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et fungerar likadant varje år, man är förväntansfull
inför våren och väntar på den första soliga helgen
när man ska göra provturen. Helgen kommer men
tyvärr är inte bilen färdig för en så tidig premiärtur, man blir
stressad och gör en striktare plan att bilen skall vara klar till
försommaren som brukar komma i mitten av maj och sedan är
man igång.
Den 28:e mars startade klubbens aktiviteter upp med en
garageträff hos Aggeryds och Larssons i Strängnäs. Träffen
som var välbesökt blev väldigt lyckad med stor beundran
av Johans nästan färdiga 100, frågesport och avrundning på
Hotell Rogge, ett stort tack till värdarna för mötet. Nästa
aktivitet var vårmönstringen och rapporter finns från båda
inne i tidningen.
Årets höjdpunkt kommer att bli årsmötet på Röstånga
Gästgiveri den 3-5 juli. Programmet har mycket att erbjuda
tillsammans med MSCC:s sportvagnsmöte och racing både
lördag samt söndag. MSCC arrangerar även sitt årliga rally
som man ska anmäla sig till separat.
Den 16:e augusti är det dags att ställs kosan till Barkarby
flygfält för att hjälpa till att fira Classic Motors 40-årsdag.
Klubbmonter kommer att finnas där för allas trevnad.
Vi jobbar även med att arrangera en höstaktivitet i slutet av
september i Mälardalen tillsammans med en annan Engelsk
sportvagnsklubb. Kolla upp resultatet av detta jobb i nästa
nummer av Enthusiasten och på hemsidan.
Läs även i detta nummer om två medlemmar som varit
Healeyägare länge. Vilka
kan utmana dem? Kan vi
få ihop en tio-i-topplista
med de Healeyägare so
varit lyckliga längst. Hör
av er till redaktören!
Missa heller inte
tillfället att ta en titt i
vår regaliashop som
genomgår en ständig
uppgradering.
Trevlig sommar!
/PG
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ohan Larsson (dock ej närvarande),
Ulf & Johan Aggeryd ville gärna visa
sitt garage och framför allt Johans
svarta 100 som det skrivits så mycket om
i klubbtidningen. Det är dock alltid bättre
att få se ”live” vad som pågår och vår
inbjudan resulterade i att ca 20 personer
trotsade snövädret och kom till Strängnäs.
Kul att få se en del klubbmedlemmar
som tidigare inte visat sig så mycket på
våra möten och denna enkla träff har nog
inspirerat till större och bättre deltagande
framöver. Dagens mest långväga gäst var
P-G!
Gänget samlades i garaget vid 11,30
tiden och första bil på plats var en
delegation från Stockholm med Anders,
Börje & Klacke. Sedan kom resten
löpande och vid 12 tiden var det fullt hus.
Det sparkades däck, snackades en massa
och stämningen höjdes med avgas- och
bensinångor från vår 3000 och från 100:an.
Givetvis skulle bilarna provstartas så alla
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membership@healeysweden.com

TRYCK:

PLUSGIRO
405161-1
ORGANISATIONSNUMMER
802422-4415
SOLNA

Austin Healey Club of Sweden är ansluten till
Motorhistoriska Riksförbundet

Nästa nummer av Enthusiasten kommer i
sept 2009. Manusstopp den 10:e aug

Artiklar publicerade i Enthusiasten
tillhör Austin Healey Club of Sweden.
bra med folk och stämningen på topp
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börjes nya objekt. det är ju inte bara p-g som ska ha två bilar

Tanken var att få se ett glatt Healeygäng, några med sina bilar, i
Strängnäs lördagen den 28:e mars. Som ni alla kan se på bilden
så var det inget sportvagnsväder som deltagarna bjöds på! Men
uppställlningen blev bra och stämningen i garaget var på topp.
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Göteborg

inget vidare healeyväder mötte deltagarna på garageträffen

inredningen. Börje som är van att lägga
mattor & klippa och klistra kom med en
hel del tips!
Sedan blev han totalt tänd på ett nytt
projekt! Grodan är ju numera färdig så
det måste till nya utmaningar. Vi har en
mycket trött 3000 som ställdes in i vårt
garage för ca 3 år sedan och därefter har
ingen aktivitet märkts. Kul om bilen kan
få ett nytt & bättre hem och Johan Larsson
ska jobba på att övertyga ägaren om att det
nu är dags att sälja den.
Vid tretiden droppade de sista av och vi
kan bara tacka alla som kom! Det var kul

fick lyssna på sången från motorerna. För
att testa deltagarnas kunskaper om Healey
& övriga Anglofiliska fakta genomfördes
det även en enkel tävling. Vi hade lyckats
få till en ganska svår frågelista där bästa
resultatet blev fyra fel. Börje och NilsFredrik var på topp och vinnaren blev
Nils-Fredrik som lyckades bäst med
utslagsfrågan på hur många skruvar som
låg i en burk.
Slog dock Börje
med bara 2
skruvar!
Efter träning
av hjärnceller
och mycket
bilsnack blev
det en god
lunch på Hotell
Rogge där
desserten bestod
av en riktigt
häftig race film
från Holland
som visade hur
man kör Healey börje ringer hem för att pejla intresset för ytterligare en bil
fort & bra, och
att få visa upp vår hobbyverksamhet, vi
ibland vid sidan av banan. Nisse har fått
är tacksamma för många bra & goda råd
den från Holland och kopior bör brännas
och tack Nisse för att vi fick se den häftiga
omgående och distribueras för det är en
race filmen!
hel del riktigt häftiga sekvenser med!
De riktiga entusiasterna tog sedan en
Hälsningar, Ulf & Johan
sväng tillbaka för mer snack och Johan
och jag fick en hel del goda råd om hur
vi ska få till de sista bitarna när det gäller



Tiden för garagefynd är inte över!

Alla har vi väl drömt om den där orörda 100S:en i en lada, eller en
äkta Sebring Sprite som döljer sig i vraket som är till salu på Blocket!
Tro det eller ej, men tiden för oväntade upptäckter är inte över …

M

innesgoda medlemmar som var
med i klubben på 70-talet och det
tidiga 80-talet kommer kanske
ihåg att jag hade en ful ovana att i brist på
fungerade Healey 100 dyka upp på träffarna
med en eller annan bil från Limousine
Service i Stockholm. Det var ”tjänstebilen”
då jag jobbade som Limochaffis i knappt
tio år.
Sedan
dess har
kontakten
med firman
varit
sporadisk,
även om jag umgåtts privat med några
gamla arbetskamrater.

Plötsligt, i början av mars, ringer
Tommy Desmond, en av mina gamla
kollegor som idag basar över Limousine
Service egen verkstad och därmed
garaget, och undrar om jag kommer ihåg
den gamla Healeyn som stod i garaget?
???!!!
Sakta började minnet återvända. Visst …
sista året jag jobbade där, det var någon
gång i mitten
av åttiotalet,
så flyttade
firman till ett
tvåplansgarage
under ett
bostadshus på Dannemoragatan, nära
Norrtull i Stockholm. Och till min stora

Det tog mig en hel kvart att
ta mig dit och kolla …

förvåning stod det en rejält dammig
Austin-Healey 100/6, till råga på allt en
tvåsitsig BN6 med mysko hardtop, under
rampen till det undre garaget.
”Den står kvar än – och nu är den till
salu!”
Tommys ord satte igång en febril
verksamhet i skallen. Hur var skicket, vad
kan den kosta? Hur ska jag hantera saken?
Det tog mig en hel kvart att ta mig dit
och kolla …
Jag hade förväntat mig en dammhög,
precis en sån där som man ser i
drömreportagen om ladfynd, men icke.
Tommy hade rullat ut den, tvättat den
noggrant utvändigt och istället för en
orörd bil möttes jag av det som närmast

kan liknas vid en halvsliten begbil. Men den såg förvånansvärt
frisk och komplett ut. Det som störde mest var att halva fronten
täckts av tjära när man asfalterat rampen den stått under.
Fler minnen kom tillbaka. Under en period hade jag hjälpt
klubbkompisen Lasse Engvall att lagra sin BN2 i samma garage
och Lasse hade sett och kommenterat 100/6:an. Han hade också
noterat att den hade vad som såg ut som samma typ av aluminiumhardtop som han har till sin BN2.
På den tiden var 100/6:an ”absolut inte till salu” enligt
hyresvärden som fick garagehyran för Healeyn punktligt av ägaren
som var bosatt utomlands.
Så glömdes den bort, en trave oljefat gjorde att den knappast
syntes längre och den blev stående.
Enligt Tommy hade ägaren nu dött och änkan ville sälja. Läge
för ett klipp, ett samlarobjekt nästan gratis, tänker du kanske, men
icke. Tommy Desmond har bra koll, som tidigare Aston Martin
DB6-ägare har han varit på ett flertal British Sportscar Meetings
och hade köpt den själv om han haft tid och plats.
Men hans huvudmål var att hitta någon som uppskattade, och
hade förmågan att ta hand om fyndet. Tommy har kommit fram
till att den inte körts sen sent 60-tal och att den var i ett enastående
originalskick. Något jag kunde instämma i efter en snabb koll.
Det vore ju katastrofalt om den hamnade i fel händer, men själv
hade jag inte möjlighet att ta mig an ett projekt. Vad göra?
Ett samtal till Lasse Engwall var enda lösningen. Han hade ju
sett bilen, om än för 20 år sedan, och kände säkert någon som
kunde förbarma sig över den. Sagt och gjort, vi stämde träff för en
titt på bilen kvällen efter.
Men när jag ringde nästa eftermiddag var Helaeyn redan såld!
Nyfikenheten hade tagit över och Lasse hade inte kunnat hålla
sig. Han inspekterade bilen noggrant redan på morgonen och på
eftermiddagen var affären klar!
Lördagen efter hjälptes vi åt att bogsera upp den ur garaget för
vidare färd hem till Lasse och Kerstins garage i Haninge.
Det kändes nästan overkligt. BN6:an rullade lätt på de
nypumpade däcken och det var ingen match att få upp den på
släpet. Speciellt som nyfikna klubben, det vill säga Lasses brorsa
Börje Engvall och ”Clacke”, alias Claes Aggestig, bägge lika stora
klubbprofiler som Lasse själv, dök upp för att hjälpa till.
I triumf fördes den gamla pärlan (nåja) till det Engvallska
garaget där den får sällskap av BN2:an och den Hult-Healey som
jag och Lasse så framgångsrikt tävlade med för ett tjugotal år
sedan.
Vidare efterforskningar visar att 100/6:an inte rullat sedan 1967,
och att den troligen inte gått fler än de 6 848 mil som vägmätaren
visar. Ytrosten är ett resultat av en misslyckad garagering innan
den hamnade i Limousine Service trygga
förvar.
Ytterligare pusselbitar till historien
bjuder bland annat ett nybeställt Heritage
Certificate på. Där får vi veta att BN6:an
levererats från fabriken sommaren 1958
till Ostermans, och att motornummer med
mera stämmer. Matching numbers alltså,
men vad som är förbryllande är att den var
Healey Blue vid leverans! Vem har lackat
om den? Varför? Och var kommer den udda
hardtopen från?
Frågorna är många, men en sak är säker
- den gamla 100/6:an har äntligen hamnat
helt rätt i livet!

ute i friska luften igen efter många år

nöjd!!

text och foto: robert petersson
inredningen behöver en finjustering



hemma hos sina hya healeyvänner

lite bra-att-ha grejor ingick i priset
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43 år

med vår Austin
Healey 3000
text och foto: leif karlsson och birgitta pettersson

så här såg bilen ut

1967

I april 1967 hade jag varit ägare till bilen
i 5 månader och hade skjutsat in min tjej
till Centralen, för vidare färd till fjällen.
Tog en sväng på stan, åkte Kungsgatan
från Sveavägen mot Vasagatan. Får rött
ljus vid Drottninggatan och åker vidare
vid grönt ljus. Vid Målargatan korsar
en bilist Kungsgatan genom en bilkö på
motsatta sidan. Tvärnit, undanmanöver
men det blir en lätt sammanstötning med
en liten skada på höger framskärm. Vad
värre var så hade aluminiumet vikt sig
innanför skärmen. Motparten, en utländsk
musiker utan fast adress, fick en skada på
bildörren. Strul med försäkringsbolaget.
Som att nu inte detta skulle vara nog
så händer nästa tillbud fyra månader
senare. Skadan är ännu ej reparerad.
Nu är jag på väg från Segeltorp mot
Solna och blir sittande i bilkö innan
Karlbergsbron. (Essingeleden fanns ej då)
Bakom mig i kön står en Freys Express
möbelbuss. Helt plötsligt känner jag
hur Healeyn trycks ner mot vägbanan
och en stor stötfångare uppenbarade

R

edan som liten grabb ville jag ha
en Austin Healey 3000. På den
tiden fanns det en tablettask som
innehöll samlarbilder på sportvagnar och
dessa sparade jag. Favoriten var Austin
Healey.
1966 flyttade jag till Stockholm och
mitt intresse för Austin Healey var
fortfarande stort. Det fanns på den tiden
många små fina bilhandlare i storstaden.
Besöken där var ofta förekommande.
Till slut hittade jag DEN, med stort D,


i Dannemoragaraget. Det var på hösten
samma år.
När jag skulle provköra bilen blev det inte
som jag tänkt mig. Det var att snällt sätta
sig på passagerarsätet medan försäljaren
själv körde bilen. Okej, jag bestämde mig
för att köpa den i alla fall. Den kostade
8 900 kronor. Bilen hade haft en ägare
tidigare och registrerades i Sverige 1962.
Under tiden hade jag träffat min tjej,
så bilen blev vår ”bruksbil” under
de kommande 10 åren. Första året hände

en hel del saker som inte var så positiva.
Med den nyinköpta bilen åkte vi till
Uppsala för att pröva hur snabbt den gick.
Då var det fri hastighet så det var bara att
gasa på. Alla bilisterna på motorvägen
höll snällt till vänster, utom en! Det var en
äldre herre i en Amazon som sakta men
säkert kom ut framför oss. Han höll cirka
50 km/h och vi ungefär 180. Då blev det
bromsarnas tur att visa vad de gick för.
Det var bara att konstatera att bromsarna
var helt OK! Det hände ingenting!
Enthusiast nr
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fyrmanna ryggås, badbrallor och hardtop

sig i bakrutan. Bromsarna släppte sa
chauffören. Mors du, sa jag! Nu var det
inget snack om försäkringsbolag, Freys

hade egen verkstad som
fixade det mesta på
sina bilar, så även min
Healey. Grabbarna på
verkstaden var glada
att få syssla med lite
annat än bussar och
lastbilar. På möbelbussen
blev det inga skador
frånsett lite färgavskrap,
coloradorött, från
Healeyn.
Lite tur i oturen
hade jag. Istället för
stilleståndsersättning så
lagade dom även skadan
från krocken på Kungsgatan plus att dom
gjorde en hellackering.
Så var det dags att besiktiga bilen i
september 1967 och som vanligt ute
i sista minuten, drar ut på det i det
längsta. I mitten av november ringer
jag bilbesiktningen för tid och får tid
den 28 november i Edsberg utanför
Stockholm. Allt går bra till bromstestet.
Man brukar säga att man står på bromsen
i vissa situationer och det var vad
besiktningskillen verkligen gjorde. Han
lyckades få en liten packning som sitter i
ena bromsokets delning att ge upp, med
den påföljden att jag fick en icke önskvärd
dekal på framrutan - körförbud! Så istället
för en hemfärd i glädje blev det en dyster
resa hem till Segeltorp med bärgningsbil.
Det blev en dyr besiktning.
Under dessa år tältade vi också mycket.
Varje semester gick färden till Öland. Det
var ett kapitel för sig. Tältet bands fast
på bakre kofångaren. I bagageluckan,
där den gigantiska verktygslådan alltid
var tvungen att
stå, fick också viss
campingutrustning plats
samt på ”barnsätena”
inne i bilen. Och
visst hände det saker
med bilen även
vid dessa tillfällen.
Ibland strejkade
bensinpumpen, som
en gång när vi var
på väg söder ut från
Stockholm. Då tog
motorvägen slut där
Hallunda är idag.
Köerna var långa och
vi fick stopp och körde
åt sidan. Alla som har
en Healey vet ju var
bensinpumpen sitter. Ja,
det var bara att plocka
ut all campingutrustning
på vägrenen och ta bort pumpen, fila
lite på den och montera in den igen. Så
packades all campingutrustning på plats

igen. Fram kom vi alltid med ingen visste
när. På den tiden fanns inga mobiltelefoner
heller.
Det blev många resor mellan Stockholm
och Småland, där vi båda kommer från, i
ur och skur. Många stopp på vägen blev
det också genom åren. Oftast var det
bensinpumpen som bråkade. Till slut hade
vi en hammare på golvet så att vi kunde
knacka på bensinpumpen när den skulle
till att lägga av. Så småningom byttes den
ut och problemen försvann. Det inträffade
även andra fel, tappade muttrar, avgasrör
som lossnade, förgasare som flödade och
känslighet för fukt och väta. Ja, listan kan
göras lång, men det får räcka så här.
Vid ett tillfälle av dessa resor, det
var Allhelgona helg, åkte vi på
motorvägen mellan Södertälje och Järna,
passerade precis Pershagen. Där händer
det som inte får hända en mörk kväll,
motorn lägger helt plötsligt av. Ingen
förvarning, inget bludder, bara helt tyst.
Stannar på vägrenen, upp med huven,
hämtar ficklampan. Den är också helt död!
Enda ljus att tillgå var en ask tändstickor,
vilka slocknade ganska fort i blåsten.
Jag hann i alla fall hitta felet innan
tändstickorna tog slut. Det var kabeln från
spolen till fördelaren som hade lossnat
vid fördelaren. Nu var det bara att få
uppmärksamhet från någon vänlig själ
som kunde bogsera oss till macken i Järna.
Plötsligt kommer en betongbil farande och
tvärbromsar några hundra meter framför
oss. Han backar och kommer ut och
frågar om vi behövde hjälp. Jo tack, lite
bogsering skulle inte sitta fel. Bogserlina
och rep, sådana saker hade inte vi plats
med, så vi fick leta i betongbilen. Under
passagerarsätet ryms det mycket i en
lastbil. Vi hittade några repstumpar som vi
kunde knyta ihop till en längd av 5 meter.
Band fast repet i stötfångaren på Healeyn
och i lastbilen. OK, då kör vi! Kom igång
bra, men när han växlade blev det ett
ryck och repet gick av, vilket inte han
märkte. Vi såg lastbilens bakljus försvinna
i mörkret. Några väl valda ord hördes i
kupén. När våra svordomar hade ebbat
ut fick vi plötsligt se ett par backljus
uppenbara sig framför oss. Hallelulija,
han var tillbaka! Den här gången tog
han det lite easy när han växlade och vi
kom till macken och jag kunde fixa felet.
Resan gick sedan vidare till Västervik utan
problem.
Det hände trevliga saker också, t ex när jag
skulle köra hem från jobbet en dag och det
satt en lapp på vindrutan. Det var en kille
som ägde en Sprite och som hade beställt
ett sittbrunnskapell och en sufflett, men fått
de som hör till Austin Healey 3000. Glad
blev jag och ringde upp och fick köpa båda
för 200 kronor. De hänger med än idag.


Prestandabilsmässa med Healeytoppning

I början på 70talet var det
dags att renovera
växellådan. Var
gör man det i
storstaden när man
bor i lägenhet och
ej har garage. Jo,
i matrummet i vår
lägenhet. Matbord
är bra till mycket.
Det var värre med
kullagren. Kulorna
flög åt alla håll, men
till slut lyckades vi få
alla på plats.
Fr o m sommaren
1976 ställdes bilen av
och parkerades i garage
som vi lyckats få hyra.
Familjen hade då utökats
med en liten dotter. Under
åren som följde blev det
en hel del småreparationer
så att den skulle vara
körklar senare. 1984 var
det dags att byta ut bilens
motor och totalrenovera allt i
motorrummet.
(Se faktura)
1986 inregistrerades bilen igen
och då körde vi ner den till
vårt hus i Västervik där den nu
finns. Numera blir det inte några
längre resor utan vi håller oss i
omgivningarna här omkring när
det är fint väder. Till hösten i år är
det dags att reparera rostskador på
skärmarna.
Summerar vi våra 43 år som Healeyägare, så kan man väl säga att vi aldrig
vetat vad som skulle hända under resans
gång. Det har för det mesta varit trevligt
och roligt ändå. Många timmar har lagts
ner på renovering under årens lopp, men
det är ju en kär fritidssysselsättning.
Det är också trevligt när folk tittar till
och frågar om bilen. Den är som en riktig
familjemedlem, så den kommer nog att
hänga med länge än.



MPH mässan är en mässa som är inriktad på prestandabilar- och
motorcyklar. Några klubbmedlemmar blev tillfrågade om de ville visa
sina bilar på vintageavdelningen. Svaret blev givetvis positivt.

text: börje engwall

foto: börje engwall och thomas almér

MPH mässan gick av stapeln i nybyggda
Kista-mässan, den 23-26 april. ”Tyvärr” bjöd
helgen på kalasväder, vilket gjorde att många
valt båtiläggning eller pyssel på landet istället.
Arrangören Lars Holst, hade väl hoppats på
över 10 000 besökare., men det kom endast
2.600. VIP-kvällen på torsdagen, såg lovande
ut med mycket folk. Det var många fina bilar
på plats, bl.a. premiär för Audi R8 V10, KTM
X-Bow, med flera.
Nytt för i år var en avdelning med klassiska
bilar, vilket arrangerats av Mona Hillman och
Peter Nordgren, tillika arrangörer av Haninge
Classic & Sportscars, som hålls 7:e juni på
Torvalla IP i Haninge.
Healeyklubben bidrog med tre stycken bilar.
Thomas Almérs 100/6, Göte Hellströms 3000
samt min egen Frogeye.
Lokalerna var väl inte så roliga. Lite kala, inte
så olika en flyghangar.
Senast hölls mässan ute i Nacka Strand, och
då under vintertid. Att förlägga mässan på
vårkanten var ett oprövat knep, som tydligen
inte föll så väl ut.
Vi får väl hoppas att detta inte skrämt arrangören, utan att vi kan få representera klubben
även framledes.
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Barret Jackson Scottsdale, USA.
1961
Austin Healey BT7		
Såld för 30 800 USD – ca Sek 239 000
1961
Austin Healey BT7		
Såld för 62 700 USD – ca Sek 521 000
1962
Austin Healey kit car		
Såld för 20 350 USD – ca Sek 158 000

Våren är här och på auktions-fronten
är alla de stora auktionera i Scottsdale
avklarade. Man säger generellt att det
som sker i Scottsdale sätter trenden
för resten av året. I år var det extra
spännande med tanke på härdsmältan
inom det finansiella systemet. Skulle det
bli ett stort ras, eller….??
Lite fakta runt Scottsdale veckan.
Det är fem auktioner som sker mellan
12-18 januari. Totalt var 2 343 bilar listade
och endast 158 färre såldes i år mot 2008,
resultatet 2009 blev 1 726 sålda bilar!
Dessa bilar inbringade totalt 133 000 000
US Dollar! En inte föraktlig siffra och ha
även i åtanke att provision normalt tas ut
av både säljare och köpare! I normalt fall
ligger provisionen på runt 15% åt båda
håll. För de riktigt dyra och exklusiva
bilarna kan denna siffra ofta förhandlas
ner. Alla redovisade priser är inklusive
köparens provision!
Resultatet för 2009 var ner med totalt
25 566 099 mot 2008, detta är ett dropp
på ca 15%. Jämför man det med raset på
världens börser så är det fortfarande ett
bra resultat!
Den absolut största spelaren under
Scottsdale veckan är Barret Jackson
som i år sålde för totalt 60 800 000 US
Dollar! En siffra som inger respekt och
då ska man även veta att B-J har mer än
en auktion under året! Totalt omsätter
Scottsdale veckan mer pengar än hela
Europas bilauktionsmarknad gör på ett
normalt år!
Vad blev då utfallet förutom att man
noterar ett fall på runt 15% totalt? Jo som
vanligt håller de absolut bästa bilarna
priserna väl men bilar i ”mellanklassen”
har droppat. Vissa rejält men inte lika
mycket som aktieindex i USA eller
Europa. Störst ras är för s.k. Amerikanska
”Muskelbilar”. Så bilar, och även
konst verkar fortfarande dra till sig
investeringspengar och många ser kanske
placeringen som en bra motvikt till aktier
& fonder.
Jag trodde själv att vi skulle få se en
mängd Healey bilar rapporterade men då
det säljs så otroligt många bilar har Sports
10

1963
Austin Healey 3000 Mk2		
Såld för 71 500 USD – ca Sek 555 000
Car Market valt att bara ta med de bilar
som man själva betraktar som trendsättare
eller där det rört sig mycket upp eller
ner. Jag har tyvärr bara fullständiga data
från en bil, de övriga kan jag bara lista
resultatet från, men det är ju bättre än
ingenting!
Växelkursen är räknad som tidigare på
7,75
Gooding & Company Scottsdale, USA.
1960 Austin Healey 3000 Mk1.
HBN7L 13037. Svart med svart inredning.
30 511 miles. Renovering av Kurt Tanner.
Mycket bra passform på alla dörrar.
Inredning, mätare mm i bra skick. Lack
och krom i högsta skick.
Några små anmärkningar, men det visar
även att bilen har använts.
Kondition 1-.
Såld för 99 000 USD – ca Sek: 768 000
Kommentar:
Detta var en kvalitets bil med rätt
färgkombination. Kurt Tanner tillhör en
av de bästa i Healey branschen. För ett
år sedan hade denna bil lätt sålts för runt
125 000 USD men resultatet får betraktas
som bra med tanke på tiderna. Vi anser att
det var ett bra köp och att den nya ägaren
kan känna sig nöjd.
Detta var tyvärr den enda bil som jag har
lite mer detaljerad information om. För de
övriga blir det bara en enkel lista men mer
data kanske kommer längre fram.
Russo & Steele Scottsdale, USA.
1967
Austin Healey 3000 Mk3		
Såld för 50 600 USD – ca Sek 393 000
1963
Austin Healey 3000 Mk2		
Såld för 77 000 USD – ca Sek 597 000
1967
Austin Healey 3000 Mk3		
Såld för 63 800 USD – ca Sek 495 000
Gooding & Company Scottsdale, USA.
Förutom bilen som rapporterats om ovan
sålde man;
1965
Austin Healey 3000Mk3		
Såld för 55 000 USD – ca Sek 467 000

1964
Austin Healey 3000 Mk3		
Såld för 101 200 USD – ca Sek 785 000
1965
Austin Healey 3000 Mk3		
Såld för 90 200 USD – ca Sek 700 000
1967
Austin Healey 3000 Mk3		
Såld för 41 800 USD – ca Sek 324 000
1967
Austin Healey 3000 Mk3		
Såld för 67 100 USD – ca Sek 520 000
1967
Austin Healey 3000Mk3		
Såld för 66 000 USD – ca Sek 512 000
1960
Austin Healey Bugeye Sprite
Såld för 20 900 USD – ca Sek 162 000
Mecum Auctions Florida, USA.
1955
Austin Healey 100		
Såld för 36 570 USD – ca Sek 285 000
1987
Austin Healey Replica		
Bud på 20 000 USD – ca Sek 155 000
RM Auctions Florida, USA.
1957
Austin Healey 100-6		
Såld för 33 550 USD – ca Sek 260 000
1966
Austin Healey 3000 Mk3		
Bud på 47 500 USD – ca Sek 368 000
1965
Austin Healey 3000 Mk3		
Såld för 50 600 USD – ca Sek 393 000
Nu ser vi fram emot en skön & fin vår
med bra ”bilväder” så vi kan njuta av
våra ögonstenar! Själv hoppas jag på en
säsong utan problem med den beryktade
overdriven! Det vore väl f..n om det inte
skulle funka en full säsong! Men det är väl
en del av charmen med att åka Engelskt!
Sen blir det till att få klar vår kära 100: a
så den kan besiktigas och bli klar till
årsmötet i Skåne! Vi ses i Röstånga!
Glada Healey hälsningar från Ulf & Johan.
Enthusiast nr
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Vårmönstringen 2009
-äntligen vann Healeyklubben

av tommy lyngborn

V

årmönstringen 2009 började i ett
lite kylslaget och blåsigt väder
men under dagen blidkades
vädergudarna av alla vackra bilar och
ordnade så att solen tittade fram och gav
lite mer värme. Vindens gudar lät sig dock
inte övertalas så en frisk vind svepte runt
både Healeys och Hundkojor hela dagen.
25 ekipage hade hörsammat kallelsen,
någon liten övervikt i antal till förmån för
Hundkojorna.
Starten från Kungens Kurva följdes av
cruising längs vackra vägar till Världens
Ende, dvs Trosa. På hamnplanen packades
fikakorgar upp och förbrödningen tog fart
på allvar. En hel del sk ”allmänhet” sågs
också beundra de engelska skönheterna.
Den första delan av klubbtävlingen började här.Det gällde att känna igen detaljer
av bilar på fotografier. Som om inte detta
var nog så presenterades vi också för den
berömda ”hemlig lådan”, allså att kunna
identifiera föremål i en låda med bara kän-

seln. Många sådana har jag träffat
på genom åren men detta var nog
den svåraste...
Färden fortsatte från Trosa via
Mörkö och färjan Karin till fastlandet igen. Färjepersonalen blev inte
så imponerad av att få åke en extra
vända över sundet för att få med
alla bilar som inte kom med när Karin invaderdes av ett 25-tal engelska
skönheter. Tur för dem att en vända
bara tar tio minuter tur- och- retur.
Målplatsen var som förra året belägen i Huddinge kommun, närmare
bestämt i Ekedals koloniområde.
Bilarna radades upp och grillar tändes för att förse de medtagna matbitarna med lämplig grillyta. Del två
av tävlingen avgjordes här. Pistolskytte och frågor om logotyper till
bilmärken var ingredienserna här.
När grillrätterna var intagna var det
dags för prisutdelning. Det visade
sig att denna gång, för ovanlighetens skull, var det Healeyklubben
som avgick med segern. Den före
detta ordföranden Gunnar Beger var
den som var bäst individuellt och
därför fich han också i klubbens
namn mottaga vandringspriset.
Jag hoppas att vi ses igen även
nästa år så att vi får mäta krafterna
igen.

Renoveringar och reparationer. Vi utför kvalitetsarbeten på engelska sportagnar. Allt från
oljebyte till helrenovering. Renoverar du själv? Tag vår hjälp med speciellt komplicerade delar. Vi
bygger standard och raceöverväxlar som provkörs i provbänk, utför professionella förgasarrenoveringar, byter och brotschar kingpinbussningar,
monterar inredning och suffletter, renoverar och balanserar motorer,
balanserar ekerhjul korrekt m.m. m.m. Välkommen med alla förfrågningar.

Borås Motor Corporation AB
0703-933349 033-137906
magnuskarlsson@bornet.net

Husbondegatan 36B
507 60 BORÅS

www.concourshealeys.com
12

Enthusiast nr

113

13

Framflygelrenovering med följdverkan
del 1

bagarens renovering tillfixad.....

Det började med en rostskada på en framflygel och slutade med en i det närmaste
totalt renoverad Healey 3000 och ett inte obemärkt ingrepp i mina banktillgångar.

M

en, vad göra och hur då
mina kunskaper inom
bilplåt är i det närmaste
obefintliga? Jag har vid något tillfälle
riktat en bakskärm på en traktor med
en slägga.
Kontakt togs därför med Jan-Åke

jag utför min arbetsuppgift med stor iver
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”JANA” Andersson på JANA Motors
här i Bålsta. Jag visste att han har
kontakt med en duktig plåtslagare
som brukar hjälpa honom med sina
hundkojor. Plåtslagaren visade sig heta
Mikael Simlin och var naturligtvis
fullbokad som alla duktiga hantverkare.

Han skulle dock försöka ta sig an
projektet, det var ju inte så mycket som
skulle åtgärdas.
Tre månader senare tog han kontakt,
vi var då inne början av december, det
var gott om tid till vårmönstringen.
Micke började slipa och knacka plåt.
Det visade sig under arbetets gång
att bilen hade delvis plastkaross
uppbyggd på bristfälligt riktad plåt.
Då det var nio år sedan som bilen
importerades från USA insåg jag att
reklamation inte var att tänka på.
Micke fick fria händer och jag erbjöd
mig att hjälpa till, vilket mottogs
med viss skepsis. Jag kunde ju alltid
demontera hjulen, plocka ur skuffen
o s v. Bilen strippades på dörrar och
skärmar. Alla delar slipades i princip
plåtrena och det visade sig att bilen var
i rätt bra skick, om än lite småbucklig
här och där speciellt vänster bakskärm
som mycket väl kunde varit renoverad
av en bagare (det finns säkert bagare
som är bra på bilplåt också – reds
anm.). Jag tog kontakt med Tomas
Enthusiast nr
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på British Motor för att beställa en
ny skärm och fick rådet att försöka
använda den jag hade i stället. Dålig
passform på nya delar var Tomas
motivering. Skärmen var ju inte rostig
bara bucklig så det skulle nog gå bra
även om det skulle komma att krävas
några timmars jobb. Det visade sig
att hjulhuset var åttkantigt, vecket i
skärmen mellan dörr och hjulhus var
gjort i plast. Efter mycket knackande
och slipande började bakskärmen
få normal form igen. Det hade
förmodligen gått fortare att göra en
ny skärm av en bit plåt men skam den
yrkesman som ger sig.
Schrouden hade inte samma form
som på andra Healeys av min modell.
Den var lägre från grillen och nedåt.
Den fick dras ut nedåt och framåt
och vi passade också på att göra
ventilationshål för en oljekylare också.
Då en Healey har en tendens att gå
lite varm så togs det upp ventilation
i skärmarna och gälar i huven

ut golvet i skuffen
som var lite tunt på
vissa ställen.
När nu plåtarbetet
i princip var
avslutat ville
Micke även lacka
motorrummet.
Mitt uppdrag blev
att rensa ut motor,
elkablar, bromsrör,
broms- och
kopplingcylinder
och slangar
-rubbet skulle bort.
Eftersom motorn nu var ur så kunde
den lika väl skrämmas upp lite, kanske
byta kam. Jag hade bestämt mig för
en kam från Dennis Welsh en DWR8,
278 graders. Pratade med Anders
Gustafson som sa att om du ska sätta
in en vassare kam så måste du fräsa ur
fickor i blocket för ventilerna. Motorn
lämnades till Lars Åke ”Lusen” på
Motorgården i Bålsta som demonterade
motorn och gjorde
de nödvändiga
fickorna och planade
blocket. Toppen som
han tidigare portat
och bytt styrningar
och fjädrar på
planades också.
Svänghjulet lättades
och skickades
på balansering
tillsammans
med vevaxel och
irländsk hund, engelsk bil och svensk healeyentusiast
koppling. Kolvar
gjordes också.
och vevstakar viktades och riktades
samt bussades om. Växellådan som
Jag fick nu det hedersamma
Klacke tidigare renoverat behövde inte
uppdraget att slipa underrede och
åtgärdas.
innerskärmarna plåtrena. Micke böt

.......liksom bagagerumsgolvet

snygga hål för oljekylaren togs upp

Fortsättning på äventyret kommer
i nästa nummer av Enthusiasten.
Då berättar jag om lackeringen och
hopsättningen av min bil.
Bertil Åhlin
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Galleri
Bertil Åhlins AH 3000 MKll
Foto: Tommy Lyngborn

ON THE ROAD TO RECOVERY

DEL 4

text och foto: johan aggeryd

Tyvärr hade vi inte samma tur med armacord inredningen.
Mattorna som ligger bakom stolarna är för korta och rundade
i fel hörn. Satsen bakom stolarna visade sig vara ännu värre.
Satsen levereras i tre delar…en bit som täcker sektionen över
reservhjulshållaren, en del som täcker sektionerna på vardera sida

T

iden går och allt eftersom börjar renoveringsprojektet gå
mot sitt slut. Den gedigna arbetslistan som sattes ihop
förra sommaren visar endast några få saker kvar att göra
innan bilen anses körklar. En av de stora punkterna på listan är
självklart inredningen. För vad vore en vacker lack och kraftfull
motor utan en passande inredning? Färgvalet av inredning var
bestämt redan när bilen köptes och stod på pallbockar…självklart
rött skinn med röda mattor, precis som bilen levererades original!
Trots att färgvalet var enkelt har det varit mycket svårare att välja
leverantör av inredning och installation. I denna artikel ska vi
försöka ge lite tips och tricks samt berätta hur resan gick.
Val av material: När det kommer till leverantörer av inredningar
finns, liksom allt annat, få att välja mellan. Efter att ha sett
”Monaco Rallye Replica:n” var jag snabb med att kontakta
Steve Norton och få honom att leverera samma höga kvalité
inredning till min bil. Tyvärr fick jag beskedet att Cape inte
levererar satser utan hellre skäddrarsyr varje inredning efter
bilen. Därmed ströks detta alternativ. Nästa alternativ var
Heritage Trust i Kanada. Dessa har ett mycket gott rykte och
(påstår själva) vara enda leverantören i världen som tillverkar
mattsatser i original ”Karvel” material. Dessutom hävdar de att
köparen har full ångerrätt om du inte är 100% nöjd. Efter att ha
undersökt mattprover och hört mig för verkade detta vara ett
utmärkt alternativ. Tyvärr slår det gamla uttrycket ”du får vad
du betalar för” aldrig fel. Hög kvalité innebär högt pris, och
med kronförsvagning, tull och import från Kanada skulle den
”enkla” mattsatsen sluta på ca 10 000 SEK. Vinnaren ur striden
blev till slut gamla beprövade AH Spares, men med en tvist!
18

Vid besök hos AH Spares fick jag tillfälle att undersöka deras
”standard” mattsats. Färgen är helt fel, med en nästan orange
kulör och sömmar och material kändes väldigt ”b”. Tack och lov
har AH Spares börjat inse hur kräsna Healeyägare är och erbjuder
sedan ett år tillbaka en ”Jaguar quality” sats. Denna är i Wilton
Wool, en mer klarröd nyans och framför allt av bättre kvalité.
Trots att den är mer än dubbelt så dyr som standardsatsen blev
det billigare än Heritage Trust. Och resultatet? Väl investerade
pengar!! Mattorna känns exklusiva, passar perfekt och matchar
skinnklädelsen fint!
Sensmoral…just det…”man får det man betalar för”!
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om luckan för batterierna och en för batteriluckan. För att åtgärda
problemet valde vi en ”ful-lösning” vilket innebar att klippa

bitarna i mindre sektioner och ta bort det överflödiga materialet.
Väl limmat på plats kan man bättra på med armacord färg vilket
gör skarvarna osynliga. En annan frusterande del med den bakre
mattsatsen är vinylstyckena som klär hjulhusen. Efter timmatal
testmonterande ansåg jag (som amatör) att det fanns ingen rimlig
chans att få dessa på plats med snyggt resultat. Lösningen blev att
helt enkelt klippa ut egna vinylstycken och limma dit. Nackdelen
är att man inte får ”piping” randen som går längs hjulhuset
men med tanke på att cab och tonneau kommer att täcka detta
utrymme kändes det som en smärre förlust.
Inpassning av mattsatsen gick relativt smort. Det största
problemet vi fick ordna till var att få instegslisterna att passa när
mattan väl var på plats. P.g.a. vinkeln på bockningen av plåten
blev det problem att passa in plåtarna både i övre och undre kant.
Lösningen? Försiktigt ställa sig på plåten och applicera tryck.
Resultatet blev att den tidigare 90 graders vinkeln ökade till ca
100 grader. Slutresultatet blev en ”perfect fit”.
Ett typiskt problem man ofta ser på hobbyrenoverade 100:or
är väldigt dåligt inpassade vinylstycken på insidan av dörrarna.
Många envisas med att kontaktlimma dessa, vilket alltid innebär
en risk för rynkor, bubblor och glipor. Ett bra tips är att använda
mattejp vilket är mycket mer förlåtande och ger bättre möjlighet
att sträcka materialet för att få en fin passform. En annan
lätt-att-bortse-ifrån sak är vinylremsan som ska ligga mellan
aluminiumlisten och dörrsidan.
Än så länge är inredningen bara ”provmonterad” och ska
monteras permanent när overdriven är inställd och andra
justeringar har gjorts. Flera små och stora saker återstår, såsom
panelerna framför hjulhusen, finjustering av mattsatsen över
växellådstunneln, samt dörrsidorna. På den sistnämnda punkten
har jag valt att få en duktig lokal sadelmakare att göra jobbet då
dörrsidorna från AH Spares inte håller måttet.
Installation av tonneau är ofta något som folk ryggar för och
gärna lämnar bort. Det är dock inte så värst plågsamt. Tonneaun
inhandlades från AH Spares och var fin i passform och kulör.
Något lite smått irriterande var att dragkedjan var beigefärgad
och smälter inte direkt in med det röda. Vid inpassning av
tonneaun började vi med att fästa den i de bakre shroudfästena
och sedan sträcka tonneaun framåt och fästa den i framkant.
Därefter kan man börja sträcka den i sidled och sätta fast fästen
i bakre skärmarna och shrouden. Vid infästining i mitten framtill
är det rekommenderat att montera ”studsen” innan montering
av instrumentbräda då det är riktigt besvärligt att komma in
med mutter och nycklar under instrumentpanelen. Slutresultatet
blev riktigt bra och tog inte mer än
några timmar (inklusive klia-sig-ihuvudet-tid).
Vid läsande stund har bilen
förhoppningsvis klarat sin
registreringsbesiktning och har
börjat se dagens ljus utanför de
mörka garagedörrarna. Efter 6,5 års
slit har en gammal rostig kaross och
en hög med delar äntligen fått nytt
liv! Nästa nummer blir förmodligen
vårt sista nummer i artikelserien,
där vi kommer att presentera hur
det gick på besiktningen, och
framförallt; JUNGFRUFÄRDEN!!
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Copenhagen Historic Grand Prix Danmarks eget Monaco GP!

steve bicknell, uk på första varvet

artikelförfattaren bjuder publiken på ett fett uppställ

F

örra året präglades mitt Healeyliv (och även mina andra liv dvs
familj och arbete) mycket starkt
av ansvaret för arranggerandet av 3rd
European Healey Meeting. Som en del
i detta ingick som ni nog vet vid det här
laget Healey Racing på Falkenberg. En
av det stora utmaningarna var att få hit
tillräckligt många Race Healeys från andra
länder för att det skulle bli välfyllda heat.
I slutet av april hade vi fortfarande inga
bilar anmälda från det land där det finns
flest och rejsas mest med Healeys.
Det blev två helgresor till England för
undertecknad i april respektive maj för att
ragga racerförare till TEHMIS. På nr två
fick jag trevligt sällskap av PG. Nå, det
kan väl inte vara så svårt att få hit några
bilar. Nja, den stora stötestenen visade
sig vara kostnaderna då det kostar drygt
10 000kr ToR bara att ta över ekipaget
med färja till Danmark. Plus att det förstås
fanns alternativa race att åka till såväl i
England som söder om kanalen. ”Why
should I spend my money to go to Sweden
then??”
Well, because you get more value
for your money! Det var här som
Copenhagen Historic Grand Prix kom
in. Fyra race på tre dagar: två TEHMIS
race på Falkenberg på torsdagen, ett
CHGP race i Köpenhamn på lördagen och
ytterligare ett på söndagen. Dessutom är
CHGP unikt genom att det är ett gatrace.
Simply unbeatable!
Det lyckades. Efter erbjudande av viss
transportsubvention och med priser från
TEHMIS till 1an, 2an och 3an på Healey
racen på Snetterton 25 maj och Brands
Hatch 7 juni och med en sju-in-i-helsikes
försäljningsenergi beslutade sig fem
20

engelsmän för att ”this could be a jolly
good show”. Dessutom lyckades vi få
till rabatt på startavgiften i CHGP som
normalt kostade ca 4 000 SEK.
Vi hade ju sedan tidigare ett par
TEHMIS deltagare från Holland som
också hade med sig sina racehealeys. Det
var förstås ytterligare krydda i erbjudandet
till engelsmännen. They were coming to
”beat the dutch devils”. Which they did.
Dagen efter Falkenbergs racen körde
sonen Philip Rauno Aaltonen till Kastrup
kl 6 på morgonen. Själv stack jag på
fredag förmiddag med husbil och bilsläp
direkt efter ett Coordinating Committee
möte inför 4th European Healey Meeting
(som ju nu arrangeras av engelsmännen
vilket vi drev igenom på detta möte) och
körde ner hela härligheten till Köpenhamn
där Philip snällt väntade och så åkte vi
tillsammans tillbaka för att anlända en
kvart innan galamiddagen började. Efter
att densamma var avslutad vid ett-tiden
åkte så jag, Nina och dotter Gabriella med
den vanliga bilen ner till Köpenhamn på
natten. Ankomsttid 03.10!
Förarmöte kl 7.00! Nu var det
Copenhagen Historic Grand Prix som
gällde. Fortfarande ett fantastiskt väder.
Vi njöt för fulla muggar. När man är helt
tröttkörd har man ju en speciell förmåga
att kunna slappna av.
Banan är belägen mitt i centrala
Köpenhamn i den sk Faelledparken. Den
är 2000 m lång och smal med sina ca 8m
i bredd. Den klarar nätt och jämt en Ford
Galaxie på tvären och än mindre en dito
som snurrar, vilket dom gjorde! (finns på
Youtube via CHGPs hemsida) Framför
allt finns det absolut inga avåkningsytor.
Direkt där asfalten tar slut står meterhöga

betongfundament och utanför dem ett 2m
högt trådstängsel. Jo förresten, det finns
en avåkningsmöjlighet. Om man missar
inbromsningen efter den långa rakan, som
gissningsviss är nästan en km, så finns en
öppning i betongmuren rakt fram. Efter
100 m glider man rakt in i huvudingången
till Rikshospitalet! Man sparar i alla fall in
på ambulansen.
Underlaget var direkt dåligt. Man
kör ju på vanliga gator som spärrats
av. Asfalten var lagad och lappad och
det kändes nästan som tjälskador ( i
Köpenhamn). Bilen hoppade och for och
det gällde att hitta rätt spår framför allt
på rakan där hastigheten var hög. Pga
det ojämna underlaget hade arrangörerna
tvingats begränsa hastigheten på rakan
till högst 250 km/t (!!!) I lagom-Sverige
hade det väl satts till 150 men nu var
vi i Danmark; litet godare pilsner, litet
MER pilsner, litet mer grädde på våfflan,
litet mer ål på smörrebrödet och litet
mindre nogräknat med säkerheten. Men
kanske roligare!? Alltnog, kul var det
i alla fall och underlaget var ju lika för
alla. Våra engelska och holländska gäster
tycket att banan var ”terrible and unlike
anything they seen before”. Just det! Det
var liksom det som var meningen. Not
more of the same but instead a lifetime
experience. Och det var som sagt lika
för alla. Man vänjer sig rätt snabbt vid
förutsättningarna och dag två tyckte alla
att det var något av det häftigaste de varit
med om. Det var det. 200 knyck och 5dm
till betongen på sidan!
Tala om adrenalinkick.
Banan skördade förstås sina offer.
Då tänker jag på bilskador. Så vitt
jag vet uppstod inga personskador. I
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efter 300 meter burnout framför huvudläktaren var det bara för mark
campfield att byta diffen

framhjulslyft av japp sinke, holland

mark pangborn gör en tvärnit för att undvika att köra rakt in i muren, marginal 3 cm

träningsheaten på lördag fm helkraschade i snitt en bil per
heat. Betongen gör att ett misstag lätt blir helkrasch. Så
programmet blev ca en timme försenat.
Det första racet blev något av ett testrace. Hur fort vågar
man köra. Vilken risk vågar man ta. Det gick sådär då
jag tog det lugnt. Gabriella, just återkommen från att ha
inhandlat senaste bikinin, hann precis se racet. Hennes
sammanfattning var: farsan Baloo, du måste köra fortare
förstår du.
För egen del blev starten i race två en riktig upplevelse.
Inkilad till vänster i led 8 av 9 med en Shelby 350GT till
höger, en Jaguar XK140 FHC framför och en gul Corvette
(måste ha missat i tidsträningen för han vann sedan) bakom.
Starten gick och det var tätt, tätt, tätt. Hittade ingen plats
att ta mig runt Jaggan då det ”vimlade” av Corvetter och
Shelbys i närheten. Låg ca 30 cm bakom Jaggan tätt intill
vänster murkant och efter halva rakan är man väl uppe i
150! Då ser jag plötsligt hur Jaguaren nitar kastar sig ut
till höger men jag ser inte varför. En öppen Healey är ju
rätt mycket lägre än en XK FHC. Rent instinktivt gör jag
detsamma och följer bara tätt efter XKn ut i högerfilen. Och
tur var väl det. I vänster körfält efter drygt halva startrakan
står två holländska Healeys. Nos mot nos. Lätt hänt om man
får en puff bakifrån. Jag var i alla fall ren och kunde klippa
Jaguaren efter något varv.
Nästa händelse var framför depåläktaren, vänstersväng
90 grader. Hade en vit Lotus Elan bakom, som för övrigt
vann första racet, som ville om. Juste som man är gick jag
ut i ytterfilen i vänstersvängen för att släppa förbi honom
på insidan i kurvan. Jodå, han tog sig förbi på insidan men
hans bakvagn släppte i svängen så att hela hans högersida
drämde rakt in i min vänstersida. Som tur är är ju Healeys
rejäla grejer så det enda som hände med min bil var att
det blev ett avtryck av svart gummi från hans bakhjul i
min vänster dörr. Fick byta nummerdekal! Med tanke på
Elanens vikt kändes det ungefär som ett loppbett! På Elanen
sprack höger bakskärm! Dessa byggsatser i plast!
Placerade mig tia av femton i min klass, om man nu
räknar in alla F-bilar dvs Austin Healey 3000 med högar
av webrar under huven och däck breda som laggårdsdörrar.
I min klass med en annan Healey 100 M och Jaggan
var jag faktiskt först. Det skiljde endast 2,5 sek mot en
Ford Mustang Shelby och 12 till en racepreppad Porsche
Speedster. Så jag var nöjd. Och bilen var hel. Nästan i alla
fall. Startmotorn gick. Den nya kom från Denis Welch tre
dagar senare!
Dessutom blev jag morfar 8 min före andra racets start!
How about that. Good timing Charlie.
foto: ole calesen
text: nils-fredrik nyblæus

steve bicknell, uk, tv kvaddade fronten först, sedan höger bakskärm och at last he got a ginetta up his.... th mark schmidt, nl
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Fiskhandlarens
sjuttiofemma
D

et kom ett telefonsamtal från en
medlem i Västsverige.
-Min svåger har en Healeybåt
som han köpte för en del år sedan och som
han inte längre har tid för. Kan du skriva
en artikel om den i tidningen och samtidigt tala om att den är till salu?
Jag fick mailat till mig en del bilder och
ett telefonnummer. Givetvis insåg jag
snabbt att detta var ett tillfälle som inte
dyker upp varje dag. Ett givet scoop för
Enthusiasten.
Ägaren till båten, en Healeyboat 75 av
1960 års modell, heter Thomas Sundbäck
och bor i Göteborg. Thomas livnär sig
som fiskhandlare så banden till sjön är och
har alltid varit stora för Thomas. Ett antal
roliga båtar har varit i hans ägo tidigare bl
a en Riva.
Thomas hittade båten på en annons i GP
1999. Det var två bröder från Kullavik
som var säljare och som i sin tur haft båten
sedan slutet av sextiotalet. När Thomas
hämtade båten så var originaltrailern med
och på vägen hem skulle han rätta upp
båten som halkat lite snett och då gick
trailern rakt av, p g a rost.
-Och jag som kört båten efter bilen.
Thomas har använt båten till turer på
22

Göta Älv under ett antal år men nu räcker
inte tiden till och en renovering av båten
närmar sig sakta och säkert.
Båten är komplett så när som på vattenskidkroken. Motorn är i bra skick och har
ett Borg-Wagner backslag.
Thomas tycker att det är viktigt att båten
stannar kvar i landet och kommer till
någon som vet hur den skall tas omhand.
Det är ju ett kulturarv man tar på sig att
förvalta.

text: tommy lyngborn
foto: thomas sundbäck

Båten var såld en gång 2001 till min
granne som vårutrustade den och hade
lång kredit.Men när hösten kom så ville
han inte ha båten så då kom den tillbaka
till mig igen.
Om det är någon som är intresserad av
att greppa stafettpinnen så är båten till
salu till högstbjudande. Ring Thomas på
telefon 0707-400 905 för att prata båt.
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Ville och Jacob, en fotoserie av Nils-Fredrik Nyblæus
Kom Ville, vi lånar morfars Austin!

OK Jacob då kör vi! Tuta ordentligt så att gubben med kameran flyttar på sig.

Buskul Ville! Vi frågar morfar om vi inte kan
få kärran.

Näru Jacob, nu drar jag. Vi tar väl en repa i
morron också? Du, förresten mormor måste
ha fel. Det här är ingen vanlig Austin det är en
Austin-Healey.

Kolla jag styr med en hand! Tur att inte
mamma ser.

Austin J 40 roadster trampbil tillverkades i en speciell fabrik i Bargoed i South Wales. Invalidiserade
kolgruvearbetare fick här chansen att komma tillbaka
till arbetslivet igen. Som mest sysselsattes 250 man
på fabriken som kallades the Austin Junior Car Factory. Produktionen startade 1950 och höll på fram till
september 1971. Totalt tillverkades 32.098 st J 40.
Modellen är mycket välutrustad. Den har fungerande
trålkastare och signalhorn, öppningsbar motorhuv
och baklucka samt luftfyllda Dunlop däck. Materialet
bestod av spillbitar från pressningen i Longbridgefabriken. Austin J 40 användes ofta i karuseller på
marknader.
En Austin J 40 roadster kostade £32 vilket motsvarade 2-3 veckolöner för en arbetare.
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NEWSLETTER
As promised we wi! keep you informed about the current status
of the venture and the cars. As mentioned in the previous Newsletter the Endurance Car was a! prepared to go to the Phi!ip Island Classic Races in Australia...

As we all know freshly restored cars are like newly born babies :
they all have their diseases and need to get used to the new world
they are coming into. Having driven the car for only a few miles it
felt like this baby was ready to run from the start. It was taken to the
track at Phillip Island. This Island oﬀ the coast of Melbourne is a
fabulous venue with its setting next to the ocean. It has a very long
history of classic car races including some Austin-Healeys as well.
The enthusiasts who were seeing the car in the real ﬂesh for the
ﬁrst time were even more passionate about it than before. The
weather during this event was not the best, to say the least. Racing
Dunlop tires in cold and wet weather is known to be a tricky
adventure.

The Bonneville Team
Team Manager
Charles Matthews
Constructor + Logistics
Steve Pike
Race Engineer
Wiet Huidekoper
Before leaving to Philip Island : One last look in
shiny form.

PR and Press officer
Pat Quinn
Historian / Pics and facts
Joe Jarick
CFO / Webmaster
Bruno Verstraete

Nevertheless, the car was behaving very well. It pulled oﬀ in the
straight without any problem. Although the reconditioned engine
was not forced to its limit, speeds of more than 100 Mph were
reached at around 3000 Rpm. The ﬁrst test was ticked oﬀ without
any major issues. The only issue that worried us a little bit was some
oil leaking from the David Brown Gearbox. These boxes were well
known to be diﬃcult to keep the oil in, so nothing new and shocking
on this one.

Designer / Construction details
Gerry Coker

At the moment further details are being adjusted on the car, such
as a double exhaust being ﬁtted, a special oil ﬁller cap being made,
the tonneau construction being optimized and other performance
checks along the way before being shipped for other challenges
ahead.

Chassis and subframes
David Pike

We hope you enjoy the pictures of the Endurance Car in action
on the Phillip Island Circuit and look forward to send you some
more information soon.
The Healeys return to Bonneville Team

The Endurance Car and AHS3903 lined up together
ready for the first race at Philip Island, Australia

1954 Factory Driver / Historian
Roy Jackson Moore
Coach Builder Streamliner
Paul Jenkins + David Pike

Paintwork
Jarrod Solomon

Leading the pack in the Regularity Race.

Fabulous Track.

Period Parts
Tom Kovacs
Historical Records
Alan Cassavant

THE STREAMLINER AND THE EVENT DATES
The work on the Streamliner is
progressing on schedule. We are
communicating intensely with the
Bonneville scrutineering to make it
happen. The Speed Event date we
are aiming for the 16-19th of
September 2009 in Bonneville
Utah. The car will be on display
at the Melbourne F1 Grand Prix.
Some more race pictures of the Endurance Car in its element. The driver too...

WWW.HEALEYSRETURNTOBONNEVILLE.COM
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ernt Andersson i Falkenberg är
alldeles säker på sin sak. Han köpte
sin AH 100 den tredje juli 1963.
På Donald Healeys 65-årsdag. Köpeskil-
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lingen var som synes på kvittot den, på
den tiden, respektabla summan av 3.200
kronor. Säljaren var en man i Göteborg
och bilen såldes i befintligt skick vilket

Två artiklar i detta nummer handlar om medlemmar som haft sina Healeys mycket länge. Känner du att du
platsar bland dessa? Skriv i så fall en rad till redaktionen och berätta om hur länge du haft din bil. Vi tar naturligtvis gärna in en artikel om din bil. Kanske får vi fram den medlem i klubben som varit lycklig Healeyägare längst av alla. Bernt Andersson, ovan, leder än så länge.

Du följer väl Anders Schildts vedermödor med sin racinghealey? Om
inte så maila till: info@healey.se och be om att få nyhetsbrevet så blir
du automatiskt uppdaterad. Hemsida: www.healey.se
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FÖDD
CLUB NORWAY

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

B{ICvJEALK

innebar körbar men lite risig. Bilen hade
haft en sju, åtta ägare före Bernt. Den förste var en stridsflygare från Uppsala som
inte tyckte att Flygvapnets tjänstefordon
var kvicka nog. Healeyn hade också haft
en karriär inom isracingen. På vägen hade
den också blivit konverterad till 100M,
okänt av vilken.
Iden till att köpa en Healey fick Bernt
redan i tioårsåldern. Han läste då serietidningen Mandrake och i ett nummer fanns
en bild på en Healey.
-En sådan bil skall jag ha en dag bestämde han sig för och drömmen blev sann en
sommardag 1963.
100:an är idag Spruce Green så som den
var när den lämnade fabriken. Den har
dock inte varit grön hela tiden. Bernt har
varit åkeriägare till sin profession. Det
innebar att han haft tillgång till verkstad
med lackeringsmöjlighet.
-Ett tag så lät jag grabbarna lacka om
bilen till varje säsong berättar Bernt. En
sportbil är ju inte så svår att lacka, den har
ju inte så mycket plåt. Elva olika kulörer
hann det bli, alla matchande den gröna
originalinredningen som fortfarande sitter
kvar. Dock är en inköpsresa till London
planerad för att införskaffa en ny inredning till sommaren.
Bilen har hunnit gå cirka 18.000 mil och
den är körd varje år.
-Healeyn har varit min favoritbil under
alla år trots att jag haft många roliga bilar.
Men det blir väl så när man ägt sin bil så
länge. Finns det någon i klubben som haft
sin Helaley längre undrar Bernt.
Bernt planerar att komma till årsmötet
(bara ett par veckor före sin sjuttioårsdag)
för att visa upp sin fina Healey.
Väl mött!
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559
560
560F

Kjell Alme
Tina Jönsson
Kerry Jönsson
Tomas Hall
Leif Karlsson
Birgitta Petersson

V Frölunda
Viken
AH 3000 mkII
Viken
Falkenberg		
Västervik
AH 3000 mkII
Västervik

1961

Austin Healey Club Norway
bildades den 24 mars 2009 av 52
norska Healeyentusiaster.
Austin Healey Club of Sweden
önskar lycka till i framtiden och
ser fram emot ett gränsöverskridande utbyte. Besök gärna den
nyföddes hemsida:
www.austinhealey.no
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BSCM

SÖNDAG

16

AUGUSTI

Classic Motor ﬁrar 40 år på Barkarby ﬂygfält!

British Sports Car Meeting hålls enligt traditionen i
Mälardalen den tredje lördagen i augusti vilken i år
infaller den 15:e. Besök www.bscm.se för att få information om tid och startplats. Healeyklubben har fina
framgångar att försvara här så missa inte tillfället att
visa de andra klubbarna att vi är bäst.
Detta är också ett strålande tillfälle att få njuta av
britiska sportbilar av alla de sorter.
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Välkommen till Healeyklubben på
Barkarby den 16:e augusti

l

Futurlinern l Utställning l Klubbmontrar
Veteranmarknad l Concours de Charme

l

Ni vet väl att vår systertidning Wheels Magazine har sin
Snacka om häftig motorhelg i Stockholm!

Barkarby
2009

Givetvis ställer vi upp och hjälper Classic Motor att fira
sitt 40-årsjubileum. Vi kommer att ha en klubbmonter
under träffen. Där kan du slå dig ner och njuta av din fikakorg samt snacka om gårdagens BSCM med likasinnade.
Kanske behöver du fylla på med lite ny regalia. Trevlig
stämning i stor dos präglar som vanligt klubbens evenemang.
Vill du visa upp din bil i montern så har vi ett dussintal
platser till vårt förfogande. OBLIGATORISK föranmälan till Per Schoerner per telefon: 073-560 51 54 senast en
vecka innan om du vill visa upp bilen. Först till kvarn..

information. På bilden visas ett litet urval av vad butiken har att erbjuda. Beställning kan göras via:
regalia@healeysweden.com eller Nina Nyblæus 0708-858214

Vi ser fram emot att träffa dig och din bil på Barkarby.

Alla bilar får vara med

Säsongsavslutning på Black & Brown

På Healeyklubbens evenemang är
alla välkomna. På årets vårmönstring
tog Lasse Engwall ett försiktigt kliv
närmare Healeyvärden. Har han blivit så övernostalgisk att han förädlat
sin BMW Z3:a, eller är det fotogafen
som råkat ut för en förarglig dubbelexponering?
Sensmoral: lita aldrig på vad du ser
på bild idag. Inte ens i Enthusiasten.

Pubkvällarna på Black and Brown Inn vid Mariatorget har tenderat att
locka fler och fler besökare den gågna säsongen. Vid några tillfällen har
vi varit ett tjugotal hungriga och törstiga Healeyvänner där. Erfarenheter har utbytts och planer inför sommaren har smidits.
Black and Brown på Mariatorget rekommenderas varmt om du kommer på besök till huvudstaden.Vi tackar Micke och alla andra för visad
gästfrihet och lovar att återkomma till nästa säsong. Kanske får vi se
Micke och kissekatten på Röda Kafet någon måndagskväll i sommar.
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Klubbens regaliasortiment håller på att uppdateras. Gå in på klubbens hemsida för att skaffa aktuell
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För de som väljer bort årsmötet

Spoca - Mötesplatsen för
historiska fordon
Spoca startade 2007 och besöks dagligen av ett stort antal motorentusiaster.
Som webbtidning publicerar Spoca ett
spektrum av nyheter och artiklar från
den historiska motorscenen. Här får
läsarna dels reportage och möta intressanta personer i motorartiklar.
Stort tjänsteutbud
På Spoca finns flera tjänster som: evenemangskalendern, motorguiden, alla
fordonsmuseer, alla bil- och scooterklubbar. En gång i månaden skickas
Spocas nyhetsbrev ut med de senaste
nyheterna och erbjudandena.
Foto
Alla läsare erbjuds att publicera sina
bilder från tex: garaget, en kul resa eller något annat spännande.

BRITISH
MOTOR MEET
4 JULI 2009
The Motor Meet for Hjo!

V
H

älkommen till Hjo och British Motor Meet!

jos anrika Stadspark är uppställningplats för

bilar och mc lördagen den 4 juli 2009.

S

tadsparken har anor från 1892 och användes

då som park till Hjo Vattenkuranstalt.
De vackra sekelskifteshusen och omgivningen
med vy över Vättern ger bilarna en rättvis bild.
Bilar och omgivning med stil kan man säga!

M

ellan kl. 10.00-16.00 kommer bilträffen

pågå, vilket innebär att Ni måste köra in Era fordon senast kl. 09.00.

Välkommen till Spoca
www.spoca.se
Nytt från Spoca.se
Spoca besöker experten på SU- förgasare. Företaget heter Förgasarteknik
och har renoverat SU- förgasare i snart
25 år. Läs artikeln på www.spoca.se
Läs även om renoveringen av två
Austin Healey 100 och det suveräna
lackjobbet.
Spoca drivs ideellt av Klas Sjöberg,
medlem i AHCS och lycklig ägare
till en Sprite

Bevakad nattuppställningsplats går att boka.

D

agen för British Motor Meet kommer föru-

tom bilarrangemanget erbjuda god mat och dryck
i engelsk anda, rosenvandring, säckpipeblåsare,
Beatlesmusik m.m. 4 juli är det dessutom Hamnens Dag i Hjo då bl.a byabåtarna kommer från
Visingsö, ångaren Trafik har ångbåtsjazz och
motionsloppet Sommarruset äger rum.

V

älkommen till Hjo den 4 juli!

Mer information om British Motor Meet och anmälningsblanketter hittar du på www.hjo.eu.
Övriga frågor till arrangör Hans Örtlund på 0504 - 144 00. För boende kontakta Hotel
Bellevue på 0503 - 120 00. Övrigt boende och andra bokningar såsom t.ex Ångbåtsjazz görs på
Hjo Turistbyrå 0503 - 352 55.

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
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KEEPING THE LEGEND ALIVE

Fire!!

These before and after photos clearly show the full Cape
treatment received – a true phoenix from the ashes story!

When we write these features we try to illustrate the
variety of work we undertake here at Cape. Loads of you
appreciated our latest CapeSport 100 which we know has
inspired quite a few of you to start projects of your own.
Now for something completely different here’s what can happen when a DIY job
goes badly wrong….
This 3000 Mk III was leaking fuel and
our customer decided to take a look
and remove the fuel tank in his garage
at home. Unfortunately there was some
fuel left inside and the fumes ignited
when the central heating boiler fired-up.

The result? A loud explosion, the garage
going up in flames and a melting Austin
Healey! Fortunately our customer
escaped major injury, but the same
couldn’t be said for the car.
After just one phone call to Cape, our
customer was delighted to learn that we
could undertake all the work required to
return the car to its former glory - unlike

the quote he’d already received where
the work would be split between a
number of separate companies rather
than co-ordinated by one specialist.
This latest rebuild required all the emotion
and commitment of the others - in some
ways even more when you consider how
bad the car first looked, with melted
lights, smoke charred interior and more.
We’ll let the pictures speak for
themselves and hopefully prove that
regardless of your predicament, we
have over 20 years experience at your
disposal. We are famous for our bespoke
CapeSport cars but we can make the
best out of any situation.
Read the full story on-line at
www.cape-international.com where
you will find details of all our restoration
projects and news of the latest parts
innovations on offer from Cape.
Cheers,

Before: Smoke damaged trim that
regardless of how much we cleaned
the smell of smoke would not go away!

After: With the exterior looking like
new we decided the car deserved
a new interior and as you can see
it was money well spent.

Steve Norton

