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är den svenska Austin Healey Klubbens medlemstidning.

Redaktör och ansvarig utgivare: Tommy Lyngborn 

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

REDAKTION:
Tommy Lyngborn och Sophie Belander 

Redaktionens adress:
Tommy Lyngborn

Tylögränd 6
1�1 56 Johanneshov

e-post: enthusiasten@telia.com
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   EnthusiastPG har ordet

Austin Healey Club of Sweden
är ansluten till MHRF,

Motorhistoriska Riksförbundet

Stockholmssektionens pubkvällar fortsätter som vanligt denna höst- och vintersäsong.  Verksamheten har redan startat och 
fortsätter följande datum: 15/11, 5/12, 11/1, 31/1, 20/2, 15/3, 28/3 samt den 18/4. 
Bord är reserverat för oss från kl 19.00. Black & Brown Inn ligger på Hornsgatan 50, vid Mariatorget.
Om du undrar något så ring Håkan Hansson på 08 - 720 02 71.

Pubkvällar på Black & Bown Inn

Luciafest - tisdagen den 14 december 
Traditionsenligt firar Stockholmssektionen av ACHS Lucia med kaffe, glögg, lussekatter och pepparkakor i MHS lokal på 
Bondegatan 74, på Södermalm. 
Kom och träffa likasinnade och lyssna på varandras skrönor om sommarens Healeyäventyr.
Senaste informationen om Third European Healeymeeting 2008 kommer också att kunna inhämtas. 
Allting är gratis, medtag ett gott humör. Festligheterna drar igång vid 19-tiden.

LITEN EVENEMANGSKALENDER:

blanklaminerade omslaget åt
oss, ett STORT tack för det!

O
m

sl
ag

: R
ob

er
t E

rik
ss

on
s 

10
0/

6 
fo

to
: t

om
m

y 
ly

ng
bo

rn

I FARSTA

Nu är ytterligare ett Healeyår år snart tillända. Jag är inte mycket för att 
titta bakåt men kan konstatera att denna underbara sommar och varma höst 
givit oss optimal utdelning av tillfällen för att njuta av öppna Healeys i vår 
svenska natur. 
Vi har även fått uppleva gamla goda tider på tävlingsbanan med 
fem Healeys i en och samma racertävling. Glädjande är också att 
engagemanget inom klubben ökar, bl a genom det fina inflödet av material 
till Johan och Tommy. Detta bidrar till större publicitet runt vår klubb.  
Styrelsen laddar nu inför 2007 med förslag på mötestillfällen och 
arrangemang i vår aktivitetskalender som uppdateras även på webbsidan. 
Givetvis kommer även förberedelserna för TEHMIS 2008 att trappas upp.
Detta komplexa arrangemang kräver en bred organisation, varför flera av 
våra medlemmar kommer att kontaktas för medverkan. Förutsättningarna 
för att det skall bli ett lyckat event, som vi sent skall glömma, är mycket 
goda. Du kan läsa vidare om mötet i en särskild artikel inne i tidningen 
och konstatera att vi kommer att överge eventets arbetslogga till förmån 
för mötets officiella logotype. Denna växling sker med hänsyn till vår 
huvudsponsor Frederique Constant.   
Till denna tidning finner du två bilagor, en officiell inbjudan till alla 
Healeymedlemmar i Europa och interkontinentalt. De kommer att 
distribueras genom Healeyklubbarnas försorg. 
Den andra inlagan är inbetalningskortet med medlemsavgiften för 2007, vi 
uppskattar om ni betalar in på utsatt tid.

PG Johansson
Ordförande

Välkommen till det fjärde numret av The Healey Enthusiast 2006! Detta nummer var från början menat att bli 24 sidor, menvartefter bidragen 
strömmat in så blev det till slut 32 sidor. Genom vänligt tillmötesgående från tryckeriet, PPPrint i Farsta, så får vi de extra sidorna som en 
tidig julklapp från dem, ett stort tack. Tack även till Svenska Laminator som hjälper oss med den snygga lamineringen av omslaget.
Inför nästa år är målsättningen att utgivningen fortsätter på samma vis och jag ser fram emot nya friska bidrag från läsekretsen, en gammal 
klycha är att tidningen blir vad vi medlemmar gör de till. Använd kameran flitigt, det är inte svårt nu med digitaltekniken, och skriv ihop en 
story om något som intresserar dina Healeykamrater. Bidrag från klubbens tidiga år mottages extra tacksamt, nostalgin flödar ju i dessa dagar. 
Alla bidrag välkomnas varmt, även annonser (vart har dom tagit vägen, är det ingen som behöver sälja/köpa något längre?).
Synpunkter hörs om att klubben och tidningen är ”Stockholmsorienterad”. Vem kan ändra på det?  Det görs självklart bäst på lokal nivå, så 
följ t ex Thomas Nordbergs exempel i detta nummer (Falkenbergsartikeln) och skicka in en artikel om något evenemang du/ni varit med på. 
Det behöver nödvändigtvis inte handla bara om Healeys, alla gammelbilar är intressanta att läsa om. 
Frågor av teknisk natur, så som filformat och bildhantering m m, svarar jag gärna på så gott jag kan. Papper och penna samt analoga bilder går 
givetvis också bra att använda, röksignaler undanbedes dock. Kom ihåg medlemsavgiften så du får läsa Enthesiasten även nästa år.
Till sist en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År till alla vänner i Healeyklubben!
/Tommy

Redaktören har ordet..

Third European Healey 
Meeting in Sweden 
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Planeringen har nu gått in i nästa fas. Mötet 2008 kommer att 
förläggas till Halmstad och Hotel Tylösand. Vi har också presenterat 
hotellet i samband med 2nd Coordinators Meeting som gick av stapeln 
i månadsskiftet september/oktober. Samtliga inbjudna européer kände 
sig mycket nöjda med valet av Hotel Tylösand, och det gör vi med.

Vår tidigare arbetslogga för mötet har  ersatts av ovanstående ”Official 
Logotype TEHMIS 2008”, hur den ser ut i färg ser du på tidningens omslag.  Den är framtagen i nära samarbete med Frederique 
Constant, som vi kommer att teckna ett huvudsponsoravtal med. 
Frederique Constant har varit engagerade i Austin Healey sedan 
2004. Här bredvid ser ni deras egen logotype.

Aktiviteterna under TEHMIS 2008 finns presenterade i den folder 
som medföljer denna tidning (smärre justeringar kan bli aktuella).

Av rent praktiska skäl kommer vi att behöva begränsa antalet deltagare 
på mötet. Därför bör ni anmäla er snarast för att få en garanterad plats. 

Följ gärna ny information på vår webbsida, som vi försöker hålla 
uppdaterad genom våra webmasters.

Organisationskommittén
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Där var veteranerna Kåge Schildt 
och Anders Lotsengård med sina 
3000. Den första blå/vit och den 

andra blålila/vit,  med varsin vit hard top. 
Där var Anders Schildt med sin röda 3000 
med vit hard top. Och där var Leif Mohlin 
med den gula Spriten plus undertecknad 
med min vita 100M med blå sidor. Jag kan 
lova att det såg häftigt ut med fyra Healeys 
på rad i depån.  

Hur gick det då? Lång historia men för 
min del gällde det att ”deltaga och kämpa 
väl” och att lära känna bilen på banan. 

Men ingen smakstart direkt. Kunde inte 
komma ifrån arbetet i tid för att hämta 
bilen som var i Borås hos Magnus. 
Kopplingen havererade nämligen i 
premiärracet på Mantorp och den 
var nu utbytt men bilen var som sagt 
i Borås. Hur göra?  Snäll (mycket 
snäll!) hustru ställde upp och 
körde på fredag morgon  från Nyköping, 
fullastad med bilens depåtält, diverse 

verktyg, bensindunkar, 
mina tävlingskläder och 
övernattningskläder mm 
mm samt hund,  ner 
till Borås. Hämtade där 
bilen och körde den på 
släpet hela vägen upp till 
Gelleråsen. Det tyckte hon 
var ganska besvärligt men 
mycket uppvägdes av de 
kommentarer hon fick av 
grabbarna vid grindarna till 
tävlingsbanan: ”Äntligen en 
brud”!! 

Kom själv iväg från 
huvudstaden vid halv sex på kvällen och 
hade en viss förhoppning om att hinna till 
besiktningen som stängde kl åtta. Kvart i 

sju var jag nästan framme i Västerås och 
det såg ut att gå vägen med besiktningen. 

Då ringer mobilen. Hustrun som meddelar 
att tyvärr så är tävlingsoverallen kvar 
hemma. Nästan handbromssladd och full 
fokus på Nyköping. Nu skall vi se vad 
den tyska bilen med boxersexa bak kan 
göra.  Passerade Enköping, Strängnäs, 
Malmköping, Sparreholm och Nyköping. 
Hämtade overallen  hemma kvart i åtta. 
Vad är nu bästa vägen till Karlskoga? Det 
fick bli Nyköping, Katrinholm, Vingåker 
och norrut mot Örebro. Checkade in på 
hotellet kl kvart över tio. Inte illa. Men 
besiktningen fick bli lördag morgon 
istället. Den gick bra. Fick ju anmärkning 
på Mantorp att bilen var för låg fram. Det 
var bara att montera bort sänkningssatsen 
(synd då den var ännu snyggare sänkt) och 
nu gick det bra.
Så dags för träningskörningen. Repeterade 
regler och flaggor med ”de erfarna” 

innan körningen. Ingen dum känsla när 
man mullrar iväg för att ställa upp. Det 
låter bra ur det stora röret med den lilla 
dämparen på. Och känns litet nervöst. 
Vi fick stå länge och vänta för någon bil 
i förra träningsheatet hade kört av och 
skulle bogseras. Det gällde att värma upp 
motorn ordentligt men inte för mycket. 
Det blev för mycket så bilen kokade i 
depån. Alltnog så var det efter några 
minuter iväg. Kändes hyggligt. Hur 

mycket vågar man trycka på i kurvorna? 
Passerade starten efter första varvet och 
såg en flagga när jag for förbi. Svart med 
orange punkt. Och nummer 56. Det är ju 
mitt! Vad har jag nu gjort för fel.  Bara 
att åka in i depån. Man hade sett på 
uppställningsplatsen att det droppade litet 
olja under  motorn och det får ju absolut 
inte hända på banan. Min första tanke var 
att det gör det alltid från en Austin-Healey. 
Men det här var litet mer. Det visade 
sig att det läckte i en svets i oljetråget 
precis vid dräneringsbulten. Hur hitta ett 
svetsaggregat nu och vågar man svetsa 
utan att ta bort oljetråget? Kollegornas 
helt korrekta råd var att jag behövde ett 
nytt tråg i aluminium från Dennis Welsh, 
men det var svårt att uppbringa just då. Så 
det fick bli plastic padding tillsammans 
med en plastbit och silvertejp. Allt kom 

så småningom på plats tack vare generös 
hjälp av healeykollegor. (Sedermera har 
det omtalade aluminiumtråget ankommit 
från England!) 

Nu skulle det tävlas! 
Uppvärmningsvarvet gick bra. Jag startade 
sist tillsammnas med en Alfa Romeo, men 
vad gör det. Jag 
startade. Försiktigt 
nu. Flaggan 
rakt upp och 30 

sekunder kvar. 
3500 varv, flaggan 
sjunker, upp med 
kopplingen nu 
och iväg. Pang 
sa det. Något 

hände men vad? 
Hängde med bra 
in i första kurvan. 
Tyckte mig se en 
Healey utanför 
banan. Kollade 
oljetrycket; det var 
ok. Temperaturen 
var ok. Men 
den hostade och 
hackade och det 
var lika bra att 
åka i depå efter 
första varvet. 
När jag körde in 
hörde jag en av 
funktionärerna 
ropa ” du tappade 
allt kylarvatten i 
starten”. Så det 

i depån innan vattnet gick

För första gången på jag vet inte hur många decennier, om det någonsin hänt förut, deltog inte 
mindre än fem Austin-Healeys i tävlingarna på Gelleråsen (”Velodromloppet”) i mitten av juni. 
Det var en fantastisk upplevelse. Perfekt väder och förstklassigt arrangemang. Och så alla 
Healeys i tävlingsutförande!

var det som hände. Mitt framför stora 
läktaren. Stannade i depån och kollade. 
Jo mycket riktigt, kylaren var tom. En 
frostplugg längst bak på motorns högra 
sida saknades och vattnet hade runnit 
ut ned till hålets underkant. Resten 
låg kvar och skvalpade. Litet varmt 

foto: motorz.sehar just varvat anders l och kåge s, eller är det på väg att bli tvärtom?

Hängde med bra in i första kurvan..

leif molin kommer ur kurvan före kåge foto: janne andersson

Austin-Healey Racing
text: nils-fredrik nyblæus
Velodromloppet i Karlskoga 17 -18 juni
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var det nog men det syntes ju inte på 
temperaturmätaren eftersom det var tomt 
på vatten. Så var det med det racet!

Nu gällde det att jaga frostpluggar till 
en 2.7 liters fyra. Vilket visade sig var 
lättare sagt än gjort. När jag väl fick tag 
i en senare under veckan gick det ändå 
inte att få i den utan att lyfta ur motorn. 
Det blir tredje gången gillt i år. Så racet 
på söndagen frös inne. Jag gillar att ha 
ordning på mina grejer, och det hade jag 
inte den här gången skulle det visa sig. 
Men skam den som ger sig. Nästa tillfälle 
är i Falkenberg i september (tävlingarna 
på Knutstorp krockade med äldsta dotterns 
bröllop, som vi tyckte skulle gå före!).

Tävlingarna var mycket välarrangerade 
med både norska och finska deltagare, 
förutom alla svenska. En otroligt massa 
fina bilar. En klart imponerande Healey-
depå. Med weberförgasare så långt ögat 
nådde,  plus mina två SU (men dom är 
stora!). Många intresserade åskådare 
och deltagare samlades kring våra bilar. 
Det var verkligen kul att det skapades 
en ordentlig Healey-känsla. Det bådar 
gott inför klubbens årsmöte 2007 som ju 
kommer att hållas i samband med nästa 
års Velodromlopp.

Som sagt, det viktigaste är inte att vinna 
utan att deltaga och kämpa väl. For now!! 

börje visar nisse hur lite olja det behövs i 
en miata

Resultat Race 1 – 23 startande

Plac Förare   Bil   Tid

1   Rolf Nilsson   Lotus Elan 1600  13:35
11        Anders Schildt  Austin-Healey 3000 13:50 (1 varv mindre)
14 Kåge Schildt  Austin-Healey 3000 13:55 (1 varv mindre)
15 Leif Molin  Austin-Healey Sprite 14:01 (1 varv mindre)
 Anders Lotsengård  Austin-Healey 3000 Ej fullföljt
 Nils-Fredrik Nyblæus Austin-Healey 100M Ej fullföljt

Resultat Race 2 – 20 startande

1 Rolf Nilsson  Lotus Elan 1600  19:51 
7 Anders Lotsengård  Austin-Healey 3000 20:16 (1 varv mindre) 
8 Kåge Schildt  Austin-Healey 3000 20:23 (1 varv mindre)
14 Leif Molin  Austin-Healey Sprite 19:59 (2 varv mindre)
 Anders Schildt  Austin-Healey 3000 Ej fullföljt
 Nils-Fredrik Nyblæus Austin-Healey 100M Ej startat

 

foto: janne andersson

foto: janne andersson

foto: janne andersson

bilderna till höger:
-anders schildt har ärvt den vägvinnande 
kurvtagningstekniken från sin far. se bara 
på hans strålande huvudföring.
-trångt i kurvan, kåge visar sonen att gam-
mal är äldst.
-anders lotsengård lyfter på innerhjulet.

Det är vi som trycker Enthusiasten
Vi på  PPPrint i Farsta vill passa på att tacka för ett gott samarbete med Healeyklubben 

under år 2006.  Vi önskar alla medlemmar i klubben en God Jul samt ett Gott Nytt År och 
hoppas på ett härligt 2007 med många sköna mil i era fina sportbilar.

PPPrint är ett modernt offsettryckeri med lång erfarenhet av alla slags trycksaker. Vi 
jobbar med hela  det grafiska produktprogrammet, allt från visitkort till tidskrifter och 
böcker. Till oss kan du komma med dina idéer så ser vi till att de blir verklighet, i samråd 
med dig, så som du vill ha dem.
Vår kompletta maskinutrustning tillåter oss att ha kontroll på hela produktionskedjan 
så att kvaliteten alltid blir vad du som kund har rätt att förvänta dig.
Snabba leveranser, hög kapacitet och en bra prissättning är vår affärsidé. 
Kontakta gärna oss för rådgivning nästa gång du står i begrepp att producera en trycksak. 

nya pp print AB
Box 20, 123 21 Farsta
Fryksdalsbacken 34, Larsboda industriområde
Telefon 08-447 30 20, fax 08-447 30 25
www.nya-pp.se
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Austin A-30 är en charmig liten bil, 
jag hade köpt en som stod  och 
väntade på att bli iordninggjord.  

Min idé var att sänka fjädringen samt 
montera breddade spriteplåtfälgar och en 
A-35 motor som var borrad till 1000cc  

med Cooper-topplock, dubbla SU dolda 
under en originalluftrenare, skivbromsar 
fram och hydrauliska trumbromsar bak, osv.

En Austin Healey Sprite MK1 är  ju 
egentligen en ”A-35 sport” så när  jag 
fick se en annons i Wheels om ett 
renoveringsobjekt så blev jag lite nyfiken, 
skillnaden mot mitt projekt var ju inte så 
stor, och en bil utan tak lät lockande.

Det visade sig att Spriten hade lite 
tävlingshistoria och det var ju extra roligt.

Affären gjordes upp, jag frågade 

särskilt om vissa delar som var svåra 
att få tag på och blev lovad att få med 
dem i köpet. Dessutom skulle t ex 
bromshuvudcylindern och vissa andra 
saker vara nya!

 Jag litade på säljarens ord, det var ett 
stort misstag!

Tillsammans med en ”inte 
fullt så entusiastisk” flickvän, 
hämtades bilen med släp, delvis 
i Alingsås, delvis i Onsala på 
västkusten .

 A-30 :an flyttades till en lada 
och Spriten plus alla kartonger 
ställdes in i garaget .

 Det kändes lite som julafton 
när jag dök ner i lådorna 
med delar till det nyinköpta 
projektet!

 I samband med 
förhandlingarna inför köpet 
blev jag lovad några foton 
på bilen, bland annat en bild 
på motorrummet,  mycket 
värdefullt om man som jag 
tänker återställa den i sitt forna 
”race-skick” . De bilderna har 
jag ännu inte fått trots otaliga 
telefonsamtal och till och med 
annonsering i den klubbtidning 
där dom skulle ha publicerats …

 Däremot har jag lyckats låna 
foton för kopiering av en god 

vän till en av bilens forna ägare !
Första tiden efter inventeringen gick åt 

att leta delar på marknader, i annonser 

osv. Mike Meeks i Bournemouth fick stå 
ut med mig i fem timmar , medan jag 
dammsög hans lager av begagnade Sprite-
delar, en guldgruva! 

Förut nämnda flickvän var inte så 
entusiastisk den här gången heller, 
konstigt....

Marknaden i Beaulieu har besökts ett 
antal gånger, där finns allt – om man har 

RACESPRITEN

Av jonas lindquist

tjock plånbok, jag grämer mig ibland 
över att jag inte köpte den där Shorrock–
kompressorn.

Tidigare ägare hade påbörjat 
renoveringen och plöjt ner en massa 
pengar på renovering av motorn och 
förstärkning av plastkarossen, bilen 
försågs med glasfiber-dörrar, huv och 
bakdel under sina första år som tävlingsbil 
i början på 60-talet. 

Originalivrarna ryser väl, men jag tycker 
det är ballt!  
Så här gjorde man ju på 60-talet, att 
spara vikt var minst lika viktigt som att 
trimma motorn, därför var innerskärmarna 
utbytta till aluminium, alla”onödiga” 
saker slängdes ut,  t ex värmepaket, 
passagerarstol, instrumentbräda med mera.

Man borrade lätthål i vissa delar för att 
få ned vikten , jag har sparat vissa saker 
som är mer eller mindre perforerade, 
till exempel bromssköldar som är som 
durkslag …

Som så många andra i min omgivning 
med liknande situation  (dvs. fru, barn, 
hus, jobb osv… ) så har projektet mer eller 
mindre avstannat, eller iallafall gått ner på 
tomgång för tillfället .

Men den här artikeln visar i alla fall att 
intresset ej har svalnat, samt att artikeln 
kanske kan hjälpa mig att reda ut bilens 
historia under början och mitten av 70-
talet. Är det någon som känner igen bilen 
och har foton att låna ut eller känner till 
något annat intressant om ”racer-spriten”  
så är jag jättetacksam om ni hör av er!

 

Lite historia om biLen:
 Bilens förste ägare var  Fredrik 

Hermelin, Uppsala  som köpte den den 
15 maj 1959. Kulören var Leaf Green  
(GN15), högerstyrd, levererad av KH 
Björngård AB i Uppsala, reg. nr. C32717

Ägare nr. 2 var Bernt Byström,  
Stockholm,  ca 1962 till 1965 . Han 
byggde om bilen för banracing och tävlade 
på bland annat Skarpnäck och Gelleråsen.

Ägare nr. 3 var Ingvar Lindblad, 
Stockholm, som också tävlade med bilen 
reg. nr. AA23577.

Sen är det en glipa i historien till 1976 då 
Stefan Lundqvist, Dingle, tog över bilen.

1978 registrerades bilen för gatan igen 
och fick då nuvarande reg nr: KEE001. 
Ägare var då Erik Johansson, Munkedal.

Olle Mäki, Borås ägde bilen mellan 
april 1979 och juli 1983 då bilen fick rosa 
metalliclack och rödrosa ”lurv-inredning”.

Bilen såldes sen till Sven Frindelius, 
Hisings-Backa som i sin tur sålde den 
några månader senare till Stefan Bryske  i 
Stenungsund. 

Mellan september 1983 och 1990 
demonterades bilen och en renovering 
påbörjades, bilen byte sen ägare igen och 
hamnade hos Joakim Billing i Onsala , 

Den 12 oktober 1992 köpte jag bilen 
som fortfarande var helt isärplockad och 
dessutom saknade en hel del delar ...

För att förhoppningsvis få fram mer 
information och bilder har jag tillsammans 
med en god vän börjat knåpa på en 
hemsida: www.speedwell.se

 Spritely Yours
Jonas Lindquist  Sigtuna

hemfärd efter en dags hård racing på skarpnäck 1966

uppställning för start på skarpnäck

ingvar lindblad

bernt byström

sm på skarpnäck 1963. bernt byström kollar undersidan

ingvar lindblad på skarpnäck - intressant ljuddämpararrangemang
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Då åker man på hälsoresa till ön, dvs där 
våra eminenta bilar en gång såg dagens ljus. 
Fördelarna med att åka till England i september 
är alldeles uppenbara. Oftast så har inte hösten 
kommit lika långt i England som i Sverige 
och en vecka med ljummen öl och pubmat 
kan göra att resten av hösten inte känns lika 
lång. Dessutom finns det ju alltid anledning att 
besöka AH-Spares, Cape, Dennis Welch eller 
någon av de andra firmorna som idkar handel 
med prylar till våra bilar. Om inte detta vore 
nog så kan man ju antingen åka till Goodwood 
Rewival, eller till markanden i Beaulieu.

Målet för årets hälsoresa var Beaulieu 
Autojumble, Europas förmodligen största 
fordonsmarknad med mellan 4000-5000 
försäljningsstånd att botanisera i. Det finns 
också en stor parkering med bilar till salu 
och om inte det var nog så är auktionsfirman 
Bonhams på plats med ett stort auktionstält.

Per Shoerner och jag var på Beaulieu redan 
förra året och fick mersmak. Den gången 
åkte vi lågprisflyg och hyrbil, ett i och för 
sig utmärkt färdsätt. Det vill säga, om man 
inte tänker handla 3,9-diffklumpar till Sprite, 
HD8-förgasare, skruvsortiment eller andra 
väsentligheter som kan få vilken luttrad 
säkerhetskontrollant som helst på Stansted att 

HÄLSORESAN

falla baklänges när röntgenapparaten passeras. 
Förra året krävdes det en extra flygtur för att få 
hem skrotet och eftersom vi riskerade livstids 
portning på Ryanair så valde vi denna gång att 
ta det säkra före det osäkra och åka färja till 
England.

Med minimal packning i Pers Citroên C5 
– det gäller ju att säkra plats för kommande 
köp – äntrade vi Scandinavian Seaways färja 
till England en onsdagsmorgon i början av 
september. Beställningar hade i förväg nogsamt 
skickats till bl a AH Spares, även från några 
snyltare som inte ansåg sig ha tid att följa med 
trots påpekanden om vikten av att prioritera 
rätt i livet. Det visade sig att detta förmodligen 
skulle bli sista resan med Englandsbåten, 
samma vecka kom ett pressmeddelande från 
rederiet att linjen Göteborg – Newcastle 
läggs ner i november i år. Kvar blir linjerna 
mellan Esbjerg – Harwich och Kristiansand 
– Newcastle. Det var vi dock lyckligt ovetande 
om när vi gick ombord i Göteborg.

Båtresan tar ca 24 timmar och även om det 
finns en del förströelser på båten, t ex bio eller 
coverband från Ukraina så kan det bli rätt 
långtråkigt. Vi träffade dock på ett gäng VW-
buss-entusiaster som var på väg till Malvern 
Link för en stor folkavagns-träff med drygt 

4000 deltagare! Under mottot ”bilgalningar 
förenen eder” ockuperade vi baren på båten 
och hade en riktigt trevlig överresa.

Torsdag morgon anlände vi till Newcastle 
och sökte oss mot M1:an söderut för att i tur 
och ordning besöka Denis Welch i Burton 
on Trent, Cape International i Corley strax 
öster om Coventry samt en liten avstickare 
till en firma i Telford väster om Birmingham 
för att plocka upp en pryl som jag köpt på 
Ebay en månad tidigare. Bra för oss att dessa 
företag finns ganska väl samlade. På grund 
av trafiksituationen i Birmingham, vi tog 
Telford före Cape, så lyckades vi inte hinna 
träffa Steve Norton på Cape. Han skulle 
också till Beaulieu och var lite stressad på 
eftermiddagen, så vi stämde träff där istället. 
Vi det här laget var ljummen-öl-abstinensen 
rätt påtaglig, så vi satsade på att hitta logi i 
omedelbar närhet till en pub.

Stratford on Avon ligger en knapp timmes 
färd söderut från Coventry och är definitivt 
värd ett besök. B&B på ett av de små hotellen 
som ligger vägg i vägg längs en gata i 
närheten av kanalen med alla dess långsmala 

båtar fixades i en hast och sen blev det mat och 
ljummen öl, helt ok efter en intensiv dag.

Efter ett kort besök i butiken ”Much to do 
about toys” i Stratford på fredagsmorgonen 
– inköp; varsin skala 1:43 AH 100, NOJ393 
– så styrde vi mot Southam och AH Spares. 
Här skulle alla förbeställda prylar, till mig, 
Per och snyltarna hämtas upp. Det tog en 
stund. Paul som är en noggrann herre i 
övre medelåldern jobbade som en galärslav 
med att baxa prylar från lagret och disken i 
den lilla butiken. Under tiden glodde vi på 
utställningsprylarna. Bland godiset fanns en 
insprutningsanläggning till AH 3000 som 
AH Spares tagit fram. Den bultas på befintlig 
insugslimpa . Utställningsexemplaret som såg 
ganska proffsigt ut var monterat på ett insug 
och verkade passa, kan med andra ord inte vara 
tillverkad i England.

Efter en dryg timme hade vi prickat av alla 
prylar, packat dem i C5:an och styrde mot 
”the Fossie way” som är en spikrak B-road 
söderut mot Cirencester. För alla som kan sin 
Healey-litteratur vet att Fossie Way användes 
av Donald Healey som teststräcka. Vägen är 
i princip spikrak, men landskapet är vackert 
kuperat så färden blir allt annat än tråkig.

Utanför Swindon ligger ett gammalt nedlagt 
flygfält från andra världskriget, Wroughton 
Airfield. I ett före detta fordonsgarage eller 
möjligen verkstad på området finns Mecam 
Spridgets, en firma som specialiserat sig på 
Sprite och Midget. John Mead och hans son 
Paul driver den tillsammans. Jag har besökt 
dem en gång förut, 1998 i samband med 
Healey Weekend och när vi nu ändå var i 
grannskapet så passade vi på att göra en kort 
avstickare till dem. Vid förra besöket var det 
bara att passera grindarna och åka tvärs över en 
gammal landningsbanan, så icke denna gång. 
Av okänd anledning så har området säkrats 
upp, vakterna var nog importerade från ett 
regemente i bortre Asien. Vi fick fotografera 
oss och försågs med besöksbrickor innan vi 
släpptes in på flygfältet. 

John och Paul mötte oss med en stor portion 
engelsk gästfrihet och entusiasm. Vi fick en 
fullständig guidning bland alla bilar. Bilderna 
talar för sig själva. Ingen av oss har nog sett så 
många Sprites i så varierande skick någonsin. 
Det finns säkert 100 bilar, en stor del bortom 

Semestern är över. Sportbilssäsongen lider mot sitt slut. Det blir glesare och glesare mellan 
roliga bilträffar. BSCM och Classic Sports Car Show på Rosersberg har passerat med 

marginal. Hemfärden från Röda Caféet på måndagskvällen sker i mörker och lite rå kyla lägger 
sig som en vante över bilen….. och själv tycker man inte att det var så väldans länge sen 

vårmönstringen i maj…. Visst, det kan kännas inspirerande att kliva in i garaget för att ta tag i 
allt det där som inte blev gjort förra året… men …. inte än…….vad göra?!

av: anders gustafson och per schoerner

healey sporsmobile till salu

worksreplika till salu hos bonhams

hungrig groda till salu

per åker färja mellan sverige 
och england för sista gången
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all räddning, men också några riktiga pärlor. 
En Sprite Mk2 förseriebil med lite annorlunda 
front. En kopia på en av de tre Sebring-
spritarna som gjordes 1958, samt ett par 
nygjorda karosser i aluminium. I workshopen 
höll Paul på med att svetsa på en kundbil, vi 
fick dock intrycket att verksamheten nog går 
lite på sparlåga. John börjar bli till åren och är 
inte så pigg längre. Det var i alla fall ett roligt 
besök som ingen av oss vill ha ogjort. 

Efter Mecam så fortsatte vi till Bishops 
Waltham utanför Southampton där vi skulle 
bo hos en före detta kollega till Per under 
marknadsdagarna.  

Beauleiu ligger mitt i naturreservatet ”New 
Forrest” väster om Southampton. Området 
som är ca 37.000 hektar stort skapades redan 
på 1000-talet av Willhelm Erövraren som ett 
jaktområde, främst för hjort. Under 17- och 
1800-talet kom det att bli en viktig virkeskälla 
för båtbyggandet i England. Idag är det ett 
rekreationsområde för vandring och ridning.

Marknaden hålls vår och höst varje 
år. Höstmarknaden är den största. 
Marknadsplatsen ligger vid ”The National 
Motor Museum” som i sig är väl värt ett besök. 
Temat är 100 år av fordonshistoria. Det ordnas 
också tillfälliga utställningar, allt finns att läsa 
på hemsidan, www.beaulieu.co.uk.

Drygt 4000 försäljningsställen att botanisera 
i under två dagar. Dessutom i princip helt 
befriat från moppeprylar, porslinshundar och 
buckliga kopparkärl. Här gäller det att vara 
metodisk och effektiv om man ska hinna rota 
igenom detta himmelrike för anglofiler. Men 
i slutändan blir det som det blir i alla fall. Det 
enda man kan vara säker på är att man kommer 
att släpa hem både användbara och icke så 
användbara prylar.

Första anhalt var bilförsäljningen. En mycket 
blandad kompott kryddad med ett par AH 3000 
samt en Healey Sportsmobile på trailer. Skumt 
bygge, det gjordes endast 25 bilar 1949-51, alla 
med det kända Healeychassit och Riley-motorn 

på 2,5l. Man kan i alla fall inte anklaga den för 
att vara snygg. 

Bonhamstältet är spännande, tyvärr kommer 
man inte in utan att köpa 
deras försäljningskatalog 
för dyra pengar, vilket 
vi inte gjorde. Vi skulle 
ju ändå inte handla 
några bilar. Att kika in 
i springorna i tältduken 
går ju också bra.

Efter två dagars 
vandrande mellan alla 
stånd på marknaden 
kunde vi summera 
inköpen. Båda lyckades 
handla både små och 
stora saker, Per hittade 

bl a en 
helrenoverad 
”ribcase”-
låda 
till Sprite, ett par grenrör till 
AH3000 och reservdelar till 
instrumentmakeriet som han ägnar 
sig åt ibland. Själv så hittade jag ett 
par 2”-förgasare och en insugslimpa 
till AH3000. Inte för att jag ska 
byta ut Webrarna, men £30 för 
skrotet var svårt att motstå. Det var 
däremot lätt att låta bli att köpa ett 
par framskärmar till en 3000 som en 
tysk försäljare ville ha £900 styck 
för! Det är nästan dubbla priset mot 
AH Spares.

På söndagseftermiddagen styrde 
vi så en något nerlastad Citroên 
mot Stratford för ytterligare en natt 
på samma hotell som på nerfärden. 
Färjan från Newcastle gick vid 16-
tiden på måndagseftermiddagen 
och vi hade en fin uppresa utan 
varken missöden eller problem med 
trafikstockningar. Vid incheckningen 
återförenades vi med VW-gänget 
som såg lite slitna ut. Senare, när 
vi jämförde våra upplevelser över 

några öl i puben på båten fick vi målande 
beskrivningar av en fin helg med överdos av 
folka-bussar och pickisar. Dom hade också 

på vår inrådan passat på att besöka Morgan-
fabriken i Malvern Link.

Väl hemkomna efter båt och bilresa kunde vi 
summera både intryck och inköp. Marknaden 
på Beaulieu är definitivt värd resan. Det är 
också klart bättre att ta bilen, även om det går 
ett par dagar extra för resan. Fördelen är att 
man kan köpa den där eftertraktade prylen som 
man letat efter så länge. Det blir fler resor dit, 
det är i alla fall säkert. Fast man kanske ska 
utöka scopet med ett par dagar och passa på att 
besöka Goodwood Reviwal också.

några bilder från mecam spridgets bakgård
john mead på bilden till höger

på besök hos dennis welsh

våra och snyltarnar grejor väl hemma

folkvagnsgänget tog sig också tillbaka hem
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Bland de anmälda fanns tre engelska 
skönheter (fyrhjulingar alltså) med 

besättning och det var en vit Austin 
Healey 3000 Mk I 1959 med undertecknad 
som förare och med sonen Joachim som 
kartläsare, en gul Jaguar E-type 4,2 1970 
framförd av min bror Bojen och hustrun 

Ann-Charlotte samt en grön Triumph TR6 
1970 med Thomas och Kerstin (Ann-
Charlotts syster) Mildenstam. En riktig 
släktmaffia alltså och vi bidrog med hela 
18 cylindrar på startlinjen.

Inför rallyt hade vi tränat något sparsamt 
eftersom veckorna före rallyt varit fyllda 
med ändlöst vandrande mörka moln som 
envisats med att blötlägga det mesta. Men 
efter ett par snabba varv runt bilen och två 
knäböjningar kände vi oss fullt uppvärmda 
och taggade för dagens aktivitet. Rallyt 
körs på natursköna vägar omkring 
Falkenberg och är ca 10 mil långt. 

Både fika och lätt lunch var nerpackat 
för säkerhets skull eftersom rallyts 
lunchuppehåll förra året vid ett trevligt 
värdshus blev något av en överraskning 
för värdshusvärden.

Ca 200 meter efter starten kommer 
dagens första kontroll – en poliskontroll!! 

Vår spontana 
reaktion 
var att ge 
kontrollen fem 
minuspoäng 
men vid 
närmare 
eftertanke 
insåg vi att 
nykterhet är 
viktigt även vid 
framförandet 
av en 
veteranbil, 
men ändå…... 

Efter att ha fått grönt 
ljus bär det av in till 
centrala Falkenberg där 
alla deltagande ekipage 
presenteras. Det är 
riktigt festligt när man 
kör upp på en ramp och 
blir presenterad och får 
berätta lite om sin bil 
inför en entusiastisk 
och (efter anmodan) 
applåderande publik. 
Därefter börjar vi själva 
rallyt. Jaguaren tar täten 

tätt följd av Healeyn och Triumphen. Min 
bror bor lokalt och kan nämligen trakten. 
Det var viktigt att vi hade någorlunda 
kontakt för vi hade gemensam fikakorg 
– den fick ju inte komma på villovägar. 
Redan efter rallyts första riktiga kontroll 
uppstod förvirring i kartläsningen på 
grund av en borttagen gatuskylt. Jaguaren 
skärpte sig dock och kom snabbt in på rätt 
spår igen.

Arrangemangen under rallyt är trevligt 
lättsamma och väl avpassade. Alltså en 
stor eloge till arrangören SVKG. Vissa 
moment är både kluriga och svåra och 
orsakar en hel del huvudkliande och 
skrynkliga pannor. Att köra radiostyrd 
bil på en minibana på viss tid visade 
sig för många vara svårare än det såg 
ut och gav anledning till flera försiktiga 
leenden bland åskådarna. Sonen lyckades 
dock med en fullpoängare och fick en 
välförtjänt klapp på axeln. På frågan om 

Som en slags avslutande aktivitet för året arrangerar veteranbilstidningen Classic Motor och 
Sportvagnsklubben Göteborg ett classic bilrally i Falkenberg en lördag i början på september, 
numera döpt till Skrearallyt. I år var andra gången för arrangemanget och liksom förra året 
skulle här köras classic Healey. Vi hade ansökt om vackert väder och hoppades ödmjukt på att 
vädrets makter skulle fatta ett positivt beslut i frågan. 

namnet på Ferraris son undvek vi galant 
fallgropen ”Uno”. Det syftar ju på en 
något enklare bilmakare. När vi skulle 
kryssa för hur många Volvo Amazon som 
tillverkats i Sverige blev vi dock ställda, 
trots att man nyligen läst om 50-års 
jubilaren i flera tidningar. Gissningen gick 

visst visade kartan hit, eller…..??

kopior på startlinjen…
vackert eller hur?

bojen koncentrerar sig……
shit!  nu snurrar den igen

inte hem, vilket vi tillskrev begynnande 
brister i närminnet. Men vad gör väl det 
när man får ratta fram på lagom kurviga 
vägar med vacker natur i en classic 
Healey och bli rufsig i håret. (okey då, 
vi hade kepsar på oss, men lite rufsigt på 
sidan blev det). För att inte njutningen 
helt skall ta överhanden skall man under 
rallysträckan para ihop ett antal bilder 
med markeringar på rallykartan. Man blir 
lagom stressad och kan endast slappna av 
korta stunder i det intensiva letandet efter 
matchande bilder. Den sista halvmilen 
tycker vi oss se två föremål som passar 
in på bilderna och bestämmer oss för ett 
alternativ. Senare fick vi veta att en tredje 
bild var rätt. Ganska så snopet.

 Ja, vädret ja, det gick att köra nercabbat 
hela vägen, tack o lov. Det var en solig och 
underbar sensommardag så vädrets makter 
fick en full 5-poängare. Tävlingsledningen 
var dock något oförstående till vår 
försynta framställan att få tillgodoräkna 
oss poängen i protokollet.

Våra bilar fungerade klanderfritt under 
hela rallyt och målgången sker vid 
Falkenbergs motorbana där deltagarna 
ställer upp sina klenoder för allmän 

välförtjänt vila efter ett väl genomfört rally

beskådan. Rallyt var fulltecknat så det var 
en fantastisk samling fina veteraner och 
sportbilar som spände över en tidshorisont 
på hela 75 år.

 På Falkenbergs motorbana är det samma 
helg avslutning för Historic Racing för 
året. Vi spanar in ett par race och njuter 
av farten, tjutande däck och ”vrålet” från 
motorer på hottade historiska gammelbilar. 
En del ”vrålar” mer än dom presterar och 
hur kul kan det vara att bli varvad under 
ett kort race på 15 varv? Men dom har 
säkert roligt ändå.

Tävlingsresultatet i veteranrallyt 
glömmer vi snabbt. Pris…? Ja visst, 
hemkommen efter en intensiv dag bakom 
ratten belönas vi med att par kalla pilsner 
som sitter alldeles förträffligt där dom 
ska. Senare strax innan sömnen inträder 
får vi ett förnöjt leende på läpparna när vi 
drar oss till minnes att Fiats son inte alls 
hette Uno utan Punto……eller var det 
tvärtom?? Hette han Fiat förresten, han 
Giovanni – äsch, who cares?!

Nedtecknat av Thomas Nordberg
Fotade gjorde  Joachim Nordberg   

                  och  Anders Jensen
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G a l l e r i
Erik Sandgrens Sprite mkII 1962
foto: tommy lyngborn
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Man frågar sig hur det kom sig att 
Donald Healey började tillverka 
båtar i mitten av 1950-talet. Efter 

en del efterforskningar i den tillgängliga 
litteraturen så kan man inte ge ett entydigt svar 
på den frågan, det finns förmodligen ett antal 
händelser och orsaker som bidrog till att 
det även finns båtar med namnet Healey. 
Donald Healey ger i alla fall sin syn på 
historien i ett av kapitlen i boken om 
honom, ”My World of Cars”. 

I mitten av 50-talet hade Healey 100 
kommit ut på marknaden, produktionen 
var stadig och försäljningen gick 
mycket bra. Samtidigt hade den sista 
Nash Healeyn lämnat fabriken och det 
fanns inga planer på några fler bilar i 
egen regi. All kraft satsades på Austin 
Healey, men BMC hanterade det dagliga. 
Geoffrey Healey var helt koncentrerad 
på tävlingsverksamheten, 100S hade 
presenterats och rönte stora framgångar 
på racerbanorna runt om i Europa 
och USA. Donald Healey ägnade sig 
åt en del promotionverksamhet, i det 
arbetet får man förmoda ingick också 
hastighetsförsöken i saltöknen i Utah. 
Man kan anta att det fanns en del ”spare 

time”, samtidigt som man kan tro att ekonomin 
för Healey-familjen såg relativt ljus ut. Inte 
minst mot bakgrund av att man tecknat ett bra 
royaltyavtal med BMC. I boken ”The Healey 
Story” ägnar Geoffrey Healey ett kapitel åt 
att försöka klargöra hur mycket pengar man 
egentligen tjänade under åren. Jag tycker inte 

att han lyckas så bra, budskapet är att visst 
blev det en del pengar, men att man främst fick 
möjlighet att ägna sig åt en del roliga saker och 
det är väl inte det sämsta.

Tillbaka till budskapet i ingressen, det är ett 
citat från ”My world of cars” som mycket väl 

kan innehålla en del sanning. Vi vet också att 
Donald Healey hade en god affärsnäsa. I mitten 
på 50-talet fanns det en växande marknad 
för fritidsaktiviteter. Små sportbåtar började 
bli efterfrågade av en medelklass som hade 
uppnått en bra standard och därmed kunde 
unna sig dyrare leksaker att förgylla fritiden 

med. Utbudet av småbåtar av den här typen var 
inte så stort, varför inte hjälpa till att fylla det. 
Donald Healey lyckades övertyga omgivningen 
om att ”sports boats” är en bra affär för 
företaget. Ett bolag bildades och Brian Healey 
som hittills ansvarat för marknadsföring 

och försäljning av bilarna blev ansvarig för 
verksamheten

Ritningar för en första båt togs fram av en 
ung båtbyggare, Geoffrey Lord. Den första 
båttypen med Healeynamnet var tillverkad 
i plywood och hade utombordsmotor. Man 
sålde nästan 1000 båtar i England och USA. 
Nästa modell var gjord av glasfiber, själva 
utformningen av skrovet kopierades från en 
amerikansk båt som Donald Healey hade sett 
under ett besök där. Tillverkningen av den nya 
båten som fick namnet ”Healey Sprite” lades i 
den gamla Cape-fabriken och den flyghangar 
som tidigare användes för sammansättningen 
av 100S-modellen.

Eftersom tillgången på utombordsmotorer 
var knapphändig på 50-talet beslöt man sig för 
att bygga en något större båt med inombordare 
istället. Båten, i plywood, mätte drygt 14ft och 
försågs med MGA 1500-motorn. Namnet var 
Healey 55.

Även på sjön ville Donald Healey ägna sig 
åt tävlingsverksamhet. Först i England, men 
senare även i Frankrike, bland annat deltog 
man i ett 24-timmars race i Aix-le-Baines. 
Tommy Wisdom och Donald Healey körde 
båten till en mycket bra placering. Brian 
Healey var annars den som också deltog i de 
flesta racen. ”Six Heures de Paris” var ett av 
dessa. 60 knop fram och tillbaka på Seine 
mitt i Paris måste ha varit en upplevelse. För 
detta race installerades en Healey-sexa i båten 
vilket gav goda prestanda. Tyvärr hade motorns 
oljetråg skadats under resan till Paris. Efter 
den inledande körningen med Tommy Wisdom 
vid ratten tog så Brian över och hann två varv 
innan motorn stannade och racet var över. Året 

Healey Marine – ett vågspel i bilhistorien
”The old man was down at Nassau for the speed week races 
in 1955 with Stirling Moss and Ken Gregory, and got carried 
away by a bit of water-skiing”

Donald Healey 1898-1988

Av: anders gustafson

efter ställde man åter 
upp i tävlingen, denna 
gång med en lånad 
Coventry Climax-
motor på 2 liter och 
180 hk. Båten hade 
vid testerna varit 
enastående snabb och 
stabil, mycket tack 
vare stabilisatorer som 
monterats på skrovet. 
Dessa gillades inte 
av tävlingsledningen 
och fick monteras 
av. Stabiliteten blev 
sämre, men trots 
det låg man bra till 
i racet. Efter två 
timmar körde Tommy 
Wisdom på en stock 
i vattnet och båten 
blev så skadad att den 
sjönk. Tommy kunde 
ta sig upp på land, 
men båten blev kvar 
tills nästa dag då man 
lyckades bärga den.

Tillverkningen 
fortsatte med 
glasfiberbåtar, Healey 

707 var en intressant skapelse som utrustades 
med en Healey 3000-motor kopplad till ett 
jetaggregat från Hamilton Jet i Nya Zealand. 
Iden till detta arrangemang hade Donald 
Healey fått genom Donald Campbell som var 
VD för Dowty Marine och hade agenturen för 
jetaggregatet.

Healey Marine lades ner 1961, man hade då 
tillverkat 1750 båtar från starten och lyckats 
sälja dessa över hela världen. Donald Healey 
konstaterar i kapitlet om båtarna att det inte var 
så enkelt att kombinera båtförsäljningen med 
bilindustrin. Lönsamheten var inte heller så bra 
att man kunde motivera en fortsättning.

När man läser kapitlet om båtarna slås 
man av att det måste ha varit en rolig och 
annorlunda tid för Donald och Brian Healey. 
Det finns rätt många bilder på snygga båtar 
med vinkande skönheter – och Stirling Moss i 
varma vatten. 

För oss som mest håller på med bilarna 
då, tja visst vore det häftigt att ha en Healey 
707 på trailer efter Healeyn, eller varför inte 
komma till Röda Kaféet i en Healey Sprite båt, 
förtöjningsplats finns. Nu återstår bara frågan, 
vem blir först?

Bilderna är ”lånade” från Donald Healeys bok 
”My World of Cars”.

donald healey och stirling moss på väg 
att åka vattenskidor? vattenskidorna 
ligger i bilen. notera reg numret.

nassau 1956, stirling moss tar en tur i sin 
healey sportsboat tillsammans med två 
skönheter. båten har en m.g. a-motor.

sprite och sprite 1961. denna kombination 
flögs över kanalen till frankrike inför 
presentationen av sprite mk ii.
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Lars Götstedt från Göteborg gasade friskt med sin groda i konbanan på 
Malmby flygfält under årsmötet.

Ett kärt återseende blev det för Raymond och Alice Karlsson på 
Roseresberg när de fick återse sin gamla BN2:a. Morgan Larsson, i mitten 
på bilden, har gjort ett fint vinterarbete med iordningställandet av bilen, se 
rapporten om garagefyndet i Enthusiasten nr 100.

Klubben visade upp 11 stycken Healeys på Automobil Classic Car vid 
Rosersberg i slutet av augusti.

FOTO
TÄVLING

Enthusiasten och tidningen Klassiker inbjuder  
medlemmarna i Austin Healey Club of Sweden 
till en fototävling under säsongen 2007. 
Digitala bilder såväl som vanliga ”kort” går lika 
bra. Temat är fritt, bara det finns en Healey eller 
en del därav med på bilden. 
Bidragen skall vara redaktionen tillhanda senast 
den sista september 2007, så det finns gott om tid 
till att plocka fram kameran. Bilden behöver inte 
vara tagen under 2007.
Juryn utgörs av er redaktör  samt Carl Legelius 
från tidningen Klassiker.
Första priset utgörs av en helårsprenumeration på 
tidningen Klassiker, andrapristagaren  får ett års 
fritt medlemskap i AHCS och tredjepristagaren 
får välja klubbregalia för 200 kronor.
De vinnande bidragen kommer att publiceras i 
Enthusiasten nr 4/2007. 
Bilderna kan även komma att användas av tid-
ningen Klassiker.

BILAR & MOTORCYKLAR 1945 - 1985

NOTERAT

Den här gången presenteras några nya 
rekordpriser för Healey 3000.

För den första saknar jag tyvärr själva 
auktionsrapporten så jag kan inte redovisa 
alla data såsom chassie nummer etc, 
men i numret efter av SCM kom en mer 
ingående analys varför bilen inte var värd 
de 143 100 USD som betalades. Jag har 
saxat lite ur analysen.
Bil nummer 2 är en bil som nog kan 
jämföras med vår egen medlems, Nisse 
Nyblæus fina Mk1. Förmodligen ligger 
nog kvalitén på Nisses till och med lite 
över denna bil. Det är ju kul att se att 
köparna värderar kvalitet och att man är 
beredda att betala dyrt för extra fina bilar.
Så här ser resultaten ut från lite olika 
auktioner.

Barret-Jacksson, Scotsdale USA.
Här sattes då ett nytt rekord för ”the Big 
Healey”. Köparen var villig att betala 
hela 143 100 USD – ca SEK: 1 030 000 
för en 1967 BJ8, Mk3 som visserligen 
var renoverad av Kurt Tanner, ett känt 
namn i branschen men vad fick köparen 
egentligen för pengarna? 
Bilen är lackerad i ”golden beige 
metallic” vilket inte är bilens originalfärg. 
Visserligen fanns färgen 1967 men denna 
bil var från början inte lackerad i den 
färgen. Inredningen var rött läder. Bilen 
har ingen speciell historia så man kan inte 
motivera priset med detta.
Detta är nog ett exempel på att det kan bli 
ganska hysteriskt på en auktion då flera 
personer som tidigare har inmundigat 
några drinkar blir allt för upphetsade. Vi 
anser att det går att köpa in en projektbil 
och sedan bygga motsvarande bil för runt 
75 – 80 000 USD.
Vi anser inte att detta pris är representativt 
för Healeymarknaden i stort. Köpare som 
denna kommer inte allt för ofta och vi 
betraktar detta som en engångshändelse!

Christie’s, USA.
1967. Austin Healey 3000 Mk3. 
HBJ8L34286.
Röd med grå inredning. 62 865 miles. 
Professionell renovering för ca 9 år sedan 
men ser ut att vara gjord för 2 år sedan. 
Har en mängd olika concourvinster från 
åren 1997-2004. Lack och krom av högsta 
klass. Inredningen visar lite slitage. Motor 
och bagagerum i mycket bra skick.

Kommentar: Det är ingen brist på bra 
Sprite bilar. De flesta har renoverats och 
många modifierats. Det är lite av köparens 
marknad. Vi betraktar dock detta som 
ett bra köp och bör ge den nya ägaren 
många roliga mil på vägarna utan att 
riskera några större utgifter framöver.

1960. Austin Healey 3000 Mk1. 
HBT711 980.
Röd med svart inredning. 77 382 miles. 
Förre ägaren har tillbringat 14 år med att 
genomföra en rullande renovering. Arbetet 
färdigt år 2004. Bra passform på alla 
delar. Bra lack och krom. All inredning i 
nyskick.
Kondition 1-
Såld för USD: 30 114 – ca SEK: 220 000.
Kommentar: Med tanke på allt jobb som 
var nedlagt och bilens skick skulle den ha 
sålts för mer pengar. Men renoveringen 
var gjord av ägaren själv och de kvitton 
som fanns kom från helt okända företag 
inom Healeyvärlden. Detta gjorde nog att 
de presumtiva köparna tog lite avstånd 
från bilen, vilket resulterade i ett lågt pris. 
Om bilen verkligen är i det skick som den 
ser ut att vara är detta ett mycket bra köp.

EBay.
Det finns ett flertal bilar ute på EBay. 
Skrot blandat med en hel del fina bilar.
Vissa bilar har ”Buy It Now” priser 
annonserade och några exempel är;
1966 BJ8, Mk3. 54 850 USD – ca SEK: 
397 000.
1953 BN1. 44 750 USD – ca SEK: 
325 000.
Kolla gärna in annonsen för en 1954 BN1:a
med V8 motor. Hela bygget ser mycket 
bra ut och bilen i stort mycket snygg. Man 
blir lätt sugen på denna bil. Bara tanken att 
susa fram med ca 350 friska hästar under 
huven gör att man får gåshud. Budet just 
nu ligger på 50 000 USD men säljaren vill 
tydligen ha mer för man har inte kommit 
upp till minimumpriset!
Nu räcker det tyvärr inte med de pengar 
man ska betala till säljaren! Det kommer 
ju till frakt, tull, moms etc så det blir dyrt 
innan bilen är hemma! Suck – det blir till 
att spela mer på Lotto för att få råd med 
alla roliga ”leksaker”!

Glada Healeyhälsningar från Ulf & Johan.

Har kromade ekerfälgar men ett extra set 
med lackerade fälgar & däck följer med.
Kondition 1-
Såld för 99 875 USD – ca SEK: 750 000.
Kommentar: Att försöka förstå sig på 
Healeymarknadens priser är som att kasta 
pil. För två år sedan skulle vi ha påstått att 
USD: 60 000 var rätt pris men idag ser det 
annorlunda ut. Vi är nu beredda att säga 
att detta är rätt pris för en bil med väl 
dokumenterad historia.
Det är nog många Healeyentusiaster som 
skriker FEL men vi anser att det nu har 
etablerats ett nytt prisläge för extra fina 
Big Healeys.

H&H Classic Auctions, UK.
1954 Austin Healey 100 BN1. 
BN1 151609.
Röd med svart inredning. 1 300 miles. 
Renoverad av ägaren under ett antal 
år. Mätarställningen visar körda miles 
sedan färdig renovering. Bra passform på 
karossen, ramen ser ut att vara i mycket 
gott skick. Lack och krom i bra skick. 
Endast mindre märken på inredningen.
Kondition 1-
Såld för USD: 31 808 – ca SEK: 230 000.
Kommentar: Detta var ett bra exemplar 
och ett mycket bra köp. De tidiga Healey- 
bilarna har släpat efter i värde mot 
3000Mk1-3 men vi anser att marknaden 
nu börjar få upp ögonen för även de äldre 
bilarna. Återigen – ett mycket bra köp!

1959 Austin Healey Sprite. Serienummer 
saknas.
Vit med röd inredning. Fullständig 
renovering för ett par år sedan. Motorn 
utbytt mot en senare A-serie motor på 
1098cc. Bra passform, ingen rost. Lack 
och inredning med mindre märken. 
Missljud från växellådan!
Kondition 2-.
Såld för USD: 10 352 – ca SEK: 75 000.

PG hittade en vacker stenbro under en cruisingtur i sommarvärmen.

 Följande nya medlemmar (tom 30 nov) hälsas varmt
 välkomna till Austin Healey Club of Sweden

F= familjemedlem
523 Tommy Olsson Limhamn  AH 100
524 Thomas Almér Uttran  
524F Berit Almér Uttran
525 Bernt Callerstig Orsa  AH 3000  1961
525F Gunnel Callerstig Orsa



�� 102Enthusiast  nr
����

En av de riktigt stora förarna i BMC:s rallyteam under 1960-
talets första hälft har gått bort. Donald Morley som kom från en 
lantbrukarbakgrund, startade tillsammans med sin tvillingbror 
Erle karriären som rallyförare 1952. 1955 körde de sitt första 
Internationella rally, Monte Carlo rallyt i en Riley Pathfinder 
och 1956 körde de Tuliprallyt med samma bil. Efter detta följde 
ytterligare tre internationella starter i Tuliprallyt, samtliga i Jaguar. 
1959 blev bröderna Morley totalsegrare.

Framgångarna hade imponerat på Markus Chambers, dåvarande 
chef för ”The BMC Competition Departement” som vid denna 
tid hade påbörjat en storsatsning på Austin Healey 3000 för 
rallyverksamheten. Donald erbjöds att köra för BMC med Erle som 
kartläsare. Första tävlingen var 1959 års RAC-rally där de slutade på 
fjärde plats totalt och 1:a i klassen. 

Under åren fram till 1966 var Donald och Erle ett mycket 
framträdande rallyteam hos BMC. Även MG och Hundkojor 
användes, det var dock i Austin Healey 3000 som de nådde de främsta 
framgångarna. Donald Morley var vid sidan av Timo Mäkinen en 
av de få som kunde bemästra en Works Healey i skogen, Pat Moss 
kallade honom ”The little Devil”.

1963 deltog BMC i The Sebring 12 Hour Race i Florida. Donald 
Morley bildade team med Paddy Hopkirk och slutade på en fjärde 
plats i prototypklassen.

Trots sina framgångar så kom ändå tävlandet på andra plats i 
bröderna Morleys liv. De var lantbrukare och detta var alltid första 
prioritet. I slutet av 1965 valde Donald att lägga hjälm och handskar 
på hyllan för att sedan ägna sig åt sin gård.

Donald Morley 
1930 - 2006

Bilderna från
tidningen 

Motorsport 2002

Dags för vinterförvaring

Vad gör man när vintern närmar sig med stormsteg och det nya garaget bara rymmer en Healey? Jo, man följer Anders Gustafsons exempel ovan och 
ringer några lyftvilliga Healeykamrater och förflyttar renoveringsobjektet upp till vinden. Hålet passade precis och vi hade i alla fall tur med vädret.
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BENTLEYRESAN
Följ med på skön
söndagskryss i en
Bentley S2 1961.

UTVIKT: LOLA T70
Peter Haventon målar och
 berättar om 1960-talets
snyggaste racerbil.

NR 2 2006  PRIS 59 KR DANMARK 59 DKK FINLAND 5,90  EURO NORGE 64 NOKENTUSIASTERNAS BILTIDNING.  MED SVERIGES BÄSTA LÄSNING FÖR DIG SOM

GILLAR DE LÄCKRASTE NYA BILARNA OCH ALLA TIDERS KLASSIKER!

2.06

Audi Quattro
– återupptäck klassikern
som har klöset i behåll. 

Den har formen. Den har farten. Men kan 

den ge Audi och BMW en match?

NU HETTAR DET TILL, 
VOLVO C70!

AUTOMOBILS EGNA FAVORITER. DET MÅSTE INTE 
KOSTA SKJORTAN ATT KÖPA EN RIKTIGT KUL BIL.

A-TEST MORGAN V6
0-100 PÅ 5,8!
Slut på finåkandet. Vi pinar världens 
piggaste 70-åring. 

8 ROLIGA FÖR 
MAX 100 000

CAMARO!
Äntligen en
riktig fullträff,
Chevrolet.
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SPORTBILSMÄSSAN

I BIRMINGHAM.

CAYENNE
VS. RANGE 

ROVER SPORT

 
102 SIDOR REN
BILGLÄDJE.

ALLA TIPS FÖR
RÄTT KÖP

KÖPLUST!
MERCEDES
SLK 96-02

 A-testduell. Marken skälver – är det 
England eller Tyskland som bygger 

den bästa tungviktaren? 

2 × ITALIANOS
      Iso Grifo 7 Litri och

hela historien om
Fiats superbil 8V.

KLASSIKERSHOW
      Häng med till sanslösa 

Rétromobile i Paris – här 
finns allt du drömt om.

NR 3 2006  PRIS 59 KR DANMARK 59 DKK FINLAND 4,90  EURO NORGE 64 NOKÄNTLIGEN ASFALT. DAGS ATT ÅKA. AUTOMOBIL LADDAR MED EN HET FAMILJEBIL

I HÅRT A-TEST, DE BÄSTA SPORTVAGNSTIPSEN OCH RADER AV SKÖNA KLASSIKER.

3.06

SAAB AERO X
      Saltaste svenska

konceptbilen.
Någonsin. 

VÄRLDENS TUFFASTE BILTÄVLING

VI GER JÄRNET MED VASSASTE 
CORVETTEN, TUFFA M ROADSTER, 
TRIMMADE SL OCH NYA JAGGAN.

BILGLÄDJE!

En Ferrari för familjen? Bara
Automobils A-test ger svar.

ALFA 159 
WUNDERBAR!

TESTZ06. Z4M. 
XK. SL 500. 
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Carrera Panamericana
– äventyret och bilarna runt 

 
KÖPLUST! ENGELSK

SPORTBIL MED V8

134
SIDOR RIKTIG BILTIDNING

EKERFABRIKEN
      Hos Borrani görs de 

vackraste ekerhjulen. 
Automobil hälsar på.

KÖPLUST! ALFA GTV
      Den dryper av italiensk 

bilkultur och kostar 
nästan ingenting alls.

NR 4 2006  PRIS 59 KR DANMARK 59 DKK FINLAND 4,90  EURO NORGE 64 NOKENTUSIASTERNAS BILTIDNING. FÖR DIG SOM ÄLSKAR NYA OCH GAMLA SPORTBILAR 

OCH VILL VETA ALLT OM DE ROLIGASTE FAMILJEBILARNA. MASSOR AV LÄSNING!

4.06

DEN GLÖMDA PORSCHEN 

PREMIÄR! TESTRESULTAT  
FÖR 35 GARANTERAT
KÖRGLADA BILAR.
LÄS, JÄMFÖR, NJUT!

Hårresande rask till hundra, men 
resten då? A-test ger svar.

AUDI RS4
SNABBAST!

TEST

SÅ VASS 
ÄR DIN BIL!

Tidig, ovanlig – och inte en 911!

 
2 × AUDI VI PROVAR

NYA S6 OCH Q7

116
SIDOR RIKTIG BILTIDNING

GTI-TEST! GOLF MOT
RENAULT OCH ALFA 147 
GTA PÅ GOTLAND RING

SWOOOSCH! VI DRAR EN REPA MED SUPERBILEN SAAB AERO X

VARSÅGOD!
Våren är här, bilen är ren

– häng med oss på Auto-

mobil på upptäcktsfärd 

bland de läckraste bilarna!

ERIC LUND
CHEFREDAKTÖR

MURCIÉLAGO
      Veckans rekord-

notering från 
Lambo: 640 hk! 

PROJEKT 968
      Automobils projekt-
       bil träffar en kompis 
       i knallröd kostym.

GIRL POWER!
      Puma Racing – nytt lång-

loppsteam tänker sätta 
killarna på plats.

NR 5 2006  PRIS 59 KR DANMARK 59 DKK FINLAND 4,90  EURO NORGE 64 NOKKOLLA NYA AUTOMOBIL.SE MED MASSOR AV LÄSNING FÖR DIG SOM ÄLSKAR BILAR.

AUTOMOBIL SPORTS CAR CUP – NYA TÄVLINGSKLASSEN 2006 .

5.06

VI PREPPAR 
MIATA FÖR RACING! 

NYA GT3. PREMIÄRTUR MED VASSASTE 997:AN
OCH SÅ A-TESTET ALLA VÄNTAT PÅ. 

V
2

CAYMAN
KVICK SOM 

CARRERA!

TEST
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Lamborghini Espada 
Snabb, stor och väldigt grön.  

 
NYTT PROJEKT 

HÄNG MED DIREKT!

FAMILJESPORT! ALLTID RIVSTART MED MAZDA 6MPS OCH MITSUBISHI EVO 9

KÖPLUST! MASERATI
      När pappa vill ha en 

italienare. Beg-
tips 3200 GT. 

TVR TUSCAN
      Hårdkokt engelsman 

ställer upp i A-test och 
överraskar rejält.

NR 6 2006  PRIS 59 KR DANMARK 59 DKK FINLAND 4,90  EURO NORGE 64 NOKHÖGSTA VÄXELN! INGEN ANNAN TIDNING GER DIG LÄSNING AV DEN HÄR KALIBERN:

VI MÄTER KÖRGLÄDJEN, SERVERAR DE LÄCKRASTE BILDERNA OCH BÄSTA TEXTERNA. 

6.06
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CALLE 
CARLQUIST 
KÖR NYA 
PORSCHE 
997 TURBO 

3 × M SPORT
BILTOKAR,
BANTRÄFFAR,
KLUBBMÖTEN 

OCH — TOTTE 

WALLIN!

BMW Z4 M ROADSTER
 KAN DEN KNUFFA CARRERAN 

FRÅN TESTTOPPEN?

TEST

CAPARO FREESTREAM
      Extrem F1-teknik 

för vanliga 
vägar.

MINI MARCOS! SPORTBILEN SOM INTE ÄR STÖRRE ÄN SÅ HÄR

A-TEST M ROADSTER – LITEN BIL, BIFFIG MOTOR
KÖPLUST! M3 E30 – SÅ HITTAR DU RÄTT
BMW M1 – SUPERBILEN SOM BLEV KLASSIKER DIREKT
.

 LISTAN!
38 BILAR SOM GRILLATS I VÄRLDENS 
BÄSTA SPORTBILSTEST. SIDAN 87.

BMW Z4 COUPÉ
      Gentlemannaracer

eller en riktig flåbuse?
Vi provkör!

NR 7 2006  PRIS 59 KR DANMARK 59 DKK FINLAND 4,90  EURO NORGE 64 NOKTRÄFFA AUTOMOBIL I SOMMAR!  VI DYKER UPP PÅ EN BILTRÄFF NÄRA DIG! GLÖM INTE

ATT BOKA LÖRDAG 26 AUGUSTI: AUTOMOBIL CLASSIC CARS VID ROSERSBERGS SLOTT

7.06

KNOCKOUT
CORVETTE!

KÖPLUST! MERCEDES SL
NYA AUDI TT
      Vi tar tempen på

design, styrka
och körglädje.

GTI-FEBER! A-TEST! FOCUS ST                        ASTRA OPC           OCTAVIA RS

Z06 SLÅR REKORD I A-TEST. CARLQUIST OCH JARLMARK 
VRIDER UR SNABBASTE JÄNKAREN NÅGONSIN! 
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42 BILAR SOM GRILLATS I VÄRLDENS 
BÄSTA SPORTBILSTEST. SIDAN 87.

      Mercedes 
Pagoda

– Stuttgarts 
välpressade 

elegant TEST

 
BANTRÄFFAR OCH 

KLUBBKUL I MASSOR!

 
STOR GUIDE TILL 1990-TALETS LYXKRYSSARE
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GOODWOOD!
     Alla tiders superbilar 

i makalös drabbning  – English style! 

NR 8 2006  PRIS 59 KR DANMARK 59 DKK FINLAND 4,90  EURO NORGE 64 NOK

SÄSONGENS HÖJDPUNKT NÄRMAR SIG! GLÖM INTE ATT BOKA LÖRDAG 26 AUGUSTI 
FÖR AUTOMOBIL CLASSIC CARS VID ROSERSBERGS SLOTT! FRAM MED PUTSTRASAN!8.06

LÄCKRASTE LAMBON!

ELFIN MS8    
      Visst finns det 
     salta bilar
     down under!

MERCEDES SUVERÄNA SL-SERIE R107! VI TITTAR IN I DEN FLOTTA BROSCHYREN

MIATA SPORT VS. HONDA S2000.  TVÅ JAPANSKA LÄCKER-BITAR KASTAR HAND-SKARNA OCH GÖR UPP!
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KLUBBTRÄFFAR & KUL 
I SOMMARSVERIGE!

FALSTERBO
& KNUTSTORP
RIKTIGA FULL-

TRÄFFAR!

      Häng med Eric Lund i Countach, 1980-talets mest extrema superbil!

PROJEKT 968!
      Smurfporschens 

sommarpappa vet 
vad en bil behöver.

KÖPLUST! AUDI TT!

 
DESIGNDRÖM MED VARDAGSTEKNIK!

AMB0806P.ps   1

EN RIKTIG BILTIDNING  FÖR DIG SOM ÄLSKAR SPORTVAGNAR OCH MAKALÖSA KLASSIKER!

SOM 

MEDLEM FÅR DU

15%
RABATT!

PÅ HELÅRS-  
PRENUMERATION

Vi erbjuder dig som medlem i Austin Healey 
Club of Sweden chansen att läsa Sveriges sport-
bilstidning ett helt år för bara 450 kronor! 
Mejla till: prenumeration@okforlaget.se och ange kod: Austin Healey 

eller skriv till Automobil, Pre numeration »Austin Healey«, Box 23800, 104 35 Stockholm.

I Automobil 11.05 skrev vi om Austin Healey 3000 MkI.

 AUTOMOBIL.SE

På nya Automobil.se så hittar du allt du behöver veta om A-test – Automobils tuffa sportbilstest, 
våra egna bilar i Collection, Projekt 968 – följ hela historien om våran smurfblå raceporsche, njut 
av bilderna från Automobil Classic Cars.
I samband med lanseringen av nya Automobil.se så skapade vi en ny avdelning – Reader´s Col-
lection – där du som läsare kan skriva och berätta om bilen du äger, vårdar, modifi erar, tävlar med 
eller parkerat i garaget som investering. Berätta historien om din bil på Automobil.se.

111AMB0806P.ps   111 06-08-08   11.21.36

Säkerhetsbälten - gamla, slitna och 
solblekta. Litar du på dina?!?

Precis, det gjorde inte jag heller. 
Problemet i mitt fall var att jag har en 
(tekniskt sett) rätt modern hobbybil (en 
1980 Triumph TR8) där säkerhetsbältenas 
lås innehåller strömbrytare som reglerar 
flera funktioner i bilen. Det gjorde att 
jag inte kunde montera första bästa 
eftermarknadskit i bilen, det behövde vara 
helt lika originalutrustningen. Och några 
reservdelar finns naturligtvis inte att få. 
Tillverkaren, KANGOL i Storbritannien, 
slutade leverera dessa för många år sedan. 
Så, vad gör man då? 
Jag kontaktade våra välkända svenska 
leverantörer av säkerhetsbälten, krock-
kuddar etc - ”Nix, inte en chans. Vi 
sysslar inte med renoveringar. Köp nya 
reservdelsbälten.” Hur idiotiskt en sådan 
kommentar låter för oss anglofiler fattade 
de helt enkelt inte, varken hos Autoliv eller 
Klippan. Till deras fördel skall dock sägas 
att Klippan skickade mig vidare till en 
liten underleverantör i Halmstadstrakten 
som först åtog sig att byta band i mina 
bälten. Senare (efter att ha rådgjort med 

sina jurister?), blev emellertid deras svar 
detsamma som de stora drakarna: ”Vi gör 
inte sådant. Vi kan inte ta på oss ansvaret 
för resultatet” Så där stod jag, med två 
bälten som dagligen sett Nevadas sol under 
något decennium. De var nu ljust grå-blå 
när de skulle vart svarta. Men, de dög dock 
till Bilprovningens ryckande, så om inte 
annat så höll de den typen av tvåor borta 
från bilen. Hur de skulle hållt måttet i 
händelse av en krock, det vete gudarna. Jag 
litade definitivt inte på dem. 
Något år senare satt jag hemma hos en 
bekant och slöbläddrade av en tillfällighet 
i ett av hans exemplar av tidskriften ”MG 
Enthusiast”. I den dök det upp en liten 
annons för en firma i nordvästra London, 
intelångt från M1:an; ’Quickfit Safety Belt 
Service’. Jag ringde dem och diskuterade 
mitt bekymmer. Det visade sig att det 
egentligen inte var något bekymmer, 
åtminstone inte i Storbritannien: ”Sådant 
fixar vi nästan varenda dag.” Jag bad då om 
några färgprover på olika band, svarta och 
beiga. Provbitarna anlände per post efter 

Säkerhetsbältesrenovering

De två nyrenoverade bältena till vänster och reservdelsbilens gamla original till höger. 
Mina originalbälten såg ut som de till höger plus det faktum att de var ljusgrå av solblekning.

någon dag och jag skickade raskt dit mina 
två säkerhetsbälten med en beställning om 
”Refurbishment”, dvs Bandbyte samt 
nya ’PVC-sleeves’ och ’Anchor plates’. 
Jag bad dem dessutom explicit att flytta 
över de gamla bandens E-nummer-
flaggor (så att framtida problem hos SBP 
undviks). De gjorde ett mycket bra jobb, 
och de renoverade bältena returnerades 
efter ungefär en vecka. Nu går jag och 
funderar på att skicka dit även mina två 
bälten från reservdelsbilen. Det är lika 
bra att ha det gjort medan det finns någon 
som gör jobbet. Kostnadsmässigt var 
det inte speciellt annorlunda än att köpa 
nya säkerhetsbälten som reservdelar till 
en modern bil. Fraktkostnaderna till och 
från Storholmen var nog totalt sett det 
dominerande, så om man kan få jobbet 
gjort medan man ändå är på semester med 
bilen i England - så är det ju ännu bättre. 

Quickfit Safety Belt Service Ltd 
Inertia House, Lowther Road 
Stanmore, Middlesex,  HA7 1EP
www.quickfitsbs.co.uk

av: odd hedberg, triumph club of sweden
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den nya plåten monterad på motorn

Från början hade vi räknat med 
att detta skulle bli en artikel i två 
delar. Men tid & pengar gör att allt 
drar ut på tiden! Låter väl bekant 
för alla som ägnar sig åt Healey- 
renoveringar. Den fina sommaren 
gör väl sitt till att det blivit lite färre 
timmar i garaget.

Vi kommer därför med en 
”delrapport” av motorbygget så 
hoppas vi att allt är klart till nästa 
nummer av tidningen!

I del 1 hade vi kommit så långt att 
toppen var modifierad och på plats. 

Arbetet fortsatte nu med att installera 
drivning för kammen och att montera en 
ny svängningsdämpare.

Plåten som sitter original innanför bröst 
kåpan är av stålplåt och onödigt tung. 
Det finns ingen anledning till att släpa 
på en massa extra vikt där den inte har 

någon bärande funktion. 
En ny plåt tillverkades i 
aluminium och därigenom 
sparades ca 3kg! Ingen 
dålig besparing och 
minskad vikt, framförallt 
framtill bör göra bilen mer 
balanserad & lättkörd.

Efter det att plåten 
monterats kunde kamaxeln 
monteras och mätas 
upp. Den kamaxel vi kör 
med är nytillverkad från 
Dennis Welch. Är enligt 
katalogen på 300 grader 
och mätningen visade att 
den till och med överstiger 
detta lite. Gorans inmätning 
visade på 304 grader.

Inmätning av kammen 
görs med en enkel gradskiva. Magnus 
har ju i en tidigare artikel förklarat på ett 

utomordentlig sätt 
hur det hela går till!  

Kamaxeln kan 
ställas i ett perfekt 
och korrekt läge 
i förhållande till 
kolvens övre 
dödpunkt genom 
att kamdrevet är 
justerbart. Det 
går alltså att vrida 
kransen på drevet 
i förhållande till 
kilspåret på drevet 
och kamaxeln.

Noggrannhet med 
detta arbete gör att 
man verkligen får ut 
de sista (och bästa) 
hästkrafterna och att 
motorn går bra.

P-G hade tidigare 
fixat fram nya 
svängningsdämpare 
från Australien. 
Bättre pris än de 
som kommer från 
England & USA. 
När vi monterade 
den så upptäckte 
vi dock att den är 
framtagen för 3000 
motorerna. Allt 

passar på vevaxeln men graderingen för 
tändningen stämmer inte! På en 3000 
motor sitter kamaxeln på vänster sida 
i motorn (sett framifrån) men på 100 
motorn på höger sida.

När allt var inställt och tändläget skulle 
visa på 0 grader var det 40 grader på 
dämparens gradering!

Problemet löstes enkelt med en klister-
remsa. Köpt på Persåker Racing Shop 

för det facila priset av 29:- Dragracing 
killarna har det bra som kan hitta så billiga 
delar till sina motorer!

Den nya svängningsdämparen har även 
ett tunnare kilspår för fläktremmen mot 
originalets breda rem. Byter man det 
ena åker man på att byta remskivor för 
vattenpumpen och generatorn också! 

Men det uppstår mindre vibrationer i 
motorn med den tunnare remmen plus att 
den är lite lättare att dra runt. Att hitta en 
äldre typ av rem när det hela väl brister 
torde väl också vara omöjligt så vi tycker 
att det är värt att byta allt som krävs för att 
få dit en modernare typ av rem!

Gurun Goran skrämmer
 upp en 100-motor del 1½

Av göran nilsson och ulf aggeryd

ny plåt i aluminium

inmätning av kamaxel

Så här långt har det hela gått utan 
större problem och det var dags att sätta i 
oljepump och få på tråget. 

MEN, som vanligt när man köper 
”special delar” från England så krävs det 
modifieringar.

Oljepumpen är en högkapacitet variant 
och tråget är Dennis Welch speciella 
racing tråg i aluminium.

Försöker man att montera ihop dessa två 
saker så upptäcker man att pumpen är för 
hög, alternativt tråget för lågt. Det är bara 
att välja hur man vill beskriva problemet.

Nu var detta ingen större nyhet för 
samma problem dök upp när motorn 
till PMO 502 byggdes.  Skönt att man 
är konsekvent i sin design för då är det 
enklare att lösa problemen!

Man kan komma runt problemet genom 
att köra utan oljesil. Men vi ansåg att det 
är dumt att ta bort silen för den hjälper 
trots allt till att skydda motorn från ev. 
spån som kan komma från lager, ringar 
mm.

Lösningen är att tillverka en ram i 

aluminium som ger tråget en lägre 
position relativt blocket & pumpen.

Nu är även 
volymen i 
tråget återställd 
till originalets 
specifikation.  

En liten 
knepig detalj i 
smörjsystemet 
är att hela 
trycket & flödet 
från pumpen 
går via ett 
kopparrör till 
en anslutning 
i blocket! 
Vibrationer och 
utmattning gör 
att det inte är 
helt ovanligt 
att röret spricker. Om / när detta sker går 
motorn fortfarande runt tills bristen på 
olja gör att det uppstår konstiga ljud! Dyrt 
och väldigt surt när man spenderat stora 
pengar på sin renovering.

Lösningen är att ersätta detta rör med 
en slang med 
pressade 
kopplingar. 
Slangen klarar 
bättre de 
vibrationer som 
uppstår och bör 
se till att ”The 
Worst Case” 
inte uppstår.

Det var så här 
långt vi kom 
denna gång. Det 
är en mängd 
småsaker som 
fixats till som 
inte redovisats 
men vi bedömer 
de som av 

mindre intresse för läsarna.
Med topp och tråg på plats börjar motorn 

se ganska ”färdig ut”. Motorn är nu på 
lackering och sedan ska motorfästen och 
lite annat ”smått och gott” monteras.

Målsättningen är fortfarande att vi ska 
kunna köra den i bromsbänk och få klart 
besked om vad effekten blev. 

Men det tar tid att fixa till en adapter plus 
att det inte är gratis att få tid i bänken. Får 
försöka förhandla bättre för att komma ner 
på lite mer rimliga pengar, just nu ligger 
budet på ca 8 000:- och det känns som för 
mycket och svårt att motivera.

Upplösningen kommer framöver och vi 
hoppas då kunna redovisa hur resultatet 
blev. Alternativet blir väl att sätta i motorn 
i bilen och försöka ”köra skjortan” av 
alla andra 100 ägare! Målet för hela 
renoveringen är att bilen ska vara med på 
2008 mötet och då förhoppningsvis ta pris 
som bästa 100 modell!

Vår Svenska klubb har ju stolta 
traditioner att bevara när det gäller pris 
som bästa Healey bil!

Med glada Healey hälsningar,
Ulf, Johan & Goran

         

ramen för tråget innan det monterats

RAMen OCh deT nYA TRågeT på pLATs.

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

Helen Elmgren, MHRF försäkringen, meddelar: ”Fr o m 1 juli i år gäller 
en ny lag, som går ut på att man numera inte får ha med sig fler passa-
gerare i bilen än vad den är registrerad för, t ex en Austin-Healey 3000 
som har baksäte men bara är registrerad för en passagerare. Gäller även 
MGBGT,  Ford Mustang, Porsche 911, Volvo P1800 m fl.
Ägare till dessa fordon får alltså inte längre ha med sig fler än en pas-
sagerare, trots baksätet som dessutom i många fall har bälten…”

MHRF MEDDELAR

Tripod P700 ljusinsatser i mycket bra skick, ligger i originalkartong. 
”OBS” Lucas kopia köpt hos Moss för många år sedan. Pris 800kr. 
Svart vinylklädsel med vit kedjelist till 100/6, baksäte och framsäte i 
hyfsat skick pris 600kr.
Robert Eriksson, telefon 08-711 14 08

HEALEYMARKET
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KONSTEN ATT KÖRA ÖPPET
Öppna sportbilar är vrålläckra!

Ja, förutsett att man är snaggad, ickerökare, har starka nypor, inte 
saknar en och annan - vid roten sedan länge avbruten - fingernagel 
och enbart använder vattenfast mascara.
text och teckningar: ursula wilby  

Det där första kravet, med snaggad 
frisyr, lärde jag mig för många 
herrans år sen i England. Faktiskt 

första gången jag överhuvudtaget ålade 
mig ner i en sportbil. 

Det var en Jaguar E-type. Beige-brun. 
Och föraren, min – i alla fall då – största 

och mest brinnande kärlek. 
Det var på intet sätt en besvarad kärlek, 

utan inskränkte sig från objektets sida till 
korta nickningar eller möjligtvis – om jag 
hade enorm tur – till ett tvärt ”hej”.

Men efter att ha missat åka-hemfrån-
konstskolan-tåget en eftermiddag, hände 
det jag tidigare enbart hade kunnat 
drömma om i mina vildaste fantasier. Han 
erbjöd mig skjuts. I sin E-type! 

Världsvant slingrade jag mig ner i 
passagerarsätet. Precis som om jag aldrig 
gjort något annat. Och medan jag fortfarande 
– på ett förhoppningsvis kokett sätt – höll 
på med att stryka mitt midjelånga hår 
bakåt bar det av med en rivstart. Precis så 
tjusigt som det alltid ser ut på film. 

Det var bara en sak som inte stämde. 
Mitt hår...
Av någon anledning som jag inte helt 

begrep, låg inte mitt hår så där snyggt 
bakåt i fartvinden som jag hade föreställt 
mig. Utan vispade ihop sig till en stor knut 
rakt framför mitt ansikte. Jag kämpade 
förtvivlat med att befria mig ur hårets 
grepp, om inget annat, så bara för att få 
möjlighet att kasta ett eller annat menande 
ögonkast på den stora och häftiga 
förälskelsen.

Vilket visade sig totalt omöjligt. 
Hårtrasslet blev bara värre och värre. 
”Jaha, då var vi framme” väste den stora 

kärleken. Ja, jag antog att det var han 
som sa det. Eftersom ljudet kom från den 
delen av bilen där han borde befinna sig. 
Såg honom gjorde jag däremot inte. Jag 
fumlade desperat efter dörrhandtaget och 
fick till sist hjälpas ur bilen. 

”Tack för skjutsen”, sa jag, men jag 
tror inte han uppfattade det. Hårknutar 
av fotbollsstorlek framför ansiktet har 

onekligen en viss ljuddämpande effekt... 
Det tog mig en dryg vecka att reda ut 

håret och avsevärt längre att glömma min 
olyckliga kärlek. Sak samma, tröstade jag 
mig så småningom med. För vid närmare 
eftertanke är säkerligen den som köper 
en bajsfärgad Jaguar en tämligen smaklös 
figur. 

Sen dröjde det länge innan jag återigen 
körde med fartvinden susande om öronen. 
Rent av mer än 15 år. 

Nu var jag kortklippt – snudd på 
snaggad och trodde mig därmed uppfylla 
de förutsättningar som krävdes. Den här 
gången var bilen familjens (ja – eller 
mannens då, om man nu skall vara så där 
petigt jättenoga...). En riktig pärla var det. 
Illröd och glänsande. En Jensen Healey. 

Så pass nyinköpt att jag hittills 
bara fått färdas i den, lätt bakåtlutad i 
passagerarsätet. Men nu skulle mannen 
åka på lång affärsresa. 

”Kör sportbilen nån gång, så den inte 
bara står där”, var mannens avskedsord till 

mig när han klev in i taxin. Och visst 
kunde jag göra det. Jag är fortfarande 
säker på att jag, åtminstone svagt, 
skymtade taxins bakljus när jag 
lystert kastade mig över fordonet.

Det var en klar sommarmorgon, 
just en av dom ynka fyra eller fem 
dagarna på året man kan tänkas ha 
användning för en öppen bil. Att vika 
ner suffletten var heller inte speciellt 
svårt. Lite knoppar här och lite 
kardborrband där. 

Och så vrålade jag ut... I 
morgontrafiken... Läckrast bland 
alla Saabar och Volvos och 
alla andra vindtunnelanonyma 
fortskaffningsmedel. ”Ur vägen 
bonnläppar – här kommer jag!” 

Inte ens när askfatets innehåll for förbi 
mig i rasande hastighet dämpades min 
njutning. Flygande fimpar, moln av aska 
och avbrutna tändstickor kunde inte hejda 
min framfart. 

Livet var fantastiskt. Rent av så 
fantastiskt att det till och med fanns 
en ledig parkeringsplats framför min 
arbetsplats. ”Rena Dallas”!

Nu fick jag förstås fälla upp suffletten. 
Vilket var lättare sagt än gjort. Den 
verkade ha krympt betänkligt under den 
sex mil långa färden. Det var faktiskt bara 
en enda av knopparna som passade ihop 
med hålet. Och det var den lilla knoppen 
som krävde offret av en 

pekfingernagel. Men vadå, suffletten satt 
ju hjälpligt på plats. Det fick duga...

Hela dagen solade jag mig i bilens 
glans. 

När arbetskamraterna kommenterade 
den röda sportbilen som stod just 
framför entrén... Tja, då var det jag som 
nonchalant kunde inflika...

– Jaså den? Den är min! 
Jag såg det redan framför mig, scenen 

vid hemfärden. Alla skulle bege sig till 
sina Saabar eller 140-någonting-Volvos, 

medan jag, med ett överlägset leende på 
mina läppar, skulle vråla iväg i familjens 
nyförvärv (ja, jag vet... mannens, om man 
nu ska vara så där petig). 

Eftermiddagstimmarna släpade sig fram. 
Det var ju nästan som julafton. Klockan 
fem. Äntligen. 

Men vad är det jag ser? Stora, tunga 
regnmoln. 

Här gällde det att behålla suffletten 
på, eller rättare sagt: Försöka sätta på 
suffletten! Jag slet och drog, bröt av 
nagel efter nagel och lyckades ändå bara 
till en grad som med en god portion 
välvilja kan beskrivas som hjälpligt. Till 
sist var jag faktiskt alldeles ensam kvar 
på parkeringsplatsen. Arbetskamraterna 
hade, klart osolidariskt, bara klivit in i sina 
moderna åkdon och fräst iväg. Vinkat hade 
dom visst också gjort, men vem kan vinka 
tillbaks när man just försöker passa ihop 
knopp och hål på en sufflett? Och närapå 
lyckas. 

Närapå var ordet, för fram nådde jag då 
inte helt. Inte överallt i alla fall. Men det 
fick gå ändå, ansåg jag och lade med viss 
tacksamhet märke till att jag i alla fall 
hade en lillfingernagel kvar. 

Bra! Ifall man skulle behöva peta sig i 
näsan eller så...

Körandet var nu inte ens hälften så 
lustfyllt som det varit på morgonen. 
Suffletten fladdrade, väsnades och 
smattrade betänkligt. Och så började 
regnet. Det gick väl an i stan, men på 
motorvägen blev det värre. Vips, så revs 
ena kardborrebandet av...

Det fanns inte alltför många alternativ 
att välja mellan. Jag fick snällt stanna vid 
vägkanten, ösregnet till trots, och fälla ner 
suffletten. 

Just som jag hade avslutat hela 
proceduren, öppnat dörren för att fortsätta 
min fuktiga färd, blev jag omkörd av en 
lastbil modell större. Dom där man ser i 
amerikanska filmer, men som man inte 
tror förekommer på svenska vägar. 

Suget från lastbilen (”jäkla fartdåre!”) 
slet dörren ur mina blåfrusna, nagellösa 
fingrar och vek den bakåt på sina 
gångjärn. Ja, det var enbart med mycket 
lirkande, lyftande och joxande som dörren 
gick att få igen överhuvudtaget. 

I det ögonblicket hade jag gladeligen 
bytt den läckert röda pärlan mot nära 
nog vad som helst med fyra hjul, tak och 
tättslutande dörrar.

Men eftersom ingen snabbtänkt person 
med sinne för goda affärer stannade till,

forts
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KEPS 
svart med broderat Austin Healey Club of Sweden. 120:- 
PIKÉTRÖJA
grön eller svart med broderat klubbnamn. 170:-
VÄST
vändbar med rött fleece på ena sidan och svart 
vindtyg på den andra. Broderad med klubbnamnet.  500:-
KABINVÄSKA
med broderat Austin Healey Club of Sweden. 300:-
DUFFELBAG
röd, svart eller blå, med brodyr Austin Healey Club of Sweden. 100:-
PARAPLY
röd/creme, blå/gul ellrt röd/svart, med tryck Austin Healey 275:-
KLOCKA
boett i titan och armband i läder, med tryck
Austin-Healey Club of Sweden. 350:-
SKYLTHÅLLARE 
med tryck Austin Healey Club of Sweden. 50:-
BAKRUTESTREAMER
med text: I’d rather drive my Austin Healey 35:-
KLUBBMÄRKE
självhäftande dekal 25:-
KLUBBMÄRKE
i tyg 40:-
VAGNSMÄRKE
att sätta på badge-bar eller i grillen 280:-

AH-VINGE
självhäftande dekal 25:-
SLIPSHÅLLARE
klämma med AH märke 30:-
AH PIN 20:-
AH NÅL 20:-
AH MÄRKE 10:-
WHISKYGLAS
ett par, 50 years anniversary 150:-
PENNKNIV
flera funktioner och hölster med ett AH pin 110:-
VYKORT
med Austin-Healeymotiv 15:-
JUBILEUMSMODELL AH100
50 years anniversary ibritanniametall 150:-
PICNICFILT
grön eller svart, med broderat Austin-Healey Club of Sweden 230:-
STÅLTERMOS
med gravyr Austin Healey Club of Sweden 200:-
MUGG
plast/rostfritt, blå, grön eller röd med tryck
Austin-Healey Club of Sweden 50:-
MUGG
porslin, med AH bilder och tryck Austin Healey 30:-

regaLia bestäLLes av Ditte FreuDenthaL tFn 08-746 71 69

Ett riktigt läckert skrivbordsunderlägg och dito skärmsläckare till 
din dator hittar du på: www.frederique-constant.com. Klicka dig 
fram till ”our screensaver” så finns de för nerladdning. Företaget 
tillverkar exklusiva klockor och är ju som bekant huvudsponsor 
till Third European Healeymeeting 2008. 

inte ens när askfatets 
innehåll for förbi mig 
i rasande hastighet 
dämpades min njutning.

fick jag fortsätta min färd hemåt i det 
fortskaffningsmedel som stod till buds.

Regnet stod som spön i backen. 
Det kunde gott räcka med dörren 
och suffletten, nu gällde det att rädda 
det som återstod. Skinnklädseln och 
valnötsinteriören. För att inte ännu 
mera reducera bilens andrahandsvärde, 
gällde det att lägga på ett kol. I 
nödsituationer får man ta till otillåtna 
medel, såsom överskridandet av rådande 
hastighetsgränser. 

Att blåsa förbi allt på fyra hjul i öppen 
sportbil när solen lyser, är en rejäl kick för 
självförtroendet. 

Att blåsa förbi allt på fyra hjul i öppen 
sportbil när skyarna står lika öppna, är 
också en kick för självförtroendet. 

Men liksom åt motsatt håll.
Jag kom fram till att enda sättet att 

uthärda situationen var att knipa ihop 
läpparna och försöka se oberörd ut. 
Inte ens när jag vinkades in på en liten 
obetydlig grusväg av polisen ändrade 

Detta är ett kåseri ur Ursula Wilbys 
bok Tassavtyck och Mopsfisar från 
1997. Boken kan köpas av Ursula di-
rekt: ursula.wilby@sydsvenskan.se
Sparsamma går till biblioteket.
Givetvis har vi författarinnas tillstånd 
att publicera artikeln och hon låter 
meddela att hon aldrig mer kommer att 
ha en öppen bil.

jag mitt ansiktsuttryck nämnvärt. Om 
det sen var det iskalla regnet eller ren 
beslutsamhet som fått mitt ansikte att 
stelna till denna mask, vill jag däremot 
låta vara osagt. 

”Jaha”, sade poliserna, medan de 
flockades runt bilen i sina regnställ. Och 
mer behövdes väl inte sägas. Fast dom 
fick vänta en god stund med sina papper 
och sin penna i högsta hugg. Det var 
nämligen endast med avsevärt stor möda 
jag lyckades bända loss mina blålila 
fingrar från ratten, för att underteckna 
böteslappen. 

Sen torkade jag bort den icke-fasta 
mascaran ur ögonen, gjorde en grus- och 
lervällingssprutande rivstart och fortsatte 
färden hemåt. 

”Ur vägen bonnläppar – här kommer 
jag!

Enthusiasten bjuder på en ka-
lender för 2007 som du hittar  
på klubens hemsida:
www.healeysweden.com
Den är i pdf-format och ca 
1,8 mb stor.
Ladda ner den och skriv 
ut den på en färgskriva-
re så har du koll på vad 
som händer nästa år.

Regaliaboden eRbjudeR inföR julen
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