
talsoverallen fast 3-lagers, men något bre-
dare över axelpartiet(!) än min gamla. En 
sån som Stirling Moss, Richard Attwood 
och grabbarna har på Goodwood.  Även 
om jag aldrig kommer dit så har jag i alla 
fall overallen!

Det svåra är att välja vilka tävlingar jag 
skall köra. Hardship säger någon. Men det 
är det ju inte, utan snarare vad jag kallar 
ett positivt problem. Tiden räcker liksom 
inte till. Och inte en del annat heller. Ninas 
tålamod är fantastiskt men någon stans går 
också hennes gräns. Förra året började jag 
på Brands Hatch i början av april. Då hade 
jag passerat gränsen! Anders Lotsengård 
och jag hade istället en fantastisk vårhelg 
på denna legendariska och mycket vackra 

bana i + 20 grader. Plus en trevlig kväll på 
färjan över till Harwich. 

I år har jag sökt Le Mans Classic igen 
som går en vecka in i juli. Det körs bara 
vart annat år och 2010 lyckades jag kom-
ma med som reserv. Har förstås inte fått 
besked än men inga nyheter är goda nyhe-
ter. En gång i månaden träffas kommittén 
som bestämmer. Kommer jag med utgår 
SSM på Knutstorp som går samtidigt i år. 
Le Mans är prioritet ett. Hur skulle det inte 
kunna vara det.

Prioritet två är RAC Woodcote Trophy. 
Passar en 100 eftersom inga bilar får vara 
yngre än 1955.  Första racet i Woodcote 
Trophy går i år den 5:e maj på Donington 

i England. Andra racet går bara tre veckor se-
nare på Brands Hatch Grand Prix bana. Och 
det tredje går på Silverstone den 20:e juli i 
samband med Silverstone Classic. Min 
ambition är att köra alla tre. Eftersom bi-
len redan är där blir det Ryan Air för en 
femhundring eller så. Det får man ju inte 
en halv tank till folkan för numer! Tyvärr 
ryker då RHK på Anderstorp för det blir 
både för dyrt och tar för lång tid att släpa 
hela ekipaget fram och tillbaka. Så där 
får det bli GT i depån istället. Det lutar 
åt att Gelleråsen helgen före midsommar 
blir min premiär här hemma i år. Där har 
jag också min andra plats att försvara från 
förra året. Och dit kan man enklare locka 

Nisses Racingplaner 2012
Text och bildanskaffning: Nils-Fredrik Nyblæus

barn och barnbarn. Vilhelm tre år då, sade 
för två år sedan efter en femteplacering;  
”morfar, morfar, du måste köra mycket 
fortare förstår du”. Ur barnamun och fyl-
lehund får man höra sanningen heter det 
ju. Han hade naturligtvis rätt. Fjärde och 
sista racet i Woodcote Trophy serien är på 
SPA i Belgien den 22:a september. Den är 
också given. Och dessförinnan kommer 
RHK på Kinnekulle Ring den 18:e augusti. 
Det skall bli kul! Premiär för mig där i ra-
cingsammanhang.

Nu börjar det bli svårare. I år i England 
har man bildat en ny racing klubb som 

heter Fifties Sports 
Car Racing Club 
(FISCAR). Passar 
förstås också en 100 
mycket bra. Jag blev 
tillfrågad om jag ville 
vara med och grunda 
klubben sk founding 
member. Det gick ju 
inte att tacka nej till. 
Så nu är jag medlem 
i tretton bilklubbar. 
Ingen ända på galen-
skapen. Kostade 20 
pund (!) och på två 
veckor fick man 60 
founding members 
från hela Europa men 
framför allt från UK. 
FISCAR-racen körs på 
Donington den 8:e april 
(Påskdagen – gränsen 
passerad!), Brands 
Hatch den 6:e maj 
(det går att ta sig ner 
på lördag kväll från 
Donington!), Silver-
stone 23:e juni (Mid-
sommar men racade 
förra midsommar på 
Dijon i Frankrike så 
det verkar ligga på 
rätt sida om gränsen), 
Silverstone igen den 
11:e augusti (sam-
tidigt som Oldtimer 
Grand Prix på Nur-
burgring), Thruxton 
8:e september (samti-
digt som Falkenberg!) 
och Castle Combe 
Autumn Classic den 
6:e oktober. Den sist-
nämnda skall jag köra 
för då går också sam-
tidigt det enda racet i 
England i år för Big 
Healeys bara, upp-
delat på 100/4, 100S 
och 3000. Annars är 
ju Healey Champion-

ship i England nedlagt from i år pga för få 
startande.  Många kör i ”Europa” istället 
som de säger i detta land, som ju också lig-
ger i Europa. De menar förstås fastlandet.

Sedan finns det ytterligare en serie för bi-
lar från 50- och 60-talet med max 2,7 liters 
motorer som heter Equipe GTS. Har kört 
åtminstone något race med dem varje år 
de senaste tre. Equipe GTS omorganiseras 
i år och körs nu tillsammans med Aston 
Martin Owners Club (AMOC), som körde 
med Healey Championship för två år se-
dan. AMOC har nu bildat en egen racing 
club, Aston Martin Club Racing (AMCR). 

Donnington Festival 2011. Omgiven av ädla(re) engelsmän. Foto: John Retter.

Leder klungan på SPA - den andra är väl bäst att tillägga - någon kanske var där.
Foto: John Retter

De hade tidigare en trevlig serie som hette 
50-ies Intermarque men som jag tror är 
nedlagd. Alltid något! Equipe GTS kör 7 
tävlingar i England på ytterligare andra ti-
der. Utom att racen på Silverstone den 11 
augusti och Castle Combe den 6:e oktober 
sammanfaller med FISCAR som samman-
faller med ……….. Har ni svårt att hänga 
med? Jag också!

Sedan finns det ytterligare en ny serie som 
heter Ecurie GTS …………………………

Bilen - hur går det med bilen? Är den 
färdig? Jajamensan.  I alla fall nästan. Den 
är hos Jeremy Welch. Växellådan är urlyft 
och kontrollerad. Bara småfix. Overdri-
ven är dock ombyggd till en 22% som ger 
bättre drag eftersom varvtalet inte faller 
lika mycket. Motorn går fortfarande som 
en klocka. Håller tummarna. Bara jag kan 
ge f-n i att slå av bensinpumparna under 
racet! Eller vad säger du Larsson i bibel-
bältet?

Det stora i år är bytet av störtbågen. För 
tre år sedan fick jag anmärkning i besikt-
ningen att bågen var litet för låg. Den mås-
te vara minst 5 cm över hjälmen.

Rekommendationen var att svetsa på en 
liten extra båge just över huvudet på den 
befintliga. Det ser man ju ofta på andra bå-
gar också. Från och med i år är reglerna 
ändrade; en sådan påsvetsad båge på hu-
vud bågen är nu mer inte tillåten. Typiskt! 

Så; ny båge måste till.  Jag har valt en 
båge som har en fast loop vid föraren och 
en monteringsbar på passagerarsidan. Det 
minskar luftmotståndet betydligt, och san-
nolikt också vikten, delvis beroende på 
materialet. Vi har valt en godkänd krom-
molybden legering. Och vem vet, kanske 
vill man köra Mille Miglia någon gång med 
en co-driver? Bågen är testad live genom 
att Jeremy Welch voltade på Goodwood i 
hög fart i en 100S med samma typ av båge 
för ett par år sedan. Han blev åkandes upp 
och ner under en längre sträcka och allting 
höll! Bågen är dyr men säkerheten skall 
man inte snåla på!

Fyra nya fälgar är beställda och sedan 
länge lackerade i OEW. Ekrarna har ju en 
tendens att gå av under hårdare körning 
och efter sju ekerbyten på en fälg byter jag 
fälgen. Stolen byttes förra året men bältena 
går ut i år och måste därför bytas. Eftersom 
jag kör med HANS skydd måste jag ha 
HANS anpassade bälten, vilket de gamla 
inte var och vilket är krav from i år.

Hoppas vi ses på racerbanorna någon 
gång under 2012. Tveka inte att hälsa på så 
bjuder vi på något gott!

/Nisse

Ps. Första testkörningen gör vi på Do-
nington den 8:e mars. Gränspolisen är 
ännu inte informerad..

En liten Porche får se sig passerad. Foto: John Retter.

I början hade jag bara halva inne hos Dennis Welch.

Jeremy Welch inspekterar den gamla bågen av amerikansk typ.
Healey Endurance Car i bakgrunden.
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Jag har aldrig varit närmare målet, 
att få möjlighet att köra en racing-
konverterad BTZ 028 på en racer-
bana, än nu. Processen att bygga 
en racerbil var för mej lite okänt när 
jag gav mej in på detta äventyr men 
med entusiasm och tålamod går det 
mesta att lösa.

Chassit - Bilens kropp 
Själva monteringen är väl som vanligt 

det man ser fram emot efter att alla mo-
difieringar är gjorda, nya komponenter är 
hemma och lackeringen är färdig. Fjäder-
paketen och stötdämparna bedömdes som 
fräscha och har inte bytts ut, däremot har 
de båda Front Stub Axel ersatts av nya i 
högre kvalitet och ett nytt 7/8” Anti Roll 
Bar Kit monterats . 
Frambromsarna är standard som har kom-
pletterats med Competiton bromsbackar, 
däremot är trumbromsarna bak ersatta med 

Vägen börjar ta slut och jag kan skönja 
målet

homologiserade skivbromsar enligt regle-
mentet. Kommenteras bör att det är som 
vanligt när man köper delar från England, 
skivbromsarna var inte bara att smäcka 
dit som på tyska bilar utan det måste till 
justeringar samtidigt som bromskitet inte 
är komplett utan man måste bygga egna 
arrangemang för bl. a handbromsfunktio-
nen. Bromssystemet kompletterades med 
en dubbelkrets huvudbromscylinder samt 
en reduceringsventil på bakre kretsen is-

tället för bromsvåg. Samma bedrövliga 
passform gällde även luftintaget i alumi-
nium som beställts från de Brittiska Öarna, 
Bengt fick göra ett helt nytt intag och det 

Text och bilder: PG Johansson, Anders Schildt och Bengt Larsson

Del 3

andra returnerades till engelsmännen. 
Det är inte krav på delbar rattstång men 
av säkerhetsskäl och starka rekommen-
dationer har vi monterat en samt placerat 

bränsleröret och elkabel i en skena ge-
nom sittbrunnen. Andra säkerhetsdetaljer 
är den naturliga bågen som är på plats, 
reglementsenlig bränsletank är monterad 
samt både yttre och inre huvudströmbry-
tare, yttre lås för både huv bagageluckan 
är ett skall-krav i Appendix K och sitter på 
plats.

Motorn – Bilens hjärta och Drivlina 
– Bilens pulsåder
Motorn som preparerats av Anders Schildt 
och som presenterades i föregående repor-
tage är på plats, nylackerad och proper, det 
skall bli intressant och se vad den levere-
rar. Kylaren är original med nytt cellpaket 
som kommer från vår andra Healey. 
Ny solfjäderskoppling med race lamell och 
kullagrat urtrampningslager har inhandlats 
och sammanbinder den tidigare uppgrade-
rade växellådan med rakskurna drev som 
fått ny växelspak. Ny Propshaft- high de-
flection sitter i drivlinan och har kopplats 
på differentialen med annan utväxling och 
en ordentlig Limited Slip Differential. Sist 
men inte minst bakaxeln som blivit utrus-
tad med nya drivaxlar i högre kvalitet.

De sista momenten
Bilen är nu på hjul i Anders garage i Skåne 
och väntar på de återstående komplette-
ringarna. Gasreglage skall på plats, ljud-
dämpare som Anders utvecklat skall jus-
teras in, framvagnen skall ställas in samt 
racingstolen, säkerhetsbältet och ratten 
skall anpassas till föraren.
Sist en besiktning av bilen för ett HTP, 
Historical Technical Passport som utfärdas 
av Svenska Bilsportförbundet.

Shake Down
För mej betyder det skaka ner och det är 
väl precis vad det är fast för de mera initie-
rade racerputtarna innebär det testkörning 
med justeringar och kompletteringar för att 
finna en optimal Set Up för racing. Detta 
kommer att göras före racingsäsongen för-
modligen på Knutstorps Ring när våren 
har kommit.
Den personliga utrustningen är på plats 
med underställ, overall, skor, handskar och 
hjälm. Detta kanske måste uppdateras ef-
tersom det ryktas om att Hanskrage kom-
mer att bli obligatoriskt.

Målet
Det självklara målet är att bilen skall vara 
klar tills racingsäsongen börjar och främst 
då RHK- serien som jag inriktar mig på. 
Första loppet är på Scandinavium Race-
way i Anderstorp 19 - 20 maj. 
Support behövs av många Healeyklubbs-
medlemmar.
Vi ses i depån!    
/PGKrängningshämmaren och dess infästningar är uppgraderade

De bakre trumbromsarna är ersatta med 
homologiserade skivbromsar enligt reglementet

Trippelwebrar på väg att monteras

Racingtank och bränsle-
pump i bakluckan

Förarmiljön
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The Healey Museum recently added a 
very unique book to her collection. It 
was presented as a farewell gift to Mar-

cus Chambers by drivers and colleagues from 
the BMC competitions department.  The do-
cument is of great historical value and brings 
back memories of the glory years of the Austin 
Healey. 

Marcus Chambers was the founder of the 
BMC competition Department in the 1950s 
and 1960s . His name is inextricably linked to 
the victories of the Austin Healey in the racing 
and rallying. He possessed great organizatio-
nal qualities, technical insights and made stars 
of young female drivers like Nancy Mitchell 
(MGA) and Pat Moss (AH), the sister of Stir-
ling Moss.

As the first team manager of BMC, Cham-
bers had an almost free hand to attract the most 
promising talent. It was also Chambers who 
offered the Morley brothers in 1959 an Austin 
Healey to compete in international rallies like 
Monte Carlo, Coupes des Alpes, Liège-Rome-
Liège …. the rest of the story is well known. 

Marcus Chambers was the creator of Ecu-
rie Safety Fast and wrote two books about his 
experiences: Seven Year Twitch (1962) and 
Works Wonders (1995).  Interesting to men-
tion is that the level of compensation for the 
drivers and navigators in those days was rather 
limited. BMC paid only 25 British pounds per 
event plus expenses …. but of course, that was 
not their prime motivating factor. Within the 
team there was an excellent and comradely 
atmosphere.  Most team members used nick-
names. On one of the photographs we read: To 
the Manager (Chambers), from the ”Boxer” 
(Erik Carlsson) and his ”Moll” (Pat Moss). 

And elsewhere Jack Sears (known as Gent-
leman Jack by the mechanics) wrote:  “I hope 
my efforts at BMC helped to tame the hairy 
monster! “ providing an  accurate description 
of the incredible horsepower of the Works 
Healey 3000’s in those days.

Marcus Chambers served as team manager 
from 1955 until 1961.  At his farewell party 
he was given the unique book with photos, 
memories, signatures and personal words of 
appreciation from people including Donald 
and Erle Morley, Pat Moss, Ann and Tommy 
Wisdom, Donald Healey, Leonard Lord, John 
Gott, John Sprinzel, Peter Garnier and his suc-
cessor Stuart Turner. The Healey Museum re-
ceived the book on loan from Hugh Chambers, 
the son of Marcus Chambers who deceased in 
2009. Together with other unique memorabi-
lia like a wooden cabinet of Donald Healey in 
which he displayed his personal race and rally 
trophies and the typewriter that belonged to  
Geoffrey Healey it will be exhibited at the Hea-
ley Museum that will open up her doors to the 
public next year in the Netherlands. For more 
information visit www.healeymuseum.nl.

Unique book to be displayed in Healey Museum

Text and pictures from

Peter (Bear) Riley and Tony Ambrose (right) at the end of the Cou-
pes the Alpes in 1961. The photos in the book are described with 
personal words of thanks to Marcus

Rev. Rupert Jones (nicknamed the Bishop) took part in rallies with John 
Gott such as the Liège-Rome-Liège rally

Erik Carlsson (Boxer) who later on achieved 

many victories with Saab, Pat Moss (Moll)  and 

Marcus Chambers

In January of 1955 the BMC Compe-
titions Department was founded. Prior 
to WWII it was closed down by Lord 

Nuffield (William Morris) and Lord Her-
bert Austin who jointly agreed not to com-
pete with each other in motor sport. From 
1952 onwards Austin, Morris, Riley, and 
MG (Wolseley was not a brand with a spor-
ty image) had all become part of the same 
corporation. By that time Austin actively 
participated in the rally sport while MG 
mainly focused on record attempts and race 
tracks. It was the addition of the (Austin) 
Healey to the BMC delivery program that 
made coordination necessary. John Thorn-
ley from MG Car Company in Abingdon 
was asked to inject new life into the de-
partment. Initially a committee was esta-
blished that needed to decide which BMC 
vehicles (incl. Austin Healey’s) would be 
deployed in races and rallies as well as 
how to better support private owners and 
teams. One of the outcomes was that the 
race activities of the Donald Healey Motor 
Company were going to be hosted in the 
experimental workshop in Longbridge and 
all other brands and activity would be con-
centrated in Abingdon.

When Marcus Chambers took over the 
helmet in 1955, 3 MG Magnette’s and 3 
Austin A90’s had already been enrolled to 
compete in the Monte Carlo Rallye from 
1956. In a memo from Chambers we read: 
“Our competitions record has been mostly 
concerned with Austin and MG. As time 

goes by, it may be necessary to introduce 
other makes and types into the program. 
Drivers should therefore be prepared to 
identify themselves with BMC rather than 
an individual make”.  

Already some standards were applied 
for drivers and navigators: ”members of 
the factory team must realize that they 
represent their country, brand and them-
selves (in that order) and that they should 
publicly behave themselves as such”. The 
Moss family seemed to have been natural-
ly aware of these kinds of policies. It is a 
well-known fact that both Stirling and Pat 
Moss never refused to have their pictures 
being taken, and always provided  inter-
views or signatures, no matter how tired 
they were. In Chambers’ book we read: 
”I saw Pat and Ann (Wisdom) put a few 
hundred signatures at the end of the rally 
Liège-Rome-Liège in 1960 ... and that af-
ter 4 days of intensive driving”. Also in re-
gards to talking with the press certain rules 
applied: “It is the duty of a Works driver to 
protect the good name of the factory. If he 
is not satisfied with the car, any statement 
made, must be guarded as possible. Opini-
ons should not be aired in public”.

Some of us may think that Chambers had 
a dream job as head of the competitions 
department….unfortunately internal poli-
tical and budgetary discussions absorbed 
a significant part of his time. Once Geoff 
Healey spoke the wise words: ”The life 
of the team chef is not easy. If he is very 

from the archives of the healey museum 

 

successful, a large sum of money is used 
to make the public aware of the results. 
His personal efforts and those of the team 
then suddenly seem less important. Some 
advertising people are so adept at building 
a reputation that senior management beco-
mes convinced that their products are so 
superior that a competition program is no 
longer needed. Success is therefore some-
times more dangerous than disappointing 
results ”.

On the other hand, the fee for the drivers 
was still relatively low. From documents 
in the archives of the Healey Museum, we 
learn that in 1962 the relatively modest 
amount of 50 English pounds per event 
was paid to the drivers. In addition, drivers 
and navigators received an allowance for 
expenses in the range of 6 and 9 pounds 
per day. Furthermore the winners collec-
ted prize money and bonuses from parts 
manufacturers such as Dunlop, Castrol, 
Champion, Ferodo, etc. These amounts 
varied between 10 and 40 pounds. From 
the prize money and bonuses BMC auto-
matically deducted 10% that went to the 
mechanics.  

The Healey Museum has a large col-
lection of memorabilia and historic docu-
ments amongst which many trophies from 
victories of the well known Healey drivers 
like the Morley Brothers and Pat Moss. 
The museum plans to opens her doors so-
metime mid 2012.

After taking a quick shower, the Morley Brothers posed together with 
the BMC mechanics with XJB 876. In the 1961 Coupes des Alpes the 
team achieved 1st place in class and 1st the overall standings. The im-
pressive cup on the bonnet will be exhibited in the  Healey Museum.

The BMC Competions Department workshop in Abingdon. An Austin 
Healey 3000 is being prepared with 4 more Healey’s in the background. 
Notice the covered numbers on the doors the Mini’s.

Text and pictures from
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0703-933349  033-137906
magnuskarlsson@bornet.net

Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

Borås Motor Corporation AB
www.concourshealeys.com

Renoveringar och reparationer. Vi utför kvalitetsarbeten på engelska sportagnar. Allt från 
oljebyte till helrenovering. Renoverar du själv? Tag vår hjälp med speciellt komplicerade delar. Vi 

bygger standard och raceöverväxlar som provkörs i provbänk, utför profes-
sionella förgasarrenoveringar, byter och brotschar kingpinbussningar, 
monterar inredningar och suffletter, renoverar och balanserar motorer, 
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.  

Brand New...
Steering Boxes

Safety column type

Non-adjustable
steering 
wheel
type

Adjustable steering 
wheel type

Constant clearance worm

£1295-00 + VAT Standard Column
£1495-00 + VAT Safety Column

For more information about the brand new Austin Healey 
Steering Boxes or to place an order please call +44(0)1543 472244

All new Steering Boxes for Austin Healeys, made 
from new drawings to an exacting standard. 

Over many years we have rebuilt literally hundreds of 
Healey Steering Boxes and the root of most problems 
originates with the casing, which is often a less than perfect piece 
of engineering.

We have produced new CAD drawings and brand new casings based 

and worm design can be.

The new columns are available as:

Introduktionskurs vid Linköpings Motorstadion lördagen den 14 april 2012.

Svenska Bilsportförbundet SBF:s  instruktör Kenneth ”Kåge” Gustafsson lär oss de teoretiska grunderna du behöver ha för att köra 
säkert på en motorbana. På kursen går ”Kåge” igenom den kurvtagningsteknik, som du behöver ha för att praktiskt börja förarträ-
ningen på banan.
Peter Gustafson från Octagon Sports Car visar vad man kan göra för att få bilen att gå bättre vid bankörning, såsom vägegenskaper 
och trimning. Peter kommer också att berätta om hur det är att köra bantävling med en MGB som först var på 160 hk, därefter med 
en Rover V8-motor som är på 405 hk.  
Kursen genomförs i samverkan med engelska sportbilsklubbar. Kursen är gratis förutom att man betalar 40 kronor för kaffe och 
smörgås. Kursen startar kl. 10.00 och avslutas kl. 15.00.
Har du en sportbil som du vill prova på en motorbana, så får du en bra introduktion på kursen. Anmäl dig nu, dock senast den 4 
april.

Bankörning vid Linköpings Motorstadion lördagen den 2 juni 2012.

Att få känna sin sportbils egenskaper och begränsningar på en motorbana gör att man blir en bättre och säkrare förare.
Vi kommer att dela upp förarna i tre grupper för att varje förare ska kunna köra i sin egen takt och känna sig säker på banan. 
Grupp A: debutanter, grupp B: tidigare erfarenhet samt grupp C: vana förare. 
Vi kör under ledning av Svenska Bilsportförbundets, SBF:s, instruktör Kenneth ”Kåge” Gustafsson. 
Hjälm krävs, tunna greppvänliga handskar, lämpliga skor och täckt klädsel.
Mellan kl. 09.00 - 10.00 startar vi med besiktning och information om hur bankörningen kommer att genomföras under dagen.  
Mellan kl. 10.00 - 17.00 bankörning. 
Kostnaden per bil är max 900 kronor för förare som har SBF banlicens. För förare som inte har licens tillkommer SBF-licens ”Enkel” 
som kostar 150 kronor. Deltagarkostnaden beror på antalet deltagare.  Anmäl dig nu, dock senast den 21 maj.
Vi kommer senare under året att samordna en gemensam anmälan för förare som vill gå en licenskurs. Licenskursen arrangeras av 
Östergötlands Bilsportförbund där Kenneth ”Kåge” Gustafsson är en av instruktörerna. Genomgången kurs ger förare möjligheter 
att ta ut en licens från SBF, om man är medlem i en SBF-ansluten bilsportklubb.
Aktiviteterna genomförs vid Linköpings Motorstadion Sviesta, ca 5 km öster om Linköping utmed väg 35 mot Västervik. 

För mer information och anmälan kontakta:
Gert Assermark 0151/10114
mg-med-fart@mgcc.se

Bankörning säsongen 2012

Detta är ett arrangemang av M.G. med fart.

Nedanstående aktiviteter är öppna för våra 
medlemmar under 2012.

Anmälan: Peter Bäckström 0705-76 50 58 eller 
southsection@healeysweden.com 

8/4 Garagemöte hos Austin Healey Racing/Sideways i Bjärred
21/4 Öppet Hus på British Sports Car Centre, Trä kl 10
29/4 Vårrally UBCC, Kopparhatten Ljungbyhed
13/5 Sofiero Classic
17/5 Jakriborg Prix RHK, Burlöv
26/5 Öppet Hus på English Car Care, Löddeköpinge kl 10
5/6 Brittisk Kraftsamling UBCC på Vikingatider, Hög kl 16
17/6 Ljuva 50-tal, Skånska Järnvägar i Brösarp kl 10
30/6 Nostalgia Festival 30/6-1/7, Ronneby
7/7 Svenskt Sportvagnsmeeting 6-8/7, Ring Knutstorp
7/7 Rally vid Svenskt Sportvagnsmeeting, MSCC
4-5/8 Copenhagen Grand Prix, Danmark
5/8 Skanör-Falsterbo Gran Turismo Show
2/9 Brittiska Klubbkampen UBCC i Skåne

 
15/3  Pubkväll på Black & Brown Inn, Hornsgatan 50
11/4  Pubkväll på Black & Brown Inn, Hornsgatan 50 
14/4  Bankörningsteori i Linköping (Gert Assermark) 
5/5  Engelska klubbar på Taxinge slott (Auto Stable) 
12/5  Vårmönstring med Hundkojeklubben
2/6  Bankörning Svistabanan (Gert Assermark) 
3/6  Classic sport Cars,Torvalla IP 
3/6  Gärdesloppet  
8 - 10/6  Årsmöte, Mariannelund 
9/6  Classic Motor Festival, Ånnaboda 
30/6  Historisk Racing & Sportvagns Meeting Banracing 
  och Bilutställning - Tierp arena 
1/8  Engelska bilar i Nyköpings hamn (Nisse Nyblaeus) 
18/8  BSCM 
1-2 /9  En Dag på Strippen och Bilutställning en dag med 
  sportbilar från begynnelsen till dagens modeller
  - Tierp Arena 
16/9  Treklubbsträffen med MG- och TR-klubben 

KALENDARIUM FÖR AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN
-EAST SECTION-

KALENDARIUM FÖR AUSTIN HEALEY CLUB OF SWEDEN
-SOUTH SECTION-

Närmare information: Lasse Johanson 0722-526655
eastsection@healeysweden.com
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www.verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50HANDLA

ONLIN
E

Öppettider i butik
Måndag-fredag 08.00-18.00
Lördagar  09.00-15.00
Söndagar (stängt i juli) 11.00-15.00

Kontaktuppgifter
Butikstelefon 033-15 72 75
Ordertelefon  033-20 26 50
Orderfax  033-26 39 90

Butiksadress Källbäcksrydsgatan 1, 507 42 BORÅS

Med reservation för prisförändringar och feltryck

698:-
Art.nr 77877

Poleringsmaskin 
400-2800 rPm

326:-
Art.nr 63248

Ultraglozz 
sUPerPolish 500 ml

Gängsats 45 delar. Förpackat i kraftig
plåtväska. Stål i tungstenkvalité.
Både tappar och snitt.

gängverktygsatser
(tUmsats)

En mycket gedigen 
maskin som passar 
industri, verkstad 
och hobbyproffs.

Fräsmaskin zX7025

NU ENDAST!

Så låNgT lAgrET räckEr!
ArT.Nr 76538

8.900:-
SpArA 2.000:-

879:-
Art.nr 70189

PlåtstiFtssats CleCo
Clecos används vid fixering av plåt vid 
överfallssvetsning. 26 delar

498:-
Art.nr 85137

FÖlJanDe artiklar ingår
1 71826 Verktygsväska Keter Work Mate 327:-
2 50565 Karosseritenn, 20x5x450 mm, 3 st. 56:-
3 75254 Bera-Fix pasta, 0,5 kg 215:-
4 72759 Träspattel, 20 mm 69:-
5 72758 Träspattel, 50 mm 88:-
6 73799 Halvmask Basic Pack SR90-2 506:-
7 73262	 Handtag	till	karosserifil	 336:-
8 73261	 Karosserifil	Z2,	350	mm	 328:-
9 73263	 Karosserifil	Z2,	350	mm	 346:-
10 73286 Monteringshandske, get stl 10 22:-
11 59043 Skurduk 500x600 mm 10:-

1

2

3 45

6

7

89

10

11

tennsPaCklingset Pro

2.415:-
Art.nr 75819

Prisvärd polermaskin med rätt varvtal för poler-
ing av båtar och bilar. Lätt och smidig maskin, 
Prisvärd polermaskin med rätt varvtal för polering 
av båtar och bilar. Lätt och smidig, väger endast 
2,4 kg.

99:-
SE prISET!

ArT.Nr 854445.535:-
Art.nr 81851

Med inverterteknikens hjälp har denna plasmaskärare 
kunnat göras lätt och med smidig handbrännare. IP23 
klassad och 1-fas anslutning, gör den användbar i tuffa 
utemiljöer vid skärning i tunnare gods, plåt, rostfritt 
koppar och aluminium. HF tändning garanterar säkra 
starter och bra snittkvalitet. Levereras med plasma-
brännare 4 m samt 3 m återledarkabel.

Kan användas mot mobila
elverk. Idealisk för all form av
tunnplåtskärning. Inbyggt
överbelastningsskydd.
Inbyggd trycklufts-
regulator. Robust kabinett
i ABS plast.

Plasma inverter 30a rÖD arbetsPall 
meD hJUl

KOMPLETT
VERKTYGS-

VAGN

INNEhållEr: 256 DElAr
+ vErkTygSkrokAr!

ArT.Nr 87933

9.999:-

756:-
Art.nr 68203

CylinDermätare

38.500:-art.nr 81934

saXlyFt
Kapacitet: 3 t, Lyfthöjd: 1800, Längd: 1550-1950 mm,
Totalhöjd: 2150 mm, Vikt: 850 kg

samtliga priser

inkl. moms!

3000 m² butik i Borås

Sigge Hammarnäs var på marknad i hemstaden Jönköping och sprang där på en verkstadshandbok för Austin-bilar gällande 
från 1953 -59. Pärmen är utgiven av Hans Osterman AB och är på svenska och innehåller en hel del  Healey och annat 
smått och gott, bl.a. ett antal servicemeddelanden. Där finns bl a servicemeddelande nr. 34 gr3 från sept. 1956 gällande 
tändinställning alla Austin-modeller, lite kuriosa med ett u-rör.
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Väl inne i Clas verkstad/museum/
hobbyrum, välj efter behag, ser 
man säkert ut som en fiollåda i 

ansiktet. Clas själv kallar lokalen för sin 
”drömfabrik”. Två Big healeys, varav en 
BN7, tvåsitsig, ovanlig modell med drag-
krok (!) och en tidig BT7:a med sideshift 
möter oss i entrén. Vidare har Clas tre 
Spritegrodor, en Jaguar E-type hittad på en 
skrot i USA, etc. 

På vinden har Clas’ son en samling 
trampbilar, bara den värd en artikel.  Allt 
går inte att räkna upp. Vi får återkomma 
till drömfabriken i ett annat sammanhang. 
Man undrar om Clas själv vet vad han har 
och var han har allt. Efter att ha träffat Clas 
en stund, kan jag säga att han vet såväl vad 
som var.

Båten, en Healey 75 hittade Clas i Gö-
teborg. Ägaren, en fiskhandlare, visste 
knappt att det var en Healeybåt han hade. 
Än mindre kunde han förstå att sportbil-
sentusiaster intresserade sig för båtar. Bå-
ten hade legat på havsbotten efter stormen 
1969. 

Clas har plockat ner båten så långt han 
vågat för att den inte ska tappa formen. 
Därför sitter däcksbalkar, slagvägare och 
balkvägare kvar. Metalldelarna har Clas 
tagit sig an. De är noggrant rengjorda och 
förzinkade. Andra delar är tillverkade av 
brons. Enda parallellen man kan dra till bil-
världen är bränsletanken, som är tillverkad 
av vanlig stålplåt och hade rostat sönder. 
Clas har låtit tillverka en kopia, även den 
i samma material (rostfritt är ju inte origi-
nal). Som gammal båtrenoverare ser man 
att konstruktionerna i t.ex. styrsystemet är 
gjort av en bilkonstruktör. På den här tiden 
styrdes de flesta båtar med vajerstyrning. 
Den här konstruktionen måste ha varit väl-
digt dyr. Bland annat med tanke på de små 
serierna. Motorn som satt i Clas båt var en 
MGB-motor, men det ska vara en MGA 
1600 motor, som Clas ska montera. Back-
slaget är av fabrikat  Borg Warner ”Velvet 
Drive”. Toppfarten är c:a 30 knop.

Clas rengör och låter förzinka varenda 
skruv och mutter, ja alla små detaljer, för 
att sedan återanvända. Allt ligger prydligt 
sorterat i askar. Han säger att han gärna 
ställer sådana delar till förfogande för 
medlemmar i klubben.

Clas största problem nu är att ta sig an 
träarbetet. Han har inga kunskaper i att 

arbeta med trä. Han efterlyser någon som 
kan och vill engagera sig att hjälpa till.

Vidare är det svårt att hitta fakta om Hea-
leybåtar. Båten har serienummer 2142, vil-
ket är instansat på ett flertal ställen. Man 
vet i alla fall så mycket som att modellen 
75 tillverkades 1956-1958 i plywood. Där-
efter övergick man till att gjuta skroven i 
glasfiber. Överbyggnad och sittbrunn gjor-
des även i fortsättningen i plywood och 
massivt trä.

Det finns sex modeller av Healeybåtar: 
Ski-Master för utombordsdrift, modell 
55 tillverkad av plywood eller plast med 
MGA-motor, modell 75 som Clas båt, en 
större modell, 707, med 6-cylindrig Hea-
leymotor och vattenjetdrift, samt ytterliga-
re en modell för utombordare, kallad Spri-

Fiskhandlarens sjuttiofemma
 får nytt liv i Waxholm

Ryktet på byn, om att Clas Ottoson hade fått tag i en Healeybåt, föranledde chefredaktören att 
skicka ut en reporter till Waxholm.

te. Även en modell  med fast hytt, Healey 
Corvette, gjordes. Den var mera tänkt att 
åka utomskärs för att fiska med.

Du som kan hjälpa Clas med trärenove-
ring eller har mer kunskap om Healeybå-
tar; kontakta gärna honom på: 
070 544 44 20 eller maila:

 clas.ottoson@minpost.nu

Text: Thomas Almér     Foto: Berit Almér

Båtens serienummer

De gamla kabelhärvorna

Båten är komplett med alla beslag

Nyförzinkade delar

Roderok i brons Ordning och reda

Gamla och nya tanken

Erik van der Klippes Healeyboat 75 på Lagan under TEHMIS 2008
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Hello Healey Lovers och 
Gott Nytt Healey År!

Lite mer omfattande rapport denna gång 
då det sålts en hel del bilar! Håller därför 
inledningen lite kort så vi får rum med mer 
bilar och fakta! 
Värt att notera är att vi nu fått en ny re-
kordnotering när det gäller Healey priser 
och förmodligen en som kommer att bli 
mycket svår att slå! Gäller då den berömda 
bilen NOJ 393 eller ”Le Mans krasch” bi-
len! Se mer detaljer nedan.
Priserna är som tidigare omräknade med 
växelkurs på 6,50.

Gooding & Co, Pebble Beach USA.
1955 Austin Healey 100-4. 
Serie nr. BN1L225762. Svart/vit med röd 
inredning. 86 636 miles. Kaross med dålig 
passform, lacken trött och en mängd felak-
tiga detaljer såsom reflektorer, sittbrunns-
kapell som inte passar, framdäck som visar 
på problem med framvagnsinställningen 
mm. 
Kondition 2-.
Såld för 92 400 USD – ca Sek: 600 000.
Kommentar:
Såldes 2007 för 55 000 USD och då i en 
mycket bra kondition. I dag såg det ut som 
en bil som använts flitigt och med tvivel-
aktigt underhåll. Ska bilen komma upp till 
toppskick igen krävs en ordentlig renove-
ring. Vi hoppas att den nya ägaren bara 
tänker ha bilen för sitt höga nöjes skull och 
köra med den då priset som betalades inte 
ger något hopp om en snabb värdeökning. 
Vi betraktar det som mycket bra sålt men 
inte lika bra köpt!

1967 Austin Healey 3000 Mk3. 
Serie nr. HBJ8L41062. Svart med röd in-
redning. 85 916 miles. Snygg renovering 
med en attraktiv färgkombination. En del 
mindre misstag vid renoveringen men gan-
ska enkla att rätta till. Inredningen inte 100 
% i kvalitet. Inte körd sedan renoveringen 
och uppgift saknas om vem som utfört 
den.
Kondition 1-

Såld för 99 000 USD – ca Sek: 644 000.
Kommentar:
Healey 3000 har stigit genom åren och 
börjar nu närma sig Jaguar E-type priser. 
Säljaren har lagt ner stora pengar på att få 
bilen i detta skick och med lite mer jobb 
så är detta en bil i toppskick. Priset får be-
traktas som bra för båda parter dock utan 
någon större uppsida för köparen.

Barret-Jackson Las Vegas, USA. 
1954 Austin Healey 100 Le Mans. 
Serie nr. 152971. Silver med röd inredning. 
34 182 miles. Renoverad till en mycket bra 
standard och hög kvalitet både på ut och 
insida. Kommer med all dokumentation 
och British Heritage certifikat.
Kondition 1.
Såld för 56 100 USD – ca Sek: 365 000.
Kommentar:
Var ett s.k. ”Barn Find” som sedan genom-
gått en total renovering. Inga uppgifter om 
vem som utfört renoveringen vilket är till 
nackdel! Dock visar alla papper att det inte 
var en fabriksbyggd Le Mans bil utan en 
som senare blev ombyggd av återförsälja-
ren. Vilket också priset visar! Rätt pris för 
en bra 100 med dessa modifieringar men 
på tok för billigt om det varit en äkta fa-
briksbyggd Le Mans.
   

Mecum Auctions Monterey USA.
1966 Austin Healey 3000 Mk3. 
Serie nr. HBJ8L32718. Svart/röd med röd 
inredning. 70 788 miles. Original lack och 
inredning i bra skick. Genomgående bra 
passform. Dock är lacken ganska tunn på 
sina ställen tack vare mycket polerande. 
Krom i bra skick men samma sak här; 
mycket polerande genom åren. Nya däck 
och gummilister. En bruksbil som vårdats 
väl genom åren och ska helst få vara i detta 
skick framöver.
Kondition 2.
Såld för 55 650 USD – ca Sek: 362 000.
Kommentar:
Många renoverade bilar är inte bättre än 
så här och bilen hade en härlig patina. Vi 
är förvånade att priset inte blev högre och 

betraktar det som ett mycket bra köp. Bara 
att hoppas att den nya ägaren fortsätter att 
köra med bilen och låter den vara i detta 
skick.

Worldwide Auctions Auburn USA.
1961 Austin Healey 3000. 
Serie nr. HBT7L19843. Blå/vit med blå 
inredning. 11 982 miles. Renoverad av 
Kurt Tanner och fick efter genomförd re-
novering en Gold Award från AH Club of 
America. Renoveringen är gjord helt en-
ligt bilens original specifikation förutom 
de vita sidorna och modernare däck. Med 
lite bättre puts under huven och på chas-
siet skulle detta vara en klar vinnare på de 
flesta utställningarna.
Kondition 1 - .
Såld för 57 200 USD – ca Sek: 372 000.
Kommentar:
Såldes inte under auktionen där högsta bud 
bara var 53 000. Just när jag tänkte kom-
mentera att säljaren gjorde rätt som drog 
tillbaka bilen kom besked att den sålts! En 
bil med mycket hög kvalitet som köptes till 
ett mycket bra pris! 

1967 Austin Healey 3000 Mk3. 
Serie nr. HBJ8L39002.  Grön med svart 
inredning. 25 946 miles. Äldre renovering 
och bilen visar spår av flitigt användande. 
Dålig passform rakt igenom och inredning-
en sliten. Ren och snygg under huven dock 
med en del tveksamma eftermarknadsdelar 
som inte passar in på bilen. Rostfritt avgas-
system som inte är rätt monterat med en 
del lösa detaljer.  
Kondition 3.
Såld för 37 950 USD – ca Sek: 247 000.
Kommentar:
Bra bil för någon som bara vill ha en bil 
för lite helgresor och där man inte behö-
ver vara rädd för att få en repa eller buckla. 
Kräver en del arbete för att komma upp till 
en bra standard men kan även köras som 
den är. Även denna bil såldes efter auktio-
nen och det visar väl att ”Big Healey” inte 
var i ropet på denna auktion. Får betraktas 
som ett bra köp för rätt pengar.

1961 Austin Healey Sprite Racer. 
Serie nr. HAN610658. Grön med röd in-
redning. Byggd som en SCCA racer men 
saknar loggbok och alla andra papper runt 
bygget. Full race utrustning men svår att 
bedöma då inga uppgifter finns om vad som 
är gjort med motor, växellåda mm. Saknar 
alla dekaler från besiktningar så vi tvivlar 
på att bilen någonsin har tävlats med.
Kondition 3.
Såld för 8 800 USD – ca Sek: 57 000.
Kommentar:
Det är väl så billigt som det kan bli för en 
race klar bil men frågan är; vad består bi-
len av? Första varvet runt en bana ger väl 
svar men i nuläget är det ingen som vet! 
Men hur man än ser på det så är det nog 
ett bra köp.

Bonhams Beaulieu England.
1960 Austin Healey 3000 Mk1. 
Serie nr. BT76896. Blå/vit med svart inred-
ning. 5 804 miles. Ser mycket bra ut och är 
i helt original skick. Motorn renoverades 
2001. Inga synliga skador på kaross eller 
inredning. Ser även mycket bra ut under-
till och inga synliga spår efter lagningar. 
Kommer även med en hardtop vilket är 
ovanligt.
Kondition 3 +
Såld för 41 288 USD – ca Sek: 269 000.
Kommentar:
Såldes av ett dödsbo och bilen har samma 
ägare sedan 1972. Dock får man väl vara 
lite tveksam till mätarställningen men 
mycket på bilen ser helt original ut så det 
kan ju stämma. Men varför en motorreno-
vering på dessa mil? Men vi betraktar det 
som ett bra köp och visar det sig att bilen är 
helt original och att mätarställningen är rätt 
får man betrakta det som ett riktigt fynd!    

Bonhams Carmel USA.
1962 Austin Healey Sprite. 
Serie nr. HAN6L5479. Röd med svart in-
redning. Ingen uppgift om miltalet. Bra 
passform och inredning. Lacken inte per-
fekt med en del rinningar och sjunkningar. 
Instrument och krom i bra skick.
Kondition 2-
Såld för 18 720 USD – ca Sek: 122 000.
Kommentar:
En bra första bil för den som vill få erfa-
renhet av samlande och Engelska bilar. 
Trevlig bil som såg bra ut och som kom-
mer att ge många roliga mil på vägarna. 
Vi betraktar det som en bra affär för både 
säljare & köpare.    

Bonhams Westport CT, USA.
1955 Austin Healey 100 med Le Mans 
kit. 
Serie nr. BN1L223573. Svart med röd 
inredning. 567 miles. Bra kaross med 
perfekta dörrspringor. Dock är motorhuv 

& bagageluckan inte perfekt monterade. 
Lacken visar på en del brister i grundarbe-
tet. Cab ställning monterad dock utan tyg. 
Kofångarna är demonterade och uppgift 
saknas om de kommer med bilen.
Kondition 3+
Ej såld, högsta bud 44 000 USD – Sek: 286 
000.
Kommentar:
Trevlig bil som såg bra ut på lite håll! Le 
Mans satsen var monterad i samband med 
renoveringen. Vid närmare koll så visade 
bilen upp ett flertal mindre brister men vi 
anser dock att priset var för lågt och bilen 
skulle ha inbringat ett bud runt 50-55 000 
USD - ca Sek: 325 – 360 000.      

Bonhams Surrey, England.
1953 Austin Healey 100S NOJ 393. 
Räcker väl att ange detta registreringsnum-
mer så inser alla att detta är den berömda 
bilen som kördes av Lance Macklin i 1955 
års Le Mans. Har det tvivelaktiga ryktet att 
vara den som orsakade den fatala kraschen 
då en Mercedes körde rakt in i publiken! 
Bilen har stått i en lada i 42 år och kräver 
en fullständig renovering.
Bilen reparerades efter kraschen av Hea-
ley fabriken och fortsatte sin tävlingskar-
riär men då i privata händer. Imponerande 
tävlingshistoria med deltagande i Le Mans 
1953 & 1955, Seebring 12 hour race där 
bilen kom in på en hedrande tredje plats. 
Denna placering gav sedan beteckningen S 
i Healey namnet, Carrera Pan Americana 
och Bahamas Speed Week. Förmodligen 
den mest meriterade bilen av alla 100S!

Såldes till en privat köpare för;
USD: 1 323 915 eller ca SEK: 8 606 000!
All information är ”saxad” ur olika tid-
ningsartiklar i väntan på att SCM kommer 
med en fullständig rapport! Men detta re-
kord blir nog mycket svårslaget framöver!      
  
Övriga annonser:
SCM annonser.
1967 Austin Healey 3000 Mk3. 
Svart med svart inredning. Väldigt få upp-
gifter förutom att säljaren säger att bilen är 

helt perfekt, rostfri och går bra! Men det 
gör väl alla som ska sälja sin bil! Privat an-
nons och säljaren begär 63 900 USD – ca 
Sek: 415 000.

Heritage Classics USA.
Har tre Austin Healey, två 1960 3000 Mk1. 
En vit för 49 500 USD – ca Sek: 322 000 
och en blå som är renoverad för 89 500 
USD – ca Sek: 582 000. Även en 100 – 4, 
BN2 röd/svart med svart inredning. Begärt 
pris är 84 500 USD – ca Sek: 550 000. I 
övrigt mycket få uppgifter i annonserna 
men mer information finns på www.heri-
tageclassics.com
Bilarna lär nog vara kvar när ni läser detta 
för de begärda priserna ser ganska optimis-
tiska ut! 

Cooper Classic Cars USA.
1956 Austin Healey 100 Le Mans. 
Enligt alla uppgifter en konfirmerad fa-
briksbyggd 100 L.M. med all rätt utrust-
ning. I övrigt inga fakta uppgifter om re-
novering, miltal mm. Ser bra ut på bilden. 
Mer information på; www.cooperclassic-
cars.com

E-Bay.
1968 Austin Healey 3000 Mk3. 
Serie nr. HBJ8L42993. Grön med svart in-
redning. Lång beskrivning och många kort 
som visar en bil som ser bra ut. Hävdar att 
nya motorfästen är monterade som helt eli-
minerar alla vibrationer! De fästena skulle 
jag vilja se!
Bilen fick totalt 39 bud och såldes för 50 
500 USD – ca Sek: 330 000. Det får väl 
betraktas som ett normalt pris för en bil i 
bruksskick!

Kul med all uppmärksamhet som vår fina 
klubb fick i TV8’s Grand Turismo! Nu kan 
vi även skryta med att vi har några ”TV 
Kändisar” i vår klubb!
Ha en bra och skön vinter med många roli-
ga timmar i garagen! Själva bygger vi Alfa 
och fixar till det som Johan lyckats köra 
sönder under sommarens övningar!
Hälsningar från Ulf & Johan.

Följande nya medlemmar hälsas varmt välkomna till 
Austin Healey Club of Sweden. 

634 Sören Käll Östhammar 
635 John Österman Linköping
636 Jan Bergendorf Höllviken AH Sprite 1960
637 Urban Johansson Gamleby AH 3000 1959
638 Håkan Schildt Huddinge
639 Bill Conradsson Ljungbyholm AH 3000 1960
640  Svein Arfinn  Finstad Norge AH 3000 Mk III
641  Niclas Kennestig  Kristdala 
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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

Jag hoppas att alla pågående renove-
ringar och uppgraderingar närmar sig 
slutet nu när åksäsongen sakta närmar 

sig. Vi får hålla tummarna för att det blir en 
lång och skön vår med många tillfällen till 
att lufta Healeyn på slingriga vägar.

Läste just i M.G. Bulletinen där ordfö-
rande Bengt Sedell funderar lite angående 
medlemssituationen i sin klubb. M.G. klub-
ben har cirka 2 200 medlemmar. Av dessa 
är 53 stycken mellan 18 och 40 år, vilket 
är under 3 % av medlemsantalet. Klubben 
har i sitt medlemsregister även uppgifter 
om när medlemmarna är födda vilket vi 
inte har i AHCS. Från dessa uppgifter har 
man räknat ut att medelåldern i M.G. klub-
ben är 65,2 år.

Anta att situationen är densamma i vår 
klubb, vilket är ganska troligt. Vad betyder 
det för framtiden om vi inte lyckas enga-
gera fler yngre medlemmar till klubben, 
och vad händer med alla de fina Healeys 
vi förvaltar åt kommande generationer? 
Förmodligen gäller samma förutsättningar 
för de flesta bilklubbar i Sverige och även 
utomlands. Troligen i många andra slag av 
ideella föreningar också. Det är en viktig 
uppgift för de styrande i klubben att arbeta 
för att klubbens framtid säkras.

 Bilhobbyn hos yngre har en annan inrikt-
ning än den hos de äldre i veteranbilsklub-
barna. Man sysslar mera med de bilar som 
man kommer ihåg från den tid då man var 
yngre och som de då tyckte var häftiga. 
Bilar från femtiotalet och äldre är för de 
flesta av dem inte intressanta på samma 
sätt. Givetvis finns det undantag.

Detta är den näst sista Enthusiasten som 
jag gör. Nästa nummer, mitt trettionde, blir 
det sista. Jag vill att det skall bli ett riktigt 
välfyllt nummer. Därför ber jag er om bi-
drag i den mån det finns möjlighet. Skriv 
om allt som har med klubbens verksamhet 
att göra eller om något som har beröring 
med det kanske käraste ni har, Healeyn.

På återhörande.    /Tommy

Redaktören reflekterar.

Var det Göran Utter 
från GöteborG som stod 
modell för teckanaren 
s-b bärnarp?

Hej!

Här är några bilder på min byggsatsbil från Revell som jag knåpat ihop. 
Den gav många timmars pyssel. Det är roligt att göra en modell med  
samma färg som mitt eget original.              

Pysseltips
Från: Fredrik von Mecklenburg

Enthusiaten och hemsidan är viktiga forum 
när det gäller att få ut information till med-
lemmarna i klubben.
Sektionerna använder sig ofta av riktade 
utskick om evenemang till medlemmarna i 
regionen via e-post. Det är därför viktigt att 
de e-postadresser som klubben har till med-
lemmarna är aktuella. Om du känner på dig 
att din adress ändrats så var vänlig att delge 
oss den aktuella.
Skicka din ändring till: 
membership@healeysweden.com

Pubkvällar
Två pubkvällar återstår 
för East section, den 15 
mars och den 11 april. 
Efter det drar vi igång 
igen på Röda Cafét

För elfte gången i ordningen så samlas Healey-  och Hund-
kojeklubbarna för en gemensam vårmönstring. 
I år är det första gången som Mini Seven Club Sweden  står 
för arrangemanget efter att Austin Healey klubben har 
gjort det de första tio åren. 
Starten är vid Jula-parkeringen i Arninge/Täby klockan 
09.30.
Som traditionen bjuder medför varje ekipage kaffekorg 
att förtära halvvägs längs banan samt någonting ätbart att 
grilla vid målet. Grillar finns.
Att medföra campingstolar eller filt har blivit en självklar-
het för rutinerade vårmönstrare genom åren.
En tävling mellan klubbarna kommer som vanligt att ge-
nomföras. Mini klubben är titelförsvarare.
Ingen avgift eller föranmälan.
Har du frågor eller funderingar kontakta Marcus Brottman 
tel: 073-6241815

VÄLKOMNA!

VÅRMÖNSTRING
Lördagen den 12:e maj



KAS
Kilmartin Automotive Sheetmetal Made in Australia

Our new Austin Healey 100S chassis and aluminium inner body panels made to exact specs.

Kilmartin has been the premium brand
for Austin Healey chassis and
(sheet)metal replacement parts for
over 25 years and is now available
throughout Europe. 
The Kilmartin Chassis and sheetmetal
parts are widely known for their
superior quality and fit. 

We produce chassis for the full range
of Austin Healeys and stock 600+
different (sheet)metal parts. Call or
email for info and prices. We can also
assist in putting your car on a new
chassis.

KAS europe 

www.kilmartin.eu Email:   info@kilmartin.eu Tel. :  ++31 653 555388

Need a new chassis?


