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Manusstopp den 1 november

PG har ordet
Ett stort tack och en eloge till Göran & Lena Utter för genomförandet av 

årsmötet som blev en stor succé. Det är inte för inte de vill kalla Väst-
kusten för Bästkusten. Öarna, klipporna och havet talar för sig själva. 

Även ett stort tack till Lasse Johansson som avsagt sig omval till styrelsen 
och ansvaret för East Section, samt till Peter Bäckström avgående regionan-
svarig South Section. Tack Peter och Lasse för era helhjärtade insatser och 
engagemang. Utförligare reportage från årsmötet inne i tidningen. 

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Min plan att tävla i Sportvagnsmäs-
terskapet på Knutstorp Ring gick om intet. Efter två fria träningar på freda-
gen kändes inte bilen kurant och var nästa omöjlig att starta till lördagens 
tidsträning som dock genomfördes trots misständning. Inför racen konsta-
terades ett metalliskt ljud från främre delen av motorn och jag fick rådet 
att avstå med tanke på att både Lotsen och Claes knäckt ventiler.  Anders 
Schildt lyfte ur motorn efter att han observerat att kamdrevet hade lossnat. 

Nästa plan som sprack var att jag skulle följa med Nisse till AVD Oldtimers 
GP på Nürburgring, tyvärr fick vi ställa in det eftersom YOP 999 blev påkörd 
på Silverstone ett par veckor innan och är i plåtverkstan. Men vi har en ny 
plan! 

Räknade med att säsongen var över p.g.a. motorproblemet men bilen blev 
klar veckan innan Mantorpsracet. Healeyteamet saknade Lotsen och Nisse 
och hade endast en V8 att brottas med, Claes kämpade sig till sista pallplat-
sen i första heatet, Jocke sexa, jag sjua, Elmon tia och Micke tolva. 

Inför andra racet på söndagen – med fortsatt högsommarväder – var jag 
laddad efter lördagens bra varvtider. Tyckte jag körde strategiskt i starten 
och fick bra utgång på rakan och passerade två bilar. Var het (bisittaren i 
tornet, Lotsen tyckte jag fått riktig fart i körningen) och passerade Jocke 
efter ytterligare några varv. Sen fick jag svartflagg och Drive Through för 
tjuvstart!  Slutade åtta vilket var en missräkning. Claes återigen på prispallen 
med en andraplats, Jocke sjua, jag åtta och Elmon nia. 

RHK- cirkusen avslutar nu säsongen på Falkenberg 11-13 september.

PG Johansson

Sista minuten! 
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Sid 2 PG har ordet

Sid 3 Redaktör´n 

Sid 4-7 Nord Kap t o r på 23 dagar.
- Torsten Jönsson

Sid 8-9 Årsmötet på Tjörn
- Anders Gustafson

Sid 9 Sprite upphittad!
- Tommy Lyngborn

Sid 10 & 12 Nya medlemmar presenterar sig.

Sid 14-15 Pojkdrömmen som ska förverkligas.
- Börje Engwall med del tre

Sid  16-17 Mittbild - På rad på Tjörn

Sid 18 Grodtätt BSCM 2015
- Anders Gustafson

Sid 20-21 Aggeryds Healeyhörna

Sid 22-24 Tillbaka till backen.
- Robert Petersson

Sid 25 Midnattssollöpet Bodö, Norge
- Leif Sundqvist

Sid 28 Dialog med läsare.

Sid 30 Kalendarium och Healey Market

Sid 31 Regaliashopen

Innehåll nr 13 Redaktören
En vemodig dag. Hösten är här. Det säkraste (och sorgligaste) tecknet på att somma-

ren oåterkalleligt är slut: Healeyn tappar byråkratins blomma i aktern, befordras till 
högre sfärer för några dystra månader med hjälp av hydraulkraft från Taiwan och några 
furuklampar från Småland, får sista smörjelsen i hjärtats alla sex kamrar, tappar gnistan 
med hjälp av en bärrem och avkläds skamligt naken inombords. 

Ack ja, vintern är lång sedd så här framifrån, men likväl brukar våren komma alltför 
fort, allt som skulle fixas "i vinter" hinns aldrig med. Så kör igång bums! 

Något helt annat: tvåhjulingarnas snabbt ökande popularitet har väl inte kunnat undgå 
någon. Jag kan inte låta bli att reflektera över hur många "återfallsknuttar" och andra 
tonåringar över 30 som istället skulle valt ett fyrhjuligt sportfordon. 

Varje gång jag i sommarens hetta susar fram njutande av sol, vind och naturens dofter, 
iklädd endast shorts, T-shirt (och ev keps för att skona flinten) och möter "frihetens 
hjältar" på MC, iklädda heltäckande skinnklädsel, handskar, halsduk och en naturen helt 
utestängande bikupa på huvudet, tycker jag synd om dem. Tänk vad de går miste om! 

Inget vindrufs i håret, ingen av sol sönderbränd panna och näsa, inga insekter i mus-
taschen. Kort sagt; de åker ju omkring inomhus, Ni har väl sett dem stå på parkerings-
platser, paniskt slitande i alla remmar och lås för att hälla ut varmvattnet och äntligen 
få lite LUFT).

Du som åker sportbil, du är väl medveten om att just du, just då, representerar oss alla 
entusiaster. Du är den främste ambassadören för vår hobby och vårt intresse. Ta vara på 
den chansen, ju fler vi blir, ju trevligare har vi. 

Ta dig tid att svara på de frågor intresserade/nyfikna medmänniskor kommer med. 
Snäs inte av snitsaren som i spetsen för gänget närmar sig din Healey sägandes "Jävla 
schysst MG du har!" eller gentlemannen med sitt "trevlig bil, min son hade en likadan 
Jaguar på femtitalet" eller damen som förtjust utropar "oohh, vilken sööööt liten bil, är 
den ny?". 

Deras syn på sportbilen, och dess förare, är helt 
beroende på hur Du agerar just då. Alla människor 
är trevliga (nåja!) bara man ger sig tid att prata med 
dem (dessutom tycks sportbilar väcka den bästa sidan 
hos de flesta). En välvårdad sportbil, vårdat framförd, 
väcker ett positivt intresse och glada miner. 

Ju mer vi syns i trafiken, ju större bas, intresse och 
förståelse skapar vi för vår hobby. Och du, när bjöd du 
senast kvarterets ungar på en liten sväng i Healeyn? 
De där som brukar samlas när bilen kommer ut på vå-
ren. En runda runt kvarteret med cabben nere och de 
glömmer det aldrig och är sportvagnsfrälsta för evigt. 
Mycket pekpinnar? Kanske, men det är min bestämda 
uppfattning att vi måste avdramatisera sportvagnsä-
gandet, visa att vi är inget slutet, hemlighetsfullt bro-
derskap (förlåt systrar!). 

Man behöver inte vara galen eller udda för att äga 
en sportbil (även om det kanske underlättar ...). Varför 
lägger folk exempelvis 30 000:- på en halvrisig folka-
cab, utan körglädje, genuinitet eller ens oljeläckor, när 
man för samma slant fortfarande kan få välvårdade/
renoverade riktiga sportbilar? Jo, delvis därför att det 
är mindre "uppseendeväckande" att som stadgad med-
borgare köra VW-cab än en sportbil. Den sociala trös-
keln är med andra ord lägre. 

Detta måste vi få bort, att köra sportbil är en känsla 
och upplevelse som jag unnar varje människa (ev med 

undantag av Lars P på TSV – han är nog räddningslöst förlorad i tvåtaktsdimman kring sina bilfientliga spår). 
Trevlig vinter, jul, nyår etc, men ta gärna någon paus i mekandet och firandet och hör av dig med synpunkter, tips, mothugg eller varför inte bara 

en bra historia till mig eller tidningsredaktionen. Redaktionen ska REDIGERA en tidning av medlemmarnas material, inte SKRIVA stora delar av 
tidningen! 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Nu på slutet börjar kanske en och annan undra  – vad svamlar han om? Bjuda barn på en åktur (bilbarnstol då?); 30 000:- för en folkacab; 

TSV och Lars P; har han totalt tappat greppet, redaktörn?
Kanske det (?) men några kanske t o m känner igen en del? I så fall är ni gamla i gården ... Ovanstående är en något lätt bearbetad, utan 

innehållsredigering, version av min ordförandespalt i Enthusiasten nr 3/4 1983 (vi numrerade tidnignar 1-4 varje år på den tiden), Då  fick jag 
för övrigt även fick producera tidningen själv. Kanske något att ta efter nu också, eller vad säger du PG? 

Den avslutande uppmaningen äger dock sin riktighet även idag – mer material från medlemmarna efterlyses. Speciellt teknska artiklar/
tips eller varför inte en ”släktforskning” på din egen bil? Från ”vaggan till graven” så att säga (fast gravera inte än!).

Anders Lotsengård
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Nybliven pensionär och med andra gru-
sade semesterplaner dök längtan upp 

igen – Nordkap. 
Har försökt att ta mig dit två gånger tidigare; 

första gången var det grusvägar när vi kom till 
Tromsö;  andra gången räckte inte tiden till – 
vädret var nollgradigt och dimma.  Men skam 
den som ger sig! BJ8:an i ordning och nybesik-
tigad samt camping grejorna fanns kvar. Rensad 
kalender men barnbarnkalas 28/7. Lite reserv-
delar packas in och reservhjulet med tvekan, 
men eftersom Agneta inte skulle ta semester i 
sommar så blev det stuvutrymme också i fram-
sätet. Förgasarna fintrimmade – det skulle bli 
många mil och gällde att spara på dyr bensin.

Lördag-söndag 27–28 juni
Bra start. Släktkalas i Halmstad med övernatt-
ning sedan tidig start till Linköping för att säga 
hej till barnbarnen och låna en säng för natten. 
Sedan gick det undan på söndagsmorgonen på 
E4an! Bilen gick bra trots lite för mycket last.

Måndag 29 juni
Linköping – Umeå. Suck, tråkig transport-
sträcka, bara att köra och tanka, via Västerås, 
Sala, Gävle. Bilen börjar spotta i en förgasare i 
omkörningarna. Justerar så den får mer bränsle. 
Sista tankningen drog bilen 0.9 l/mil, så det var 
inte så konstigt den börjarde protestera. Över-
nattning i Umeå hos släkt och besök på Vännäs 
Bilmuseum, verkligen trevligt. Blandat innehåll 
helikopter, bilar, motorcyklar, utombordare, fis-
kedrag, etc. Väl värt ett besök. Passade också 
på att besöka en spontan bilträff i Gammelvala, 
Umeå. Dock mest USA bilar men fick kontakt 
med ett par Healey ägare som dock inte hade 
bilar med sig. Såg en röd 3000 Mk2, men ingen 
ägare syntes till.

Torsdag 2 juli
Mot Alta i Norge. Satsade på bara en övernatt-
ning i Sverige – det var ju Norge jag ville se! 
E4an tråkig och bitvis i dåligt skick. Påfyllning 

av mat i Skellefteå . Aluminiumfolien fram för 
matlagning på motorn. Det blev torskrygg och 
grönsaker med lite asiatiska kryddor. Svängde 
av E4an mot Pajala. Hade på nätet spanat in en 
övernattning i Saivomuotka, en liten by som 
hade byggt timmerhus för grillning med mat-
plats, utedass och soprum. Allt på stranden till 
en älv där man kunde tälta. Första natten i tält 
på resan.

Första incidenten på resan inträffade efter Pa-
jala. Passerade den nedlagda gruvan – man kun-
de inte missa den! Nästan motorväg fram till 
infarten, men sedan så tog den slut. Det var grus 
en bit och en djup svacka i vägen och även om 
jag var tungt lastad så blev det ett långt hopp! 
Blev klarvaken på direkten, ögonen på vägen 
istället för på gruvan! Allt gick dock bra, till och 
med maten låg kvar på motorn. Övernattning i 
den lilla byn blev lite roligt. Hittade inte någon 
skyllt ”Rastplats” som jag hade på kopian från 
internet. Fram och tillbaka på vägen genom 
byn – nix ingen skylt! Men det fanns en 90-km 
skylt på bilden så då borde det gå att hitta, YES! 
Vägen igenväxt men husen var kvar liksom ute-
dasset. Lite trångt att få upp tältet men det gick 
undan – MYGG! Som tur var så var maten fixad 
under motorhuven, så det var bara att dra ner 
blixt låset och smaka på torskrygg och en mugg 
rosévin – bättre än Mannerströms.

Fredag 3 juli
Tidig morgon, men myggen hade vaknat så det 
blev snabb packning. Mot Alta via Finland. 
Missade första bron över Torne älv, så det blev 
upp till Karesuando. Tanka och köpa dagens la-
gade mål mat – potatisgratäng med bacon. Alu-
folie runt baconen, ner i mellan grenröret och 
sedan gratängen ovanpå! Över älven, sedan sö-
der ut 35 km in i Finland. Sedan par mil till sista 
tankningen innan man lämnar bebyggelsen. 

Vid macken dyker första skylten med Alta 
upp, så det fick bli målet för nästa övernattning. 
Vägen dit är underbar med fin fjällnatur och en 

lång sluttning ner till Nordsjön. Anländer till 
Alta med mycket trafik på E6:an. Kör norrut för 
att hitta en camping. En lite bit norr om Alta 
fanns det en vid havet, nästan tom. 100 Nkr/
natt med dusch. Helt OK, dessutom med WiFi 
inkluderat. Måste dock sitta i serveringens TV-
rum eller kök. Vem sa att Norge är dyrt?

Maten lagom klar under motorhuven när tältet 
är uppsatt vid strandkanten . Bacon och pota-
tisgratäng smakade gott men baconen var ju 
inte knaperstekta – man skulle kanske kört utan 
folie (haha). Blir nog torftigare med maten nu 
i Norge.

Fick besök av en Dansk Healeyägare från 
Skagenområdet. Han hade en BT7 och bodde 
på campingen i en SUV-dragen husvagn. Vi 
bestämde att vi skulle försöka få ihopa en träff 
med deras gäng och några Healeyskåningar till 
nästa år.

Lördag 4 juli
25mil kvar till Nordkap, eller som Norrmännen 
säger: Nordkapp.

Punktering! Tur jag tog med mig grejor för 
det – Sideways Engineerings verktyg att lossa 
hjulmuttern och sedan reservhjulet på. Lördag, 
inget öppet för att laga punkterat däck. Första 
punkteringen i mannaminne, så det borde vara 
riskfritt att köra till Nordkap utan reserv. Så 
blev det, fram och tillbaka över dagen. Sista 
biten efter Russenes mot Nordkap var fin längs 
havet. Vädret typiskt Norskt: sol, regn, snö/ha-
gel och blåst. Det fanns några som måste ha läst 
fel på kartan – rätt många cyklister från medel-
havsländerna som cyklade till Nord Kap. Det 
är en bedrift och med livet som insatts. Halv-
timme på North Cape var tillräckligt, man kan 
utan överdrift kalla det turistiskt/turistfälla. Dit 
kommer fullt med kryssningspassagerare med 
buss från någon hamn i närheten.

Tillbaka till samma camping, samma plats 
och upp med tältet och fint väder. 

Matlagning på ett gammalt Primuskök från 
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50-talet. Still going strong! Norsk torsk, norsk 
surkål och majs till middag .

Söndag 5 juli
Söndag, välbehövlig vilodag för både mig och 
Healeyn.

Måndag 6 juli
Packade ihop och gjorde besök på däckverksta-
den. Full service, kom in direkt. Inga problem, 
de kunde fixa balanseringen också. Fanns grejor 
till sådana fälgar (har man inte hört det förr!). 
Fick rostfria skruvlock för luftnipplarna till alla 
fyra hjulen istället för de i svart plast. Passade 
inte, tyckte min snälle däckspecialist. Tackade, 
det blev betydligt snyggare. Däcket fixat, men 
balanseringskonan passade som väntat inte, 
men det blev bra nog för dom norska vägarna.

Tisdag 7 juli

Tar en tur ut till Tromsö efter en lång dag med 
mycket vägarbete på E6. Tunnelbyggen, mycket 
krossgrus att köra på, gropigt. Hittar Tromsö 
Camping. Nytt fint servicehus med reception, 
kök och sanitetsrum. Precis nyöppnat, allt inte 
uppstartat. Provade campingstuga 600 Nrk, 
dyrt! Nedslitet, men somnade gott och vaknade 
av en jordbävning på morgonkvisten. Trodde 
jag skulle ramla ur sängen – en hjulvibrator 
packade nytt vägmaterial för nya infarten till 
campingen precis utanför fönstret. 

Onsdag 8 juli
Lämnade Tromsö för trevligare ställen. Det bär 
söder över, Lofoten låter lockande men E6:an är 
inte alls lockande. Letar istället upp en genväg 
med ett par färjetransporter. Jättefint, lite vila 
och prata med lite folk – får tips på sevärdheter.

Kommer till en camping med Samisk restaur-
ang halvvägs ut på Lofoten, såg spännande ut. 
125 Nkr per natt, har tydligen kommit till ci-
vilisationen igen, priserna stiger. Efter uppsatt 
tält är nu dags för magen att få sitt. Ung dam 
förklarar matsedeln och det visar sig att hon 
pratar svenska, född i Sverige. Det blev Samisk 
pannbiff, fem st små, gjorda på blandning av 
renlever och renfärs. Det var gott, väl värt 99 
Nkr – fortfarande rimliga priser!

Här var det fiskevatten 20 m från tältet, tog 
fram grejorna och började fiska när det dök upp 
en BMW motorcyckel med sidovagn som tänk-
te slå upp sitt tält bredvid mitt. Den hojen hade 
jag sett tidigare på E6:an på vägen tillbaka från 
Nordkap. Den körde fortare än jag så jag hade 

funderat över vem som vågade sitta i holken i 
den farten på dess vägar. Ful, kantig design på 
holken, den såg ut som den kom från gamla öst. 
Tysk förare med sin son och han hade sett mig 
tre gånger på sin resa, världen är inte så stor när 
man reser i Nordnorge. Sonen fyllde tio år den 
dagen så vi fixade vedeld och grillade lite kött-
bitar och korv och serverade en stor flaska läsk 
till tioåringen. Vi vuxna försåg oss med öl ur 
mitt välfyllda förråd. Fisket fortsatte efter grill-
ningen men ingen lycka med det (som tur var!).

Torsdag 9 juli
Morgonen gryr. Packar och säger hej då till min 
granne, vi ses kanske igen på vägen. Fortsätter 
ut på Lofoten. Stannar i centralorten, tankar och 
är sugen på lunch. Hittar en gammal del i byn 
ute på en ö med en lång smal bro. 
Där fanns en liten handelsbod intakt med in-

ventarier men också 
restaurang. Fisk på 
matsedeln, hade passat 
utmärkt, men nej, inte 
öppet för lunch. Hittar 

Rema 1000 butik som har färskt valkött. Kan 
inte avstå det, åt mycket av det under dyksemes-
trarna i början av 70-talet i Norge. Det blev en 
stor bit och ett par lökar – man steker dom som 
biff med lök.

Fortsätter ut mot spetsen på Lofoten. Under-
bart väder och natur, mycket cyklister och hus-
bilar och jag tar dom minsta vägarna jag kan 
hitta. Någon km från spetsen stannar jag i en 
liten fin hamn, njuter av livet och utsikten.  

När jag startar bilen så slocknar inte ladd-
ningslampan. Kolen slut eller dålig kabel 
kontakt efter allt regn? Vänder och kör mot 
centralorten igen och efter en halvtimme så 
har laddningslampan slocknat! Vad var felet? 
Hittar en camping ett par km från en färja som 
tar mig in till ”fastlandet”. Campingen var stor 
med restaurang och med personal från Sverige. 
Vem hittar jag på campingen om inte min vän på 
BMW motorcykeln och hans son! 

Där fanns också ett trevligt gäng från England 
gamla gubbar som jag. Dom hade kajakat i tio 
dagar runt öarna på Lofoten och legat i tält. Var 
gamla kompisar som bodde på olika håll i Eng-
land men gjorde en resa om året tillsammans 
och paddlade kajak. 2014 var det Kanada.

Fredag 10 juli 
Nercabbat, varmt och gott med minst 15 grader. 
Sol, klarblå himmel, så jag drar mig söder över, 
ifall det skall bli mer strul med laddningen. Ty-
pisk campingfrukost intages på resväskan bak 
på bilen – väskan var också skafferi. Fint vä-
der, fin utsikt över havet, vad mer kan önskas!  

Färjan gick efter lunch från Solvär. Kör dit och 
ställer mig i kö tre timmar innan avgång, och tur 
var det, bara ungefär 60 % kom med, nästa färja 
om sex timmar!

Färjan skall gå via en ö, Skrova, med en li-
ten hamn men gott om folk. Inga vägar men en 
Coopbutik. Landsbygden hålls i gång tack vare 
fiskodlingen. Bensinmack och Coop butik finns 
om det så är bara fyra hus i byn. Färjan tog 4,5 
timme till Skutvik så det var dags att börja leta 
camping. Letar mig ut på vägen söder ut. Be-
stämde mig för att ta mig ner på E6:an och där 
fanns en camping vid en älv Trofors. Slut på en 
lång dag.

Lördag 11 juli 
Tidig start vädret var fortfarande torrt. Matar på 
mil hela dagen, nästan bara E6:an. Vägarbeten, 
husbilar och cyklister – men som tur var såg jag 

inga olyckor. Kommer till en liten ö som ver-
kade vara trevlig på kartan, Jöa. Små vägar ner 
till ett färjeläge med stor tavla som talade om att 
det fanns camping på ön. Den lilla färjan som 
gick varannan timme kom rätt snart. Fyra man i 
besättningen. Undrar vad Norska staten har för 
budget för alla färjor dom har, det är inte dyrt 
att åka, som regel 50-90 Nkr. For runt ön, mest 
grusväg, men ingen camping. Bara ett kommu-
nalhus, bensinmack och en Coopbutik. 

Tillbaka till färjan som skulle gå om en timma. 
Personalen erbjöd mig att slå mig ner, så jag 
passade på att fråga om campingen. Nej, se den 
hade nog aldrig blivit byggd … 

Ön var fin, men det började bli hög tid att slå 
upp tältet. Tillbaka på vägen söder ut igen be-
stämde jag mig för fortsätta i kustbandet och 
vid Rörvik letade jag upp turistinformationen. 
Utanför stog en splitter ny tyskregistrerad Mor-
gan. Innan jag hann ur bilen så kom det upp ett 
”slagskepp” intill våra småbilar. En Lincoln 
Continental med en trevlig Norrman som und-
rade vad två engelska bilar gjorde i lilla Rörvik. 
Tyska Morganparet dök också upp, så det blev 
lite bilsnack.

Camping beboddes mest av tyska ”sportfiska-
re” som fångade torsk och frös in för att med sig 
hem när dom fyllt husbilen eller släpet. Camping 
står för frysboxar och hus att filea fisken i. Detta 
fanns längs hela norska nordsjökusten. 15 kg per 
gubbe (var inga gummor där!) fick man ta med 
sig. Men det var det ingen som höll enligt cam-
ping ägaren. Han hade haft en man från Polen 
som köpt upp fyra ton och tagit med sig. Undrar 
hur det gick i tullen? Pizzeria fanns i byn. Bröd 
med lite röd färg och salladsblad och fyra korv-
skivor för 140 Nkr. Här finns affärsmöjligheter 
för någon som vill öppna en pizzeria!
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Söndag 12 juli
Söker mig söder ut på små vägar så långt som 
möjligt. Små färjor igen, träffade på en husvagn 
i färjekön som hade varit på samma camping. 
Dom hade fiskat och var nu på väg tillbaka hem 
till Gäddede med husvagnen full av fisk, unge-
fär en årsförbrukning …

Hamnar på E6:an till sist ändå. När dagen 
börjar ta slutdyker ett känt bynamn upp, Röra. 
Där finns Norges bästa syltfabrik, till stora delar 
byggd av Tetra Pak och jag har varit där med 

Chilenska kunder. Camping med strandtomt 
och solen skiner – inte mycket att tveka på. 
Trots trängsel fick mitt minitält plats, men på 
strandkanten. Alla Norska Campingar hade gra-
tis Wifi, täckning endast nära reception dock, 
men fin service. Dagens middag blev Soldatens 
Ärtsoppa och ett glas rosévin. Punchen kom 
inte med. 

Eftersom det var trångt så tyckte en Tysk hus-
bil att han kunde ställa sig på den lilla väg som 
var till för oss att ta sig ut på. Ett par Norska 
husbilar blev då inlåsta så det protesterades 
högljutt. Men Tysken förklarade att han skulle 
åka i morgon igen. Svaret blev skarpt: ”det sa 
ni 1940 också!” 

Måndag 13 juli
Efter en nyttig frukost var det att åla sig in i bi-
len igen. Det hade en tendens att bli trängre och 
trängre. Det blir inte så välpackat när det man 
använder, vilket som vanligt var 50 % vad jag 
hade med sig, oftast hamnade i passagerarsätet.

Trondheim passeras. Har varit där flera gång-
er. Atlantkustvägen blir nästa mål, alla har lov-
ordat denna väg. Hittar vägstumpen efter ett 
antal felkörningar. Betalar vägavgift och strax 
så dyker det upp en camping ett antal km rakt 
västerut, måste vara precis vid havet. Kommer 
till en liten hamn med stort gammalt magasin 
med halva huset i vattnet på pålar. Typiskt fis-
keställe, i reception en tjeckiska som hälsade 
välkommen på tyska. Ett ställe till med fis-

kande turister och en massa frysboxar. 
Hittat en liten gräsplätt, enda tältet. Troligen 

blev hundarna upprörda för det var tydligen de-
ras favoritställe. Efter lite prutning på priset 125 
Nkr, fanns ingen prislista heller för tält och en 
person, men Wifi hade man! Det hade inretts 
ett fiskemuseum av gamla fiskeredskap och all 
inredning från en större fiskekutter, inkluderat 
motorn som fanns på andra våningen. På tredje 
våningen fanns ett jättelångt partybord, säkert 
30 m långt. Taket prytt av fiskenät och flöten . 

Ägaren förklarade att sommartid så är det turis-
ter och på vinter fiskar dom. 

Tjeckiskan blev förälskad i min Healey så jag 
fick plåta henne körande liggande knäböjande. 
Bilderna är säkert över hela Facebook nu (det 
låter spännande, hur kör man en Healey knäbö-
jande? Eller är det något ekivokt som jag inte 
begriper. Red).

Tisdag 14 juli
Dagen gryr och en känd och omtalad väg vän-
tar. Många turister igång redan. Vägen är åtta 
km lång, men ack vilken besvikelse! Fin snygg 
brodesign, visst, och gårdarna nymålade. Men 
inte värt omvägen. Fanns trevligare områden 
norröver.

 Ålesund var målet för 
nästa natt. Anländer efter 
lite felkörningar. GPS:en 
var inte med på alla ny-
byggen. GPS:en sa att 
det skulle finnas en cam-
ping centralt, men icke. 
De hade börjat bygga 
villor på den platsen. Tar 
mig vidare till Sandöy 
för att försöka ta mig sö-
der ut via öar. Fick vända 
eftersom färjornas tidta-
bell inte stämde med min 
resplan. 

Vidare söder ut igen 

på stora vägen mot Bergen. Har varit här för 
många år sedan, på en fin camping på vägen 
mot Bergen, kanske den fanns kvar? Färjor 
och trafik börjar det bli mycket av, och köerna 
längre. Nybyggda tunnlar men ingen camping i 
sikte. Ser en skylt ”Hytter” inne i en liten by. Ja, 
det visar sig vara ett antal timmerhus av nyare 
typ utspridda med en reception i ett av husen. 
Ringer på klockan, ingen reaktion. Men efter 
ett par envisa signaler kommer en sju-åttaårig 
årig flicka och talar om att ”mamma är på sitt 

jobb, ingen hemma”. Vidare till en Coop där det 
står två gubbar och pratar. Jag undrar om det 
finns en camping i området? ”Jo, kör 100 m till 
på stora vägen” (fast på norska!). Det var ef-
terlängtat och det blev en snabb tältresning och 
direkt ner i sovsäcken.

Onsdag 15 juli
Beslutar att hoppa över Bergen, har varit där 
ett antal gånger. Fjordarna lockar mer och för-
hoppningvis inte så mycket folk och trevligare 
vägar. Knappar in Geiranger på GPS:en. Har 
inte kartor som överlappar varandra riktigt i 
detta område. Det blev verkligen småvägar och 
vände direkt när jag tyckte att det kändes fel. 
Men GPS:en var envis. 
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Hamnade på samma lilla väg upp i dalen igen, 
så det var bara att fortsätta. Genom gårdar 
och vedhögar, jättevackert, verklig en levande 
landsbygd med barn, skolor och mjölkkor. 

Norge är fantastikt med sitt vägnät. Man kan 
ta sig nästan överallt – färja tunnel eller bom-
vej. Kommer så småningom till en fjord via en 
liten smal asfalterad väg (nr 655) och där fanns 
en camping, ett litet hotell, mack och livsmed-
elsbutik men endast ett tiotal bostadshus. 

En affisch på butiksdörren ”Räkbuffé på 

Fjordhotell”. Det låg i byn Säbo, ”runt hörnet”. 
Lite tidigt att fundera på övernattning men räk-
buffén lockade. Tar färjan från byn till Leknes, 
väg 655 en helt underbar väg. Kommer på att 
jag varit här förr, tror det var 1959! Känner igen 
dåtidens radhus, ett par hundra år gamla sten-
hytter som folk bodde i på sommaren när dom 
tog in hö i dalen. 

Bergsväggarna var massiva och dalen väldigt 
smal men mycket vacker. Knappt någon tra-
fik och inga bussar. Fortsätter mot Geiranger 
och kommer till byn Stranda men jag kan inte 
släppa tanken på räkbuffén och den vackra No-
rangsdalen. Det gick en färja från Stranda hela 
vägen till Geiranger. Tog halvannan timma. Det 
skulle passa mig nästa dag. Jag återvände till 
Säbo för Fjordhotells räkbuffé. Ett enkelrum 
med buffé, 1000 Nkr och buffén gick på 380 
Nkr. Rimlig kostnad och skönt med en säng.

Buffén visade sig vara mycket mer än räkor. 
Det var typ smörgåsbord. Verkligen valuta för 
pengarna. Gästerna var till 90 % lokala – jätte 
trevligt. De måste ha kommit från dalarna runt 
om då det var få som bodde i byn. Stora famil-
jer från gammelfar till sista babyn bänkade sig 
och njöt av fjordutsikten utanför fönstret och all 

mat. Efteråt så sattes 
det ihopa långbord i 
baren där alla ungdo-
mar från dom olika 
familjerna samlades. 
De var byns ”dating-
träff” verkade det 
som. Jag drog mig 
tillbaka och njöt av 
norskt duntäcke i en 
härlig säng.

Torsdag 16 juli 
Buffe frukost inklu-
derat i rumspriset så 

det blev ingen tidig start och vädret var fortfa-
rande mulet med duggregn. Färjan tog mig över 
till Leknes. Den lånade videokameran startades 
och i sista kurvan kommer en stor boggilastbil i 
mycket hög hastighet. Inte plats för möte på den 
smala vägen, men som tur var så var vi båda 
vakna och lyckades slänga oss ut i dikeskanten.  
”Close call”, det borde ju ha fastnat på filmen. 

Kommer ner till Stranda, tar färjan till Gei-
ranger. En dryg timma i en underbar fjord, pam-
pigt. 

Lämnar Geiranger by med alla kryssningsbå-
tar och kör mot E6, Gudbrandsdalen. Serpen-
tinväg första biten och totalt kaos! Man hyrde 
ut elbilar till kryssningsturister som inte kunde 
köra bil, cyklister som tog sig upp eller ner och 
husvagnar, husbilar och alla skulle se Geiranger. 
Noll till 1 000 meter över havet, nästan rakt upp 
eller ner på bergssidan. Undrar hur bromsarna 
är på cyklarna klarade sig?

Snö och is på toppen, sedan bar det nerför mot 
E6 med stopp i Lom för tankning och en titt på 
stavkyrkan ett varv och lite bilder på kyrkan. 
Mot Oslo och kom till Hamar där jag hittade en 
camping. Tillagad pizza med mycket fyllning 
från campingbutiken, den var säkert svensk, 
ägarna brukade tydligen bunkra i Strömstad! 
Klar himmel lovade fint väder nästa dag, men 
vid midnatt vaknar jag konstaterande att det var 
kallt, någon hade tydligen öppnat frysskåpet! 
Det blev en sovsäck till för att hålla värmen . 

Fredag 17 juli
Solen skiner, klarblå himmel. Campinggrannen 
kom och pratade. Han hade lackat en Healey för 
några år sedan. Så några Healeys finns det tyd-
ligen här. Men nyheten var att det hade varit en-
dast fyra plusgrader under natten. Inte konstigt 
att jag tyckte det var kallt!

Shoppade och fyllde bilen med norsk surkål 
och lefsor. Så nu var bilen så välfylld det inte 
gick att fälla ner taket. Typiskt nu när solen 
lyste!

Dagens mål Grundsund vid Lysekil och kanal-
fest med kompisar som har hus där. Bara motor-
väg, pluggar i öronen och full fart. Vägavgifter-
na på norska motorvägar blev jag inte klok på. 
Enda betalstationen var innan Svinesundsbron 
och det var bara några Nkr men det var skyltar 
ända från Hamar att det kostade si och så. Det 
ger sig väl, kommer kanske något till jul…

Söndag 19 Juli
Två nätter i Grundsund med fint väder och trev-
lig hamnfest, vätskebalansen återställd! Nosen 
mot Höör med stopp i Halmstad för lunch hos 
Agneta.
”Home sweet home” nåddes vid 18-tiden. 
Bilen välbehållen i ett stycke, inga repor eller 
bulor. Men 650 mil till på mätaren och ge-
nomskitig – en grå svart film på hela karos-
sen som minne från alla blöta vägar.
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Västkusten i juni är en fantastisk 
upplevelse. Sommaren har inte 
riktigt tagit fart. Enstaka turis-

ter med hopp om tidig sommar och kan-
ske lite mer enskildhet än vad som bjuds 
under juli finns förstås. 

Men det var en lite mer avslappnad atmos-
fär som mötte oss när vi närmade oss Ber-
gabo Hotell i Rönnäng på Tjörn som skulle 
utgöra basen för årets möte. Vi var ett stort 
gäng, totalt 86 personer, som samlades för att 
äta buffé på fredagskvällen.

Göran och Lena Utter hade plockat ihop 
ett mycket trevligt program som utöver de 
vanliga ingredienserna i form av allmän för-
brödring på fredagskvällen, jubileumsmid-
dag på lördagen och årsmötesförhandlingar 
på söndagen också tog oss via fina vägar till 
Gullholmen, den lilla fiskebyn på Orust som 
bokstavligen klättrar på klipporna med havet 
alldeles inpå. Besök på Skepparhusets Muse-
um, rundvandring på ön och den närliggande 
Härmansö, samt lunch (och en och annan 
glass noterade jag) ingick i turen.

Tillbaka på Bergabo fick vi gå tipsprome-
nad och svara på kluriga frågor. Efter prisut-
delning i baren vidtog vila för en del medan 

andra ägnade sig åt däcksparkande på parke-
ringen eller bildvisning (alternativt målande 
beskrivningar) av de senaste svetsfogarna på 
renoveringsobjekten.

Som hedersgäster till vårt 45-årsjubileum 
hade vi bjudit in Joe Jarick och Lyn O´Neil 
från Australien. Joe och Lynn skulle tillbringa 

sommaren i Europa, så det passade ju bra att 
delta på vårt möte i samband med det. Joe har 
ägnat hela livet åt Healey’s och har genom 
åren och via många kontakter, med bland an-
nat Healeyfamiljen, men också med Kenneth 
Andrén och Robban Petersson i svenska Hea-
lygänget, samlat på sig mycket material och 
många historier som han med stort engage-
mang och värme delade med sig. 

Han har ett stort kunnande om 100S och 
har själv ägt flera av dessa bilar, bland an-
nat under 70-talet en av de 100S som såldes 
ny i Sverige. Han var också djupt engagerad 
i teamet för "Healey Returns to Bonneville" 
2009 och 2012 tillsammans med bland annat 
Steve Pike. 



9

Allt detta och lite till trollband han oss med 
under ett par timmar.

Årsmötesförhandlingarna på söndagsmor-
gonen följde det sedvanliga mönstret, inga 
överraskningar noterades. Protokollet skick-
as ut separat till medlemmarna, så detaljerna 
får ni läsa där. Två nya sektionsledare valdes, 
Anders Gustafson för ”East Section” och 
Torsten Jönsson för ”South Section”. Lasse 
Johansson valde att kliva av styrelsen, men 
eftersom antalet styrelsemedlemmar varit lite 
fler än vad som krävs valdes ingen ersättare 
in.

Nästa års möte kommer att arrangeras 
av East Section. Målsättningen är att för-
lägga det i trakterna strax norr eller nord-
väst om Stockholm. Mer information om 
det kommer att publiceras längre fram på 
hemsidan och i tidningen.
       

Minns ni Spriten med Speedwellfront 
som jag efterlyste i nummer 134 för 
knappt ett år sedan?

Bakgrunden till efterlysningen var att jag 
fick ett mail från Niklas Holmgren i Väl-
lingby, som frågade om jag hade koll på, 
eller kunde skaffa information om bilen. Bi-
len tillhörde vid fototillfället 1965 hans far, 
Wide, och den är tagen samma dag som han 
skulle gifta sig med Niklas mamma. Det är 
därför, säger Niklas, som han ser ut som 
James Bond. 

Niklas hade tänkt göra en fotobok till sina 
föräldrar som firade guldbröllop i april 2015 
samt en tavla att ge till pappa när han fyllde 
år.

Jag blev inte direkt bombarderad med svar 
på uppropet. Tills, efter ett tag, då Sprite-
forskaren Lars Eriksson i Nacka kontaktade 
mig. Lasse har lagt mycket tid på att lista alla 
Spritar. 

Han hade vid det sökandet via det gamla re-
gistreringsnumret funnit den efterlysta Spri-
ten, chassinummer AN5L/16097. Bilen har 
totalt haft 25 ägare inklusive fem bilhandlare. 

Den såldes ny i oktober 1959 till en kvinna 
i Brämhult i Småland, men redan i mars 1960 
kom den till Stockholmstrakten och har stan-
nat kvar där tills nu. Bilen är avställd sedan 
1975 och fick körförbud 1977.

Och nu till det fantastiska in denna historia: 
bilen ägs idag av Tomas Carlsson i Skarp-
näck och han bor ungefär 200 meter fågel-
vägen ifrån där jag bor!
Ibland är världen liten…

Tomas har tidigare varit medlem i klub-
ben, och när jag ringer upp honom så får jag 
lite fakta om bilen AN5L/16097. 

Tomas köpte bilen i oktober 1988 som 
donatorbil till den som han skulle – och 
fortfarande håller på att renovera (Engwall-
syndromet). Kompisar i Spritegänget på 

den tiden var Claes ”Clacke” Aggestig och 
Börje Engvall som båda höll på att göra i 
ordning bilar. Tomas berättar att de tyckte 
att Speedwellfronten som satt på bilen var 
så ful att de gjorde sig av med den. Synd 
tycker man kanske idag.

Wides gamla bil finns alltså kvar idag och 
det som finns kvar ligger under en presen-
ning på Tomas lantställe i Dalarna.

Jag önskar Tomas lycka till med att hitta 
inspiration till att bli klar med sin Sprite 
och kanske jag återkommer i ämnet.
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Längtat efter en Frogeye i 25 år, men var aldrig ”rätt tid”. Hittade denna på Blocket i 
juni – blev kär, priset var rimligt så jag impulsköpte den osedd!

Vet väldigt lite om bilen, men det är en svensksåld tidig bil med ”piggruta” och det 
verkar vara”matching numbers”.

Bilen har en hel del brister/småskavanker och är inte helt original, men gick miraku-
löst nog genom besiktningen. Kommer att försöka ta reda på mer om bilens historia. 
Kanske någon i klubben som har info om den? Chassienr AN5L3590.

Kommer (kanske) att lackera om den i Speedwell Blue så småningom, men mycket 
annat att fixa innan!

Klubben hoppas jag ska kunna medföra lite råd, tips, stöd, träff, köp/sälj och sällskap 
genom en lång vinter.

Ben Collins, 46 år, Västerås. AH Sprite Mk1 AN5 1958, BCA 353. Körsbär, ursprungligen (?) Blå. Medl nr 709.

Fick ett medlemskap i Healeyklubben av min dotter Louise familj i 80-årspresent, vilket 
jag uppskattade mycket. Det är många år sedan jag ägde en Austin-Healey”100” men jag 
har alltid tyckt att det är en mycket speciell sportbil.

Min Austin-Healey 100 köptes ny 1955 och eftersom jag är mycket tävlingsinriktad
(började med mc-tävlingar redan 1951) föll det sig naturligt att även tävla med min AH. 
Efter inköp och montering av trimningssatser från England började jag tävla. Mycket på 
Roskilde Ring, men även Kanonloppen 1956-57 och Sveriges GP i Kristianstad 1957.

Tyvärr passade inte min bil särskilt bra p g a klassindelningen. Fick möta ”Måsvingar”, 
Ferrari, Maserati, Jaguar m.fl. – inte så lätt men väldigt roligt. Körde också i SSK:s regi 
där jag är medlem nr 3.

Familjebildning 1958 krävde annat fordon och Healeyn såldes. En dröm nu är naturligvis 
att hitta en 100 till rimligt pris ... (Vi återkommer med en intevju med Jan i senare nummer. Red.)

Jan Liljeros, 80 år, Varberg. Ingen Healey (ännu!). Medl nr 706.

”Varför Healey” är en onödig fråga – bland de vackraste och mest välljudande bilar 
som serietillverkats! Upptäckte bilmodellen redan tidigt -80 tal och sen är det svårt att 
riktig vilja ha något annat. 

Men Healeys ”springer ju inte på en”, men hittade denna på hemsidan. Fanns nära, 
OK pris och skick så det blev köp nu i slutet av juli. 

Gick med i klubben samtidigt, roligt med andra som har samma intresse samt för-
modat stort kunnande om bilarna, vilket kan vara till stor nytta för en novis som jag.

Ulf Håkansson, 53 år, Uddevalla. AH 3000 Mk1 BT6 1960, NUX 233. Healey Blue/OE White. Medl nr 708.

Jag köpte en ”Groda” för mitt första studielån. Hade den 1978-82 och då väcktes dröm-
men om en ”Big Healey”. Under 30 år höll jag sedan på att renovera en MB190SL utan 
att bli färdig, såldes och med tomt garage såg jag en möjlighet till att skaffa en körbar 
Healey.

Kontaktade jag en kille i Karlshamn som jag för tio år sedan köpte en flygel av. Anade 
att han kunde ha lite koll på var jag kanske skulle kunna hitta en Healey. Visade det sig 
att han själv hade två, en 100/4 och en 100/6. En skulle han sälja …

Tog en enkel tågbiljett från Göteborg, köpte bilen och körde hem, med ett brett 
leende.

Bilen såld ny 1957 av Osterman till i Skåne (där den 57-59 verkar ha varit tjänstebil 
på Önos Fruktindustri!), Göteborg 1982-2015 då den hamnade i Karlshamn varifrån jag 
återbördade den till Göteborg. Jag har  alla ägarnamn.

Har inte hunnit ”lära känna” bilen ännu och hoppas kunna ta del av råd och tips för att 
ständigt kunna förbättra bilens skick och status.

Sven Sundstedt, 57 år, Göteborg. AH 100/6 BN4 1957, DGN221. Röd. Medl nr 705

Carl Eidenert Göransson, 23 år, Uppsala. AH Sprite Mk2 1963, RLE 190. Vit. Medl nr 707.
Redaktionen har inte lyckats få in mer uppgifter från Carl, men bild etc kan komma i senare utgåvor!
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Webshop verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50 E-post order@verktygsboden.se 

Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

Butik i Borås Källbäcksrydsgatan 1, Tel. 033-15 72 75 Butik i Veddige Västra Ringvägen 4, Tel. 0340-59 68 00

Alla priser är inkl moms!

Parkeringslyft, fyrpelare
Gör det möjligt att få plats med en bil till i garaget! 

Plåtformningskurs
Kursen vänder sig till dig som på nybörjar-
nivå vill prova på att använda maskinerna 
engelskt hjul, krymp och sträck, sick och 
falls. Du har också möjlighet att prova på 
arbete med hammare/mothåll och form-
ning i sandsäck.

Smådelsvagn 3 hyllor
Mobilt förvarnigssystem för att hålla ordning på delar när du demonterar eller monterar ditt 
projekt. Fungerar utmärkt för att ställa undan delar på. Försedd med utskjutbar hylla där man kan 
placera en huva eller lucka. Dimensioner (LxBxH): 540x1520x1730 mm

Pelarborrmaskin T-25A
Pelarborrmaskin uppbyggd på en 
kraftig stålpelare. Borrhuvudet och 
bordsfästet är svängbara i 360°, samt 
höj/sänkbara via kuggstång. Kugghjuls-
drift och växellåda med snedskurna 
kugghjul av stål och fibermaterial ger 
en tystgående maskin med ett mini-
mum av underhåll.

Polervagn
Komplett polerkit som bl.a 
innehåller vår polermaskin 
och polersvampar.

Köp hydrauliska hjulramper och få sämskinnsmangel på köpet!
Just nu får du en sämskinnsmangel på köpet när du köper våra hydraliska hjulramper, värde 995kr! 
Kör upp bilen på ramperna och höj upp med hydraulpumpen. Passar utmärkt till låga bilar då ram-
perna endast är 125 mm i nedfällt läge. Försedd med säkerhetslåsning.

ERBJUDANDE!

3.975 kr
artnr 32788

K
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K
A M P A N

J

12.995 kr
ord.pris 15.250 kr

artnr 80235

K
A M P A N J

K
A M P A N

J

23.900 kr
ord.pris 26.738 kr

artnr 85268

1.995 kr
artnr 159835

N
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ET

K
A M P A N J

K
A M P A N

J

499 kr
ord.pris 699 kr
artnr 74311

Airconditionsset
För att fylla och tömma gas i aircondition

1.695 kr
artnr 494868

0 kr
värde 995 kr

1.800 kr
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Har sedan ett par år en Sprite -61 i renoveringsbehov, men köpte denna 3000 nu i 
sommar. Attraheras av formen och ljudet, och denna var lagom patinerad och därmed 
dyr ...

Köpte den i Kumla, men de två förra ägarna bor i Orsa, så nu har den kommit till-
baka till Dalarna! Den importerades från USA början 70-talet.

Det ska få bli en rullande renovering, och jag har f n inga planer på att köra race 
med bilen, men säger som en annan Orsakarl: ”lovar ingenting bestämt”.

Trevligt att lära känna likasinande genom klubben.
 (Jan kör RHK-serien i en Austin A40 Futura, och viss enveten påverkan på hans bilval har genomförts 

under säsongen ... Tjatet fortsätter: ”Naturligtvis ska du köra 3000 på banan också!” Red.)

Jan Christians, 54 år, Torsång, familjemedlem Lotta. AH 3000 Mk2 BT7 1961, CAE 771. Röd. Medl nr 711.

Ett sent återfall – hade en 100 vid klubbens bildande 1970 och sedan en 3000 1969-
1973.
Kul att jag fick tillbaka mitt gamla ”grundarmedlemsnummer”!

Blev förrädare och föll för Jaguar, men när Teammedlemmarna på Knutstorp mob-
bade mig för avsaknaden av en Healey så tändes gnistan igen! 

Ödet gjorde sedan ett ingrepp – lade örat till marken och fick höra att Rolf Lindholm 
kunde tänka sig att avyttra sitt lååånga renoveringsobjekt. Roffes bil har chassienr 
precis intill min gamla 3000 dessutom. 

Det blev affär och nu har jag Healey igen och en massa extra delar. Jag fick hela hans 
hobby komplett, t o m Healeyklubbens tändsticksplån! 

Inredning, dörrar och lite här och där återstår men inte alltför mycket – hoppas kunna 
köra nästa sommar om Gud vill och brallorna håller.

Per Andersson, 60++ år, Täby. AH 3000 Mk2 BJ7 1962, EBP 077. OE White. Nygammalt medl nr 12!

Vi blev bogserade av en Healey 3000 en gång utanför Nürburgring när vi fått motor-
stopp. Jag blev väldigt imponerad av kraften i den och av bilen som helhet.

Mer en tillfällighet att jag köpte just denna 1985, från England där den var en riktig 
”bruksbil”. Vet egentligen inte mycket mer om den.

Renoveringen påbörjades 1985 och jag sa att detta skulle bli min finaste bil om det så 
skulle ta fem år att renovera den!!!! Mycket återstår att göra men nu är renoveringen i 
alla fall igång igen ... I min dröm har den alltid varit blå/vit, och det blir nog så när den 
lackas.

Jag kan säkert lära mig mycket om Healey via klubben och hoppas kunna närvara vid 
träffar i framtiden. Jag träffar ofta medlemmar på de olika racingbanorna i Sverige och 
det är ju ett trevligt gäng. (Visst är vi! Reds anm.)

Avslutningsvis: Jag älskar utseendet på en Healey 100 när rutan är i racingposition!

Bengt-Åke Bengtsson, 58 år, Ödåkra. AH 100 BN1 1954, AJZ 578. Ska bli Blå/vit. Medl nr 710.

Han hade inte hunnit ta bild på den nyinköpta Healeyn. Kom strax efter utgivningen, 
nu ser ni Healeyn och Peter till vänster. Valen får vara med som jämförelse ...

Peter vill gärna ha tips på en bra lackerare i
 Stockholmsområdet.

Någon som kan tipsa? 
Redaktionen har Peters kontaktuppgifter.

Ni kanske kommer ihåg ”The Blue Wahle” från förra numret, medl nr 697, Peter J Fyles, Åkersberga? 

Någon som känner till om  någon av dessa 
”Fastback Body” såldes/monterades?

Den marknadsfördes av I F N Accesories, 
Norrköping. 

Englandsregistrerad Sprite, men den snöhöljda 
omgivningen ger mer svenskt än engelskt intryck

Jämfört med en del andra Spritekonverterings-
satser tycker jag den ser riktigt bra ut!         
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www.kilmartin.eu 
info@kilmartin.eu 
+31 653 555 388

Avoid frustration and simply go for the best

Kilmartin is the premium brand for 
Austin Healey chassis and sheet-
metal replacement parts. Our 
craftsmen have been producing  
highest quality chassis for all Big 
Healey models and a complete pro-
gram of replacement parts for over 
30 years. 

Kilmartin chassis and sheetmetal 
parts are widely known for their im-
peccable quality and superior fit. We 
take pride in delivering professional 
restorers and Austin Healey owners 
a range of over 600 premium quality 
sheetmetal parts. Avoid frustration 
and simply go for the best.
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Efter tre härliga veckor med hustru, 
syster och svåger i Florida, där vi såg 
en och annan Healey, var man tillbaka 
i vardagen igen. 

Min drömbil började se allt naknare ut, 
där den stod i garaget i sällskap av Fro-
geyen. Lukten av stark avfettning slog 
emot mig varje gång som garageporten 
öppnades. Man fick tvätta i omgångar för 
att komma in på ren lack eller naken plåt. 
Healeys är ju inte kända för att vara rost-
skyddade i överkant. Den bruna Jensenpri-
mern är väl allt bilarna fick i form av rost-
skydd från fabrik – om inte någon ambitiös 
ägare kostade på det i efterhand.

Den i mitt tycke vackra kylargrillen, blev 
lite pyssel med att få loss. Det framgår inte 
så tydligt på bilder hur den sitter ihop. Och 
att bryta och bända ligger inte i min natur. 
Nu vet jag hur allt hänger ihop, och inget 
gick sönder, tack och lov. Den främre shrou-
den tog en stund av övertalning, innan kittet 
släppte från torpedskottet. Hårt som torkad 
tjära. Nu kunde man skrubba rent på allvar 
runt motorn. Mer avfettning, huuaaa!

Min tålmodiga 
hustru fick rycka 
in och assistera vid 
motorlyftet. Då hade 
jag demonterat allt 
löst såsom förga-
sare, grenrör, ge-
nerator, startmotor 
osv. Men det är ändå 
modiga 300 kg ihop 
med växellåda, som 
ska ur chassit. Och 
trångt är det mot det 
mesta i längdled. 

Att kunna skrubba motorn runt om, innan 

den ställdes på undantag, kändes bra. En 
redig rullplatta inhandlades på Bauhaus, 
som skulle tåla 400kg. Där får motorn vila 
tills den ska gås igenom.

Nu tog resterande demontering vid. El-
system, bromsrör, bensinrör och tusen och 
en detalj skulle loss. Det som man trodde 
skulle strula gick lätt, och tvärtom. Att få 
loss ratten blev en plåga. 

Någon i USA, hade vid tillfälle bankat 

översta centimetern på rattstången konisk, 
vilket inte syntes för ögat innan allt var 
isär. C-clipset som sitter istället för mutter 
på de justerbara rattstängerna, lossade utan 
problem, men sen var det stopp. Avdragare 
+ goda råd från världens alla hörn via Fa-
cebook hjälpte föga. 



15

Ratten var skrot redan från början, men 
nu sprack resten totalt. Det hela slutade 
med att jag fick snitta rattnavet försiktigt 
med kapmaskin och bågfilsblad, och bry-
ta isär. Knappt ens då släppte navet från 
stången. Då hade jag dränkt den i WD40 
under 14 dagar innan – varje kväll.

Bortsett ratten, främre höger sidas blad-
fjäderfäste, och hjälpstyrarmens ena bult, 
släppte allt smidigt. Jag hyllade min bils 
förflutna i Oregon, som har mer eller min-
dre ”Medelhavsklimat”. Hur fel jag skulle 
ha om det, visade sig senare …

Chassit var nu rensat från allt, delarna 
tvättade och delvis isärtagna. Med en 
kvällstrött hustru som inget såg, smögs 
delar av bilen in under trappan, och upp 
på vinden. Större saker som shroudar och 
skärmar, hängdes upp i garagetaket. Fung-
erar bra för mig som mäter 169 cm ö.h. 
Värre är det för besökare, som slår huvudet 
i all ”bråte”.

Fjärde december 2014 åkte så allt på 
blästring. Med släp lånat av Healeykompi-
sen Lasse Johansson, och lyft och bärhjälp 
av arbetskompisar, blev det en baggis att 
lasta på det tomma chassit. Grabbarna på 
blästerfirman var inte trögbedda om hjälp 
heller. ”Kom tillbaka i morgon efter lunch, 
så är det klart!” Wow, snabb service!

5 000 kr fattigare, och med ett betydligt 
”luftigare” chassi, åkte vi så hem dagen 
efter. Hmmm, skum färg på Plastic Pad-
dingen, tyckte jag, när jag synade chassit. 
Just där hade magneten fastnat bra under 
min avsyning i Holland. Och varför gick 
plasten inte bort i blästringen? Efter lite 
petande med en mejsel, visade sig det vara 
mässingslod. Någon hade suttit och smält i 
mässingslod i en helt upprostad panel vid 
sidan om barnsätena, istället för att laga 
med ny plåt. Suck! 

Jag synade vidare på chassit, och såg 
dagsljus genom plåten både här och där. 
Tydliga spår av blöta mattor kunde skön-
jas. Nästan så att man kunde ställa in ett 
ritsmått och dra runt om i sittbrunnen tre 
cm upp på alla sidor. Huuaaa igen! Vad lite 
plast kan dölja mycket.

Samtidigt som demontering mm pågick, 
hade min Miatakompis Kim, boende i just 
Portland, Oregon (varifrån bilen kom), 
varit och ringt på huset enligt adressen på 
min Oregon ”title”, som medföljde vid kö-
pet. Damen som bodde där kände inte till 
just Healeyn, då hennes, troligen framlidne 
make, haft så många bilar. På infarten stod 
en Datsun 240Z när Kim ringde på. Där 
får jag jobba mer med att skicka bilder till 
henne osv.

Kim sökte via Oregons DMV (bilregis-
ter) min bils förflutna. Nu har USA hårda 
Personuppgiftslagar, så några namn fick 
jag inte fram. Däremot framkom att bilen 
levt i Oregon från 1973, och innan dess: 
ALASKA!!!

Där kom förkla-
ringen till rosten, 
blöta mattor, och 
den underliga ”ter-
mos” jag nämnde i 
förra avsnittet. Jag 
hittade två flänsade 
hål, som efter slang-
genomföringar, i 
höger fotbox. Slut-
ledningen var att där 
hade suttit ett extra 
värmepaket, och ter-
mosen var just en

ackumulator för 
varmt kylarvatten 
vid tillfälliga stopp. 
Hädanefter har bilen 
kallats för Alaska-
Healeyn. Och vit ska 
den bli …

Jag tog raskt reda 
på adressen till Alas-
kas DMV, skickade 
en check, kopior på 
alla papper om bi-
len, och väntade på 
ett spännande svar. 
Tre veckor efter kom 
ett tjockt kuvert i re-
tur. Spänningen var 
olidlig. I kuvertet 
låg alla mina papper, 
checken samt en torr 
kommentar: ”We do 
not do historical re-
search!” Ridå! Har 
inte orkat rota vidare 
i möjligheterna att få 
utomstående hjälp 
att söka min bils ti-
diga historia. 

Är någon av er 
kunnig i hur jag 
ska gå vidare, får 
ni gärna tipsa mig. 
Och vem köper en 
Healey till Alaska?
I nästa avsnitt bör-
jar jag skära i ros-
ten!

Börje Engwall #148





G a l l e r i
På rad på Tjörn: Erikssons ,Huddinge: 
Lindmans, Umeå och Bangs, Skärhamn.
Foto: Robert Petersson
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Det är nästan så att man kan ställa 
klockan efter British Sports Car 
Meeting. Arrangemanget har ge-

nomförts utan avbrott i 40 år, oftast den 
tredje helgen i augusti i trakterna runt 
Stockholm och Mälaren, med någon läng-
re utstickare ibland. 

Årets upplaga, som dessutom då var 40-års-
jubileum blev en solig tillställning i trakterna 
norr om Enköping och Västerås. Tyvärr flag-
gade arrangörerna redan förra året att de inte 
ville fortsätta längre. Roligt nog hade hela 56 
bilar hörsammat årets inbjudan, så det blev 
ett välbesökt möte och någon riktig gravöls-
stämning infann sig inte heller, mer om det 
längre ner.

Adrenalinnivån sattes direkt genom kör-
ning i en kon-bana vid ”Swedish Active Dri-
ving” på snabbaste tid. Banan var kanske inte 
så svår, men lite knixig, vilket gynnade de 
mindre bilarna, de första tre platserna i kon-
banan belades av Caterham 7, Lotus Elise 

IIIR och en Ginetta. Clacke (Claes Aggestig) 
tog en 5:e plats i sin Sprite och Per Schoerner 
kom 7:a. Per Montén hade en bra tid på gång 
med fixade en riktig kringla innan målgång, 
så det blev inget med det.

Färden gick vidare på fina vägar. Fyra kon-
troller med varierande övningar passerades 
innan målgången vid Skultuna Messingsfa-
brik.

Efter sammanräkning av resultatet vidtog 
prisutdelning. Healeyklubben placerade sig 
på samtliga fyra första platserna, se nedan 
(låt vara i varierande fordon, men det får vi 
ta, eller hur).

I samband med avtackningen av arrangö-
rerna som har gjort ett fantastiskt jobb under 
många år, visade det sig att det finns några 
inklusive oss i Healeyklubben, med sektions-
ledaren som kontaktperson, som är beredda 
att jobba vidare med arrangemanget. Vi hop-
pas därmed att BSCM-klockorna fortsätter 
att ticka.

Vi passar på att tacka avgående arrangörs-
team; Rolf Lindholm, Mats Nerman, Mats 
Månsson, Jan von Berens och Tommy Wie-
the för allt jobb de lagt ner och hoppas att de 
kommer som deltagare nästa år.

Mer info årets BSCM och även historik mm 
finns på www.bscm.se. 

Pristagarna – grattis till oss i AHCS!!!
1. Bosse Adolfsson och Karin Juhl 
   (MGTF –  AHCS-medlem #491)
2. Anders Gustafson och Anna-Karin 
    Håmark (TVR Chimarea – AHCS-medl)
3. Andreas Stenberg #695 (AH Sprite)
4. Lasse och Kerstin Engwall #13 (AH 100)
Komplett resultatlista samt annan informa-

tion om BSCM 2015 och en historisk åter-
blick mm finns på www.bscm.se.

                                

1

3
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Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

magnuskarlsson@bornet.net
0703-933349

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 kom-
plicerade delar. Vi bygger standard och raceöverväxlar som provkörs i provbänk, 
utför professionella förgasarrenoveringar, byter och brotschar kingpinbussn-
ingar, monterar inredningar och suffletter, renoverar och balanserar motorer, 
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.  

fr
p
u
i
b

H b d Bk l @b t t

Boras Motor corporation ab

DENIS WELCH MOTORSPORT, YOXALL, BURTON ON TRENT, STAFFS DE13 8NA, ENGLAND
Parts Hotline:  +44(0)1543 472244   E-mail: sales@bighealey.co.uk   

www.bighealey.co.uk

A direct replacement for the original part made with
the benefit of
original drawings

to very high
specifications, these

guarantee to deliver on quality,
durability and performance.

They come with the same setup data etched onto
each unit as the original and as described in the workshop manual.

This makes them straightforward to install, unlike our competitors
which have no marks - leaving you in the dark.

Don’t buy a product
that will be a pain to fit
and perform poorly,

make sure you buy the
best product, that will last. 

We also stock a range of
alternative ratios of both British and

European manufacture to suit BN1 & 100S 4-
stud axle as well as BN2 to BJ8 5-stud axle.

Get our FREE performance catalogue for more
information and start shopping online today

Big Healey Performance Catalogue

200
NEW

Products

OVER

International  1000 Km 

UK  Fastest 100 mile 

Record Holders

International and UK records 1,000 kms 4h 11m 40.650s 148.13 mph

International and UK records 500 miles 3h 23m 33.434s 147.37 mph

International and UK records 500 kms 2h 05m 51.697s 148.10 mph

International and UK records 100 miles 39m 52.207s
150.48 mph

International record
100 kms 24m 53.159s

149.80 mph

International and UK records 1 hour
147 miles 668 yds 147.38 mph

Outright UK record
100 miles 39m 52.207s

150.48 mph

UK record

200 miles 1h 22m 21.817s 145.69 mph

UK record           
           

     10 miles 3m 55.143s
153.09 mph

UK record

10 kms 2m 26.030s
153.18 mph

UK record

5 miles
1m 57.495s

153.19 mph

UK record

3 hours
443 miles 1,724 yds 147.99 mph

The price is right... The quality is excellent...                      The performance is legendary...You deserve the best...

Healey crown wheel & pinions

Now British Made
Higher speed from lower revs

3.54:1 Crown Wheel and Pinions 
CRAX150B              

£595 
plus VAT  
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             hörna

Hello Healey Lovers! Tomas Ledin hade en hit för många år sedan där texten gick: 
”sommaren är kort, och det mesta regnar bort!” Ganska passande för första delen 

av denna sommar, i alla fall om man bor i Södermanland. Avslutningen kan man dock 
inte klaga på för även i skrivandets stund så är det närmast tropisk värme utanför fönst-
ret. Så jag antar att snittet blir ganska bra om man sträcker ut sommaren till slutet på 
augusti månad.

Stort tack till Göran och Lena Utter för ett väl 
genomfört årsmöte i den lilla charmiga orten 
Rönnäng. Väl vald plats med ett mycket bra 
och charmigt hotell. Som en extra bonus fick 
alla deltagare ett presentpaket vid avfärd. 
Med synnerligen goda och lokalt produce-
rade delikatesser! 

Det är skillnad på sill och sill upptäcker 
man efter avsmakning av innehållet. Trots 
min klagan i början på vädret så genomför-
des årsmötet utan några större regnskurar. 
Dock kändes den fina klubbjackan extra 
skön då kustvindarna blåste snålt. Det var 
många deltagare från klubben och för er som 
missade detta evenemang litar jag på att det 
kommer en mer utförlig rapport och bilder i 
detta nummer. Väl värt att upprepas är som 
jag har sagt tidigare: åk på våra årsmöten för 
det är en mycket gemytlig samvaro med an-
dra Healey ägare. Man får både inspiration 
och goda råd på vägen när det gäller allt som 
rör våra bilar. 

När det gäller våra andra projekt så har jag 
inte mycket att rapportera då sommaren mest 
har gått åt till lägenhetsrenovering på Dala-
gatan i Stockholm där Johan lyckats med att 
köpa en ny sådan med stort renoveringsbe-
hov. Det går fort att riva men tar ack så lång 
tid att bygga upp allt igen. Det är ju samma 
sak när det gäller bilar och lägenheter – tar 
dubbelt så lång tid som man tänkt sig och 
kostnaderna springer alltid iväg fortare än 
planerat. Men huvudsaken är ju att slutresul-
tatet blir som man tänkt sig! 

P1800:an är fortfarande hos lackeraren men 
har nu i alla fall blivit grundlackad och med 
slipgrunden lagd, så nu är det mer finslipning 
som gäller. Inredningen är nästan klar och 
vissa kromdelar renoverade. Blir ett höstjobb 
att få ihop allt och förhoppningsvis är bilen 
på vägen igen till våren. Jagga E-typen står på 
tillväxt. Ingen ide att börja riva den innan vi 

är klara med P1800:an. Min egen 3000 gick 
som en klocka under hela långa resan till och 
från Rönnäng men ca fem mil från Strängnäs 
har något elfel uppstått så i varje gupp dör bi-
len för att sedan komma igång igen. Har sökt 
efter lösa kablar eller säkringar utan att så här 
långt hittat felet. Räknar med att det får bli 
en ordentlig felsökning och riva ut och byta 
kablar när det väl blir lite lugnare till hösten. 
Vad vore nöjet med att äga en Healey om den 
bara rullar och går?

Alfan har inte kommit ut på banorna detta 
år p.g.a. av allt annat jobb som Johan haft 
men det kommer ju ett nytt år och det är bara 
att ta nya tag. Vi har äntligen fått ordning på 
väghållningen, nu känns bilen betydligt ro-
ligare att köra även om det ska till lite mer 
justeringar innan allt är 100 %. Men det är 
svårt att få till allt utan fler varv på banan och 
de erfarenheter man då får.

Nog om allt snack om andra bilar för det 
är ju Healey som gäller! Har tyvärr inte så 
många bilar att rapportera om då sommaren 
är lite av en dödsäsong när det gäller auktio-
ner. Dock har jag några objekt som släpat 
efter sedan förra tidningen kom ut. Räknar 
fortfarande med en växelkurs på 8:1 trots vil-
da svängningar på valutamarknaden, där vår 
Krona verkar åka ”jojo” upp och ner.      

Bonham´s, Chichester England.
1961 Austin Healey 3000 Mk2. #HBN7L 

6554. Svart/röd med röd inredning. 28003 
miles. Ser bra ut och är mestadels i original-
skick. Fronten omlackerad och säten med ny 
klädsel. Ramen i mycket gott skick och har 
inga bucklor. Krom och lister OK. Motorn 
bytt och uppges vara renoverad.

Kondition -2.
Såld för 81 136 USD eller ca SEK 650 000.
Kommentar: BN7 med tre förgasare är en 

betydligt ovanligare bil än BT7 2+2 säten så 
jag trodde att denna bil skulle springa iväg 
fort. Men budgivningen gick trögt och bilen 
såldes efter auktionen till ett i mitt tycke bra 
pris.

The Branson Auction, Branson, USA.

1961 Austin Healey 3000 Mk1. #HBT7L 
11349. 2972 miles. Svart/röd med svart in-
redning. Äldre renovering som håller bra. 
Bra passform. Krom och inredning i bra 
bruksskick. Bilen hade mått bra av en ordent-
lig polering och mer omsorg om alla detaljer. 

Kondition +3

Såld för 43 200 USD eller ca SEK 346 000.

Kommentar: Säljaren släppte sin reserv när 
buden kom över 40 000 och priset får väl be-
traktas som rätt för en bil i detta skick. 

RM Sotheby’s, Cernobbio Italien

1955 Austin Healey 100S. #AHS3707. Vit/
blå med blå inredning. Levt en stor del av sitt 
liv i USA där den tävlats med flitigt. Reno-
verad i mitten på 80 talet av Hill & Vaughn 
till en kostnad av 200 000 USD och renove-
ring håller bra än i dag. Motor och växellåda 
original och renoverade vid samma tillfälle. 
De flesta karossdelarna uppges vara original 
men svårt att verifiera. 

Kondition -1.

Ej såld, högsta bud blev 952 000 USD eller 
ca SEK 7 600 000.
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repor i lack och krom och inredningen sliten 
på sina håll. Smutsigt motorutrymme där allt 
ser ut att vara i originalskick.

Kondition +2.

Såld för 57 200 USD eller ca SEK 458 000

Kommentar: Uppskattat pris i katalogen 
var 55-70 000 så budet var på den låga sidan 
men accepterades av säljaren. Borde ha in-
bringat mer då det är svårt att hitta en Healey 
i nära nog originalskick. Får betraktas som 
ett mycket bra köp!

Kommentar: Med tanke på hur stark mark-
naden för 100S varit de senaste åren borde 
denna bil ha sålts. Katalogen hade en värde-
ring på 965 – 1 000 000 USD så sista budet 
var inte långt ifrån. Dock var tävlingshisto-
rien inte fullt dokumenterad och besökarna 
på auktionen förmodligen inte imponerade 
av bilen. Lär nog synas igen snart på en ny, 
och förhoppningsvis bättre auktion för just 
denna bil. 

Bonhams, Greenwich USA

1953 Austin Healey 100. BN1L140217. 
28950 miles. Grå med blå inredning. Nyli-
gen renoverad och bilen ser mycket bra ut. 
Ovanlig grå färg som uppges vara en original 
Healeyfärg. Vissa detaljer är inte 100 % och 
jobbet gick nog lite fort på slutet, eller om 
pengarna tog slut. Kräver inte så mycket för 
att komma upp till en klass 1 bil. All doku-
mentation fanns på plats plus instruktions-
böcker och komplett verktygssats.

Kondition +2.

Såld för 57 200 USD eller ca SEK 458 000.

Kommentar: Mycket bra köp och bilen kan 
användas direkt utan några större åtgärder. 
Dock tveksam till färgen där den mer vanliga 
blå kulören gör bilen mer rättvisa. Köparen 
gjorde en bra affär och med lite arbete finns 
det även en bra uppsida.

1966 Austin Healey 3000Mk3. HBJ8L 
32079. 60639 miles. Blå med blå inredning. 
En ägare under nästan 40 år och en bil i 
mycket bra originalskick. Inte helt felfri med 

Övriga annonser.

The Stable USA. 1958 100/6. Röd med 
svart inredning. Motor från en senare 3000. 
Begärt pris 48 000 USD eller SEK 385 000.

Det var allt från Johan och mig denna 
gång. Vi hoppas på en varm och bra höst 
så det kan bli några fler mil med våra 
Healeys innan det är dags för den långa 
vintervilan, 

önskar Ulf och Johan

Faktaruta.
Vad betyder ”konditionssiffrorna” i auktionsvärderingarna?

Kondition #1-bilar är i världsklass. Den frammanar bilden av den bästa bilen, i rätt färger, på gräsmattan vid de finaste concours eventen. Perfekt ren – har rengjorts 
ända ner till däckens slitbanor. Lackering och krom spegelblankt. Damm och smuts är förbjudet, och alla delar, inklusive alla originaldekaler, är korrekta och perfekt 
monterade. Beskrivningen i ett ord av #1 bilar är ”concours”. För att ge ett bra exempel från vår egen klubb så är Nils-Fredrik Nyblaeus blå 3000 (se bild nedan) en 
kondition 1 bil som kan ställas ut vart som helst i världen, och vinna priser, och inbringa de stora pengarna!

#2-bilar skulle mycket lätt kunna vinna en lokal show. De kan vara tidigare #1-bilar som har körts och åldrats. Även rutinerade domare måste leta noga för att finna 
brister, men de kommer förmodligen att hitta några, osynliga för den vanlige åskådaren. Färg, krom, glas och interiör är av högsta standard. Ingen synlig avgasrök vid 
start, inga ovanliga ljud från motorrummet. Bilen upplevs som om den kommit direkt från tillverkningen. Beskrivningen i ett ord för #2-bilar är ”utmärkt”. Det är 
många i klubben som har kondition 2- bilar, ingen nämnd och ingen glömd! 

#3-bilar har några, men inte alla felen i en #4-bil, vilket kan balanseras av kanske en fräsch lackering eller en ny, rätt inredning. #3-bilar fungerar bra, men kan ha 
vissa felaktiga delar. Dessa bilar används inte för dagligt bruk men klarar en långresa utan problem. Den vanlige åskådaren hittar inte några synliga fel, utan tycker 
att du har en väldigt snygg bil! ”Bra” är ett ord som beskriver en #3-bil. I denna kategori faller nog majoriteten av våra bilar i klubben. Många gånger så kan även en 
mängd modifieringar leda till att en annars #2-bil kommer att klassas som en #3. Jag tar min egen 3000 som ett bra (?) exempel!

#4-bilar är bruksbilar med brister synliga med blotta ögat. Kromet kanske skrovligt eller repigt, vindruta med stenskott. Lacken är tveksam, och kanske har stötfånga-
ren eller en skärm en liten buckla. Interiören kan ha spruckna sömmar eller en krackelerad instrumentbräda. Inga viktiga delar saknas, men fälgar eller inredningen etc. 
kan skilja sig från original. #4-bilar kan också vara en tämligen sliten äldre renovering. ”OK” är ett ord som beskriver en #4-bil.

#5-bilar är renoveringsobjekt med exempelvis svåra rostskador, matt och flagnande lack, felaktig/trasig motor och mekanik, sliten och trasig inredning, rostprickigt 
och skadat krom. Bilar i denna kategori är vanligtvis ”barn finds” eller bilar med långvarig lagring och försummelse och kräver stora ansträngningar, och en tjock 
plånbok, för att bli trafiksäkra. ”Rå/risig, eller ett vrak” kan bäst beskriva en #5-bil.

För att öka spännvidden så kan bedömningen även ha en plus eller minussiffra för respektive kategori. Med andra ord så är en nummer 2+bil mycket nära en 
concours-bil.
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Backtävlingar är en mycket speciell tävlings-
gren. Några som varit med länge minns sä-
kert när klubben en gång i tiden arrangerade 
en egen tävling i den redan då officiellt ned-
lagda Ombergsbacken. 

Idag används den bland annat som en del-
sträcka i ”Tjejvättern” på cykel, men har man 
en gång kört uppför den i bil har man nog 
inte lust att cykla uppför. Backtävlingar är 
nämligen branta, det ligger liksom i sakens 
natur. 

Shelsley Walshbacken, som ligger i Wor-
cestershire, några få mil norr om Morganfa-
briken i Malvern Link, är 1 000 yards, 914 
meter, lång och har en genomsnittlig lutning 
på cirka 1:9, det vill säga att det går en meter 
uppåt för varje 9 meter framåt. Värsta lut-
ningen är hela 1:6. 

Det känns. 
Och känns igen. När jag parkerar hyrbilen 

på den sluttande åkern som i princip har sam-
ma lutning som den första biten av backen, 
minns jag en annan regnig sommar, det var 

1978 då jag besökte Shelsley Walsh för första 
gången tillsammans med ett gäng från den 
svenska Healeyklubben. 

Min egen 100 BN1 var (som vanligt?) in-
disponerad och jag upplevde istället Eng-
land från passagerarstolen i Claes ”Clacke” 
Aggestigs Sprite. Visste ni förresten att det 
går alldeles utmärkt att sitta och sova i en 
Sprite? Speciellt under körning då motorns 
dönande ackompanjerat av 
däckens susande mot den våta 
asfalten och torkarnas rytmiska 
”gnugg–gnugg–gnugg” är rena 
sömnmedlet. 

Clacke berättar förresten att 
han har en del bilder från resan 
och Shelsley Walsh 1978, kan-
ske läge för en nostalgitripp i 
ett kommande nummer av En-
tusiasten?

Jag mindes Shelsley Walsh 
som en av höjdpunkterna från 
den resan och när jag nu återser 

backen känns den typiska, avspända atmos-
fären igen. Det här är historisk racing för den 
som vill ha en kontrast mot i vissa fall nästan 
överarrangerade evenemang som exempelvis 
Goodwood Festival of Speed och Goodwood 
Revival. 

Till skillnad mot för 37 år sedan badar det 
nästan smärtsamt vackra landskapet i sol och 
även om det förmodligen är mycket folk med 
Shelsleymått mätt är det ingen trängsel. Man 
kan lätt konversera med alla deltagare och ett 
bekant ansikte är Kent Abrahamsson som kör 
både sin Chevron B19 och den Jaguar XJR-9 
som Jan Lammers och John Watson vann tre 
deltävlingar i sportvagns-VM med 1987 och 
därmed hjälpte till att säkra titeln för Jaguar. 

– Det är svårt, berättar Kent. Däcken är 
iskalla och när man släpper kopplingen på 
startlinjen spinner det som om bakhjulen 
hängde i luften …  

Dessutom kan jag tänka mig att bansträck-
ningen upplevs som oerhört smal med den 
breda Grupp C-bilen. Som smalast är ba-
nan bara 3,6 meter. Trots problemen är Kent 
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trea respektive tvåa i Chevronklassen med 
en bästa tid på 32,67 sekunder under de två 
dagarna. Med Jaguaren kör han bara uppvis-
ning då evenemanget ingår i Jaguars 80-års-
firande. 

Backrekordet är 22,58 och sattes 2008 av 
Martin Groves i en specialbyggd Gould 
och intressant att notera är att rekordet för 
förkrigsbilar lyder på 33,03, inte långt från 
Kents Chevrontid, och sattes av James Bax-
ter i ERA R4A förra året. 

När det gäller Healeys så är upplägget lite 
förvirrande. Dels kör de 14 bilar som deltar 
i Healeymästerskapet i en egen klass, det är 
sex Sprite, två 100/6 och resten 3000.  Snab-
bast är Richard Mason med sin BT7, han 
sätter en tid som är nästan på hundradelen 
två sekunder sämre än Kent Abrahamssons 
Chevron.

Men förutom dem deltar ett antal Healeys i 
andra klasser, som exempelvis ”D1: Saloons 
& Sports Cars 1940–1959” där Stephen Cas-
son vinner klassen med sin läckert ljusblå 
Sebring Sprite. Hur original den är kan dock 
diskuteras då det till och med i programmet 

står att motorn var på 1 330 
kubik!

En annan klass där fler 
Healeys deltar är ”Sports 
Cars 1960–1969” och för 
de listiga fanns här en möj-
lighet att köra i fler klasser. 
Vinnare även här är nämli-
gen samme Richard Mason 
som var snabbast i den ren-
odlade Healeyklassen. 

Han byter helt enkelt start-
nummer från 21 till 123 på 
sin BT7 och lyckas därmed 
ta hem två klassegrar med 
samma bil!

På väg mot vinsten skräm-
mer dock Mason sig själv 
rejält då dörren går upp i den 
första vänstern i ”Esset” …

Lika kul som själva farten 
är att skåda alla de konstiga 
hembyggen som känneteck-
nar alla historiska backrace i 
England. Bilar som den Aus-
tin Seven-baserade ”Pigstye 
Special”, Svinstian Special 
som faktiskt var byggd i en 
gammal svinstia. 

Eller en ”Fairley Mercury” 
som med sin gamla Mercury 
sidåtta är så nära en Nord-
isk Specialracer man kan 
komma. 

En annan underlighet är 
att klassen för standardvag-
nar 1960–1969 domineras 
av en rad Volvo Amazon! 
Enda variationen var en PV, 
en 142 och en Mini Cooper 
S. Minin vinner förstås, men 
bara ett par tiondelar före 
den blixtsnabba 142:an med 
PV:n som trea. 

En annan imponerande in-
sats gör Bill Tuer i sin Mor-
gan 3-Wheeler från 1932 
som klarar en tid på 37 sek-
under – samma som den V8-
försedda Fairleyn.

Till attraktionerna denna 
helg hör även Derek Bell 
som firar att det var 40 år se-
dan han vann sin första seger 
i Le Mans 24-timmars. Han 
gör det genom att bland an-
nat köra just den Porsche 956 
som han rattade 1983 uppför 
backen. En bil som annars är 
mest berömd för att det var 
med den som Stefan Bel-
lof satte sitt 6 minuter 11,13 
sekundersvarv runt Nür-
burgring!

Efter ett besök i backen är 
benen möra men humöret på 
topp. Det kan låta tråkigt att 
se bilarna köra upp en och en, ,,



24 138Enthusiast  nr

men närheten till den korta och branta back-
en i kombination med ett tight arrangemang 
och roliga speakers gör det hela till en under-
hållning av sällan skådat slag. 

Midland Automobile Club som arrang-
erar har haft ekonomiska problem och en tid 

såg det ut som om banan var i fara. Men ett 
upprop till entusiaster 2004 där man kunde 
”köpa” en kvadratmeter av asfalten blev en 
stor succé och efter att man nu säkrat arren-
det för 99 år framåt går överskottet till att re-
novera några av byggnaderna. 

Man kan fortfarande köpa en bit av backen, 
men innan du gör det – åk dit och kolla in en 
tävling på ”Världens äldsta bana”.

Mer info på: www.shelsley-walsh.co.uk
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”We have prepared and are ready to announce an extensive 6-day Healey week and tour to the Black Forest in Germany.
The Organizing Committee has secured accommodation (for expected max. 230 participants) in the exciting surroundings of the Lake Schluchsee 

close to Freiburg, Germany. A wonderful area in the Southwest of Germany close to the borders of Switzerland and France (Alsace) with lots of bendy 
mountainous roads in beautiful landscape and predestined to be discovered by Healeys! 

The area is also famous for its delicious food and drink highlights like Black Forest gateau, Black Forest ham, venison, smoked trouts, pastas, high 
class wine, fruit brandy and beers. 
Invitation 
All Austin-Healey Club UK members and members from other European Austin-Healey Clubs are kindly invited to attend the forthcoming week´s acti-
vities. It is our sincere hope we are going to greet and meet many Healey-friends from all over Europe. 

We will stay at the Schluchsee Hotel Vier Jahreszeiten (Four Seasons) http://www.vjz.de/en/hotel-vier-jahreszeiten-schluchsee at Lake Schluchsee in 
the Highlands of the Black Forest.

Registration will be open on web page from 1st June 2015, see: www.ahcbf.org
For any further information contact : Booking: Mell Ward: Tel/fax: 01827 260 644 email: mellward@btinternet.com 
Hotel & Drives: Josef Eckert: josef-eckert@t-online.de”
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Vi var fyra Healeys som träffades i Bodö, Norge den 8 augusti 
2015 för att delta i midnattssollöpet.

Tre av ekipagen: Anders och Gunilla Lindman, Umeå: Mats och 
Kerstin Svanberg, Eksjö: Torbjörn Ström, Stockholm med kusinen 
Gunnar, Alvesta som chaufför,  kom via Hemavan över Saltfjället i 
strålande sol.

Undertecknad med sambo Inger Ögren körde från Skellefteå via Ar-
jeplog och Junkerdalen – men vi valde fel väg – regn hela tiden! Fast 
det kanske inte var vägen utan dagen som var fel – vi var ute en dag 
tidigare. Tråkigt, eftersom det var fantastiska vyer vi passerade.

Vi hade ett fint boende på Scandic Havet alldeles vid kajkanten. Ut-
sikt över hamnen, och vi passade på att äta färska räkor vid kajen.

Midnattssollöpet startade på lördag morgon vid domkyrkan i Bodö.
Efter presentation av varje startande så körde en slinga på ca sju mil 

med olika kontroller med praktiska och teoretiska uppgifter blandade.
När vi nästan tagit oss i mål, efter ett trevligt och välordnat ”rally” 

(dom var 50 st funktionärer som såg till att det flöt på vid kontrol-
lerna!) så kom regnet.

Vid prisutdelningen hade Mats och Kerstin och en Piteåbo samma 
poäng. Mats och Kerstin tog hem första priset efter att ha snuvat Piteå-
bon på segern. Detta genom att bygga en Legobil som rullade längre 
än Pitebons. Strongt gjort – men så är ju karln förstås mekaniker och 
har antagligen tränat med barnbarnens legosatser!

Torbjörn Ström fick en utmärkelse för att tillsammans med Gunnar 
kört Healeyn ända från Bromma till Bodö. Bra gjort, och speciellt med 
hänsyn till besättningens ålder och att Gunnar innan avfärden från 
Stockholm kört upp från Alvesta!

Det blev middag på kvällen med underhållning och en trevlig stund 
med nya Healeybekanta.

Söndagen gick för vår del åt att transportera oss tillbaka till Skellef-
teå. Regn förstås, men de 51 milen gick utan missöden.

Lindmans och Svanbergs styrde kosan mot 
Lindmans stuga i Hemavan. Torbjörn och Gun-
nar styrde mot Bromma. Svanbergs skulle se-
dan köra husbil mot Lofoten och upptäcka hur 
det ser ut lägre upp i Norge innan återfärd till 
Småland.

En jättetrevlig resa med ett glatt och trevligt 
bemötande från våra Norska grannar.

Efter hemkomsten skulle vi någon dag senare 
åka och fika, då startar inte Healeyn.

Bränslepumpen har lagt av! Jag nämnde detta 
för Anders Lindman helgen efter och fick då 
veta att Healeys kan gå sönder när dom står över 
natten i garaget?!

Om det är någon som vill se mera från detta 
arrangemang: gå internet och sök på 
http://saltenmotorhistorisk.info/ och klicka er 
fram till ”Midnattssollöpet”.
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Dialog med läsare. Mer av sådant, vi har utrymme nog att vädra lite tankar, synpunkter och åsikter. Både bildligt och 
bokstavligt utrymme alltså!
Denna gång lite följdverkningar av förra numrets artikel om den svenska AH 100S. Bl. a. var nog lite prisuppgifter i 
artikeln felaktiga, här kommer rätt uppgifter ”direkt från källan” (nästan).

Som ni ser skulle det finnas plats för mer inspel/frågor/synpunkter. Signatur är OK, men redaktionen måste ha ert             
namn och kontaktuppgifter.          Red.

Butik och snabb postorderservice

Gustav Adolfsvägen 8, S-141 32 Huddinge
Telefon: 08-664 53 10 • Fax: 08-664 53 18 • E-post: info@britishmotor.se

Öppettider: måndag-fredag 11.00-17.00 • lördag i regel 11.00-14.00 (sommartid stängt)

Från redaktionsmedlemen Robert P får de som ”lider” av trängsel i lädret följande tips, kanske en julklapp ... Det är ju nedsatt pris :) 

Kom att tänka på att jag nyligen fick en uppdatering av Joe Jarick där han berättar om den "svenska" 100S:en, AHS 3910, om nu någon skulle 
ha alltför gott om pengar: 

”The owner for many years is now over 80 and has some health problems that does not allow him to use the 100S. He has recently advised that 
he has reduced his price from 700 000 Pounds to 650 000. The car is race ready and I understand requires nothing to be spent. Additionally, it 
is still very original and while it does have all the Welch bits, all the original components are still with the car. Importantly, during restoration 
the car showed no evidence of having been crashed and bashed like so many others.
Best regards, Joe”

Hej Anders!
Tack för ett trevligt nummer av tidningen! 
Bra balans mellan stort och smått! Intressant 
artikel från Steve Norton och alltid kul att 
höra från Brommagrodorna.

När det gäller den sista bilden på den gula 
grodan och den intermittenta tävlingen gis-
sar jag att den lille gossen är vår nya medlem 
(700), Andreas Nylund.
Hälsningar!
        Lars E #649
Hej Lars, och tack för berömmet! Men någon 
vinst i tävlingen blir det inte. Rätt svar på an-
nan plats i tidnignen.                   Red

Hej alla!
Ja, tack till alla som medverkade i helgens 
race och samvaro på Knutstorp. Som vanligt, 
vad jag nu börjar förstå efter tredje tävlingen, 
så är det kul och gemytligt hela tiden – kul 
också med de gästande entusiasterna. 

Mina framgångar på banan bestod i att jag 
för första gången inte blev varvad av vare sig 
Elmon eller Emil. Dessutom så var bilen hel 
efter båda racen. 

Till nästa race ska jag komplettera bilen 
med bromsar, vilket har vissa fördelar har 
jag nu lärt mig av Anders ”Sideways” Schildt 
som provkörde några varv.

Tack igen till Mats och Anders L som 
hjälpte mig med att buckla ut förra tävlingens 
misslyckande.

Bifogar en bild där Mats ivrigt försöker 
föryngra och locka till sig nya förmågor till 
klubben och racingcirkusen. 
Ha en fortsatt skön sommar!
                       Fangio, alias Mikael F #374

Tack själv Mikael! Kul med ytterligare en 
medlem i race-teamet! Och ja, vi behöver 
verkligen föryngring, inte bara i teamet uta-
näven i klubben ...                            Red.

Fripassagerare!
Det är naturligtvis absolut förbjudet att med-
föra passagerare under tävlingar i historisk 
racing. 
Detta hade dock inte nått fram till denna 
gräshoppa, vilken embarkerat Micke Frie-
bergs motorrum under depåuppehållet på 
Mantorp Park i augusti. 
Gräshoppan förvisades vänligt men bestämt 
av funktionärerna till de oljeindränkta gräs-
mattorna i närheten av SAAB-depån.
          Tommy L
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Pushing the 
Limits!

0044 (0)1926 817181
sales@ahspares.co.uk

www.ahspares.co.uk
The Original Austin-Healey Parts Specialist!

www.ahperformanceparts.co.uk

Tel:
Email:
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På medlemmarnas önskan återinför vi 
vårt kalendarium här i tidningen.

Men tänk på att informationen på hemsi-
dan oftast är mest aktuell och mer inne-
hållsrik!

KALENDARIUM FÖR AUSTIN 
HEALEY CLUB OF SWEDEN

Pubkvällarna på Black & Brown Inn, 
Hornsgat 50B startar 8/10 och sedan 
26/10; 18/11 och sista träffenför i år 
15/12. Kl 18.00 träffas vi.

KÖPES: 
Div. sufflettdelar till BJ7-BJ8.
Trädelar och aluminiumlister 
som sitter runt sidorutor och över 
framrutan.

Börje Engwall frogeye@telia.com

SÄLJES: 
Motordelar mm till 100/6.
Magnus Karlsson har bytt motor mm. i min 
100/6. Fungerande delar har sparats och skall 
nu säljas.
Bl.a. ett rostfritt avgassystem som finns i 
Borås.

Göran Berger, Enebåga, 
64296 Malmköping
goran@interskapa.se, Tfn 0708 88 01 02

Intresserad av sidofönster till Sprite Mk1?      
Några Spriteägare funderar på att nytillverka sidofönster 
till Sprite Mk1 (passar troligen Mk2 också!) efter mall från 
originalfönster. Ej med plexiglas och aluminiumram som 
finns tillgängliga på eftermarknaden, utan som original 
med vikbart fönster. 

Priset kommer att ligga på max 4000 kr/bil (lite beroende 
på antalet beställningar).

Tillverkningen planeras till i vår så att de är färdiga i god 
tid innan sommaren.
Är Du intresserad kontakta snarast Marianne, 
0723 689 323, eller marianne@waplan.se.

Info om vad som händer i söder på 
AHCS hemsida som uppdateras fort-
löpande eller via mejl till
southsection@healeysweden.com

Visst var det Spriteälskaren 
Mats Svanberg som var äga-
ren!
Rätt på första försöket hade 
Tommy Lyngborn. Grattis!

Skjorta ljusblå oxford med but-
ton down krage. Ej slim fit. Bröst-
ficka . Brodyr Austin Healey Club 
of Sweden. 
Finns i storlek: S, M, L, XL, 
XXL.
Pris: 400 kr

Manschettknappar 
Austin Healey         Pris: 170 kr

Ni som annonserar: glöm inte att meddela redaktionen när ni köpt eller sålt 
delar och annonserna ska tas bort!

KÖPES: 
Cab-ställning till AH 100 BN1
Oavsett skick, bara den är reparerbar!
Stig Hellsten     0734-180111
Stighellsten@live.se 
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Klubbjacka  1500:- Nu 1200:-

Halsduk, ull - svart 280:-

Klubbmärke tyg 35:-

Klubbdekal Metallfolie 20:

Förbandssats, fickformat 25 kr

Registreringskylthållare 50:-

Skjorta mörkblå med ryggtryck 
435:-  Nu 299:-

Nyckelring DHMC 100:-

Piké  ”Lacoste”, svart, röd 210:-

Bilvårdshink hoppfällbar 120:-

Picknickfilt, svart / grön  230:-

T-shirt ljusblå/svart/vit/mörkblå
100:-

Vagnmärke 40-årsjub. 200 kr

Vykort nr 1 21x15 cm 10:-

Vykort nr 3 21x15 cm 10:-

Vykort nr 2 21x15 cm 10:-

Beställ regalia NU (an-
nars glömmer du det!) 

genom att gå in på: www.
healeysweden.com/re-
galia eller maila: nina.

nyblaeus@telia.com Du 
kan även ringa Nina på 

0708-858214.

För tröjor/skjortor etc 
ange färg och storlek.
Frakt/porto tillkommer 

Paraply ”golfmodell” grön/vit, 
svart/röd resp röd/vit 250kr; 
blå/gul 275kr, grön/ TEHMIS 
50kr.

Vagnmärke m medlnr 280 kr

Vagnmärke TEHMIS 300 kr

Knapphålspin 20kr. Slips-
nål 20kr. Slipsklämma 30kr. 
Klubbmärke 20 kr

Klubb resp TEHMIS-keps
svart, grå, blå, 120:-

SLUT
Piké ”Slazenger” (bra kvalité!). 
Grå/Navy/Kornblå/Beige/Lime.
S till 3XL.        230:-

Fleecejacka MAC 1, bra 
kvalitet med klubbens logga 
broderad på vänster bröst. Skön 
stickad krage och muddar. Två 
fickor med dragkedja. Dragsko i 
nederkanten. S till 3XL.  240:-

Ledslaps 
 Reflexband som lyser eller 
blinkar med två hastigheter. 

Röd/grön.     80:-

Använd klubbens utmärkta 
och snygga reflexväst!

    Med stor klubblogga på 
       ryggen. One fit all! 70:-



100M HEALEYS is dedicated to the preservation,  
restoration and recreation of one of Britain’s 
greatest sports cars:  the Austin Healey 100M, 
100M and 100S. We believe restorations should 
be done one way... the perfect way! Our team 
of craftsmen and skilled technicians can  
perform any task required, from complete 

frame-off restorations to repairs. We have an 
internationally acknowledged reputation for  
investment grade restorations and the pro-
duction of a continuation series of the iconic 
100S. We are based in the Netherlands and 
have a worldwide client base.

100MHEALEYS | Breinderveldweg 23 | 6365CM Schinnen | The Netherlands   
www.100healeys.com | email info@100healeys.com | phone +31 653 555 388

Your Austin Healey 100 restoration should 
be done one way... the perfect way!

Investment Grade Restorations


